ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΗ Μ. (ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78)
ΗΜΕΡΕΣ, ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Πριν αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά της εποχής που ζούμε, ας
θυμηθούμε τις μέρες της εβδομάδας. Είναι 7 και όλες μαζί κάνουν μια
εβδομάδα.
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
(Το Σάββατο και η Κυριακή μας κάνουν το Σαββατοκύριακο. Αυτές τις
δύο ημέρες κανονικά το σχολείο παραμένει κλειστό και τα παιδιά
ξεκουράζονται. Τις υπόλοιπες, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή τα
παιδιά πηγαίνουν σχολείο και οι γονείς συνήθως στις δουλειές τους).

Ο μήνας έχει 30 ή 31 μέρες εκτός από το Φεβρουάριο που έχει 28 ή 29
μέρες (29 κάθε 4 έτη όπως το φετινό).
Ο χρόνος έχει 12 μήνες
Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος (εποχή της άνοιξης)
Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος (εποχή του καλοκαιριού)
Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος (εποχή του φθινοπώρου)
Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος (εποχή του χειμώνα)

Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στην εποχή της άνοιξης. Η άνοιξη είπαμε
ότι έχει τρεις μήνες. Τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Την άνοιξη όλα γίνονται ομορφότερα. Η φύση γεμίζει με χρώματα. Τα
λουλούδια ανθίζουν και μυρίζουν υπέροχα. Φυτά πολύχρωμα υπάρχουν
παντού. Έντομα πετούν και ζητούν την τροφή τους. Μέλισσες,
πεταλούδες, πασχαλίτσες και πολλά άλλα. Στον ουρανό πουλιά πετούν,
τα χελιδόνια περνούν από τη χώρα μας, τα ζώα που ήταν σε χειμερία
νάρκη ξυπνούν κι όλα έχουν ενέργεια κι είναι χαρούμενα.
Ο καιρός καλυτερεύει. Σταματά το χιόνι και οι πολλές βροχές στη χώρα
μας, η θερμοκρασία ανεβαίνει και αρκετές μέρες αυτής της εποχής
έχουμε ήλιο. Όσο περνούν οι μήνες ο καιρός είναι ακόμα καλύτερος.
Σιγά σιγά βγάζουμε τα μπουφάν, τα χοντρά ρούχα, τα κασκόλ και τους
σκούφους και φοράμε πιο λεπτά ρούχα.
Μέσα στην άνοιξη υπάρχουν και πολλές γιορτές. Η 25η Μαρτίου
(Επανάσταση των Ελλήνων κατά των Τούρκων το 1821 και ο
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου). Θυμόμαστε τα Πάθη του Χριστού, όλες
τις δοκιμασίες που πέρασε, τη Σταύρωση, αλλά και την Ανάσταση με
όλα τα έθιμα και τις παραδόσεις (βάψιμο αυγών, πλάθουμε
κουλουράκια, κρατάμε τη λαμπάδα, πηγαίνουμε εκκλησία, γιορτάζουμε
την Ανάσταση, τρώμε μαγειρίτσα, σουβλίζουμε το αρνί, κάνουμε καλές
πράξεις κι είμαστε αγαπημένοι). Επίσης, γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά,
ημέρα μνήμης του αγώνα των εργατών αλλά και μέρα γιορτής της
άνοιξης.
Αυτή την εποχή, οι αγρότες βγάζουν απ τα χωράφια τους πορτοκάλια,
λεμόνια, μανταρίνια, φράουλες, κεράσια, μελιτζάνες, κολοκύθια,
πιπεριές, αγγούρια, αρακά, φασολάκια, μανιτάρια, κρεμμυδάκια
φρέσκα, παντζάρια, σπανάκι.
Χαιρόμαστε αυτήν την εποχή και ετοιμαζόμαστε μετά απ’ αυτήν να
υποδεχτούμε το καλοκαίρι, την πιο ζεστή κι ανέμελη εποχή του χρόνου.
Η φετινή άνοιξη καλά μου παιδιά, ίσως να ήταν διαφορετική απ’ τις
υπόλοιπες. Δυσκολευτήκαμε και ακόμα προσπαθούμε, γιατί πρέπει να
μείνουμε σπίτι, όμως σκεφτείτε ότι ακούγοντας τις οδηγίες σε λίγο
καιρό θα μπορέσετε να ξαναζήσετε όλα τα καλά που προσφέρει κάθε
εποχή! Χαμογελάμε λοιπόν και συνεχίζουμε!

Ασκήσεις
Ώρα για σκέψη…
1) Συμπληρώνω με τις σωστές λέξεις το κείμενο.
Η εποχή που βρισκόμαστε είναι η………………….. .
Η άνοιξη έχει τρεις μήνες α)………………….., β)………………….., γ)
…………………..
Σήμερα, βρισκόμαστε στον μήνα ……………………….. .
Την άνοιξη όλα γίνονται ομορφότερα. Ανθίζουν τα …………………… .
Σταματά το ……………….. και η ……………………, βγαίνει ήλιος και η
θερμοκρασία ………………………. .Βγάζουμε τα πολύ ζεστά ……………
και φοράμε ………………….. . Γνωστές γιορτές της άνοιξης είναι α)
………………………, β)………………………….., γ)……………………….
Η γη βγάζει από φρούτα α)……………………., β)………………………, γ)
………………. και από λαχανικά α)………………., β)…………………….,
γ)……………………, δ)………………………, ε)………………………….. .
Μετά την άνοιξη ως εποχή ακολουθεί το ………………………………… .

2) Μαθαίνω και γράφω τους 12 μήνες του χρόνου.
-Θυμόμαστε τα κολπάκια που έχουμε μάθει σχολείο- την άνοιξη
υπάρχουν οι μήνες “σάντουιτς” (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος), το
καλοκαίρι δύο σχεδόν -ιου, -ιου ίδιοι κι ένας που εκπλήσσεται( Ιούνιος,
Ιούλιος, Αύγουστος), στο φθινόπωρο (Σσσσ, κάνουμε ησυχία το
Σεπτέμβριο, Οοοο, Όχι λέμε τον Οκτώβριο, Νο, νο, Νο λέμε σε άλλα
πολιτεύματα εκτός της δημοκρατίας το Νοέμβριο)
•

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Πάμε σε πιο δύσκολες ασκήσεις… Η βοήθεια των γονιών σας πάντα
να γίνεται με χαρά! Συζητήστε μαζί..
3) Βρίσκω τις μέρες.
Αν στις 23/6 είναι Τρίτη….
Στις 24/6 η ημέρα θα είναι……………………
Στις 26/6 η ημέρα θα είναι……………………
Στις 27/6 η ημέρα θα είναι……………………
Στις 28/6 η ημέρα θα είναι……………………
4) Λήξη προιόντων. Βρίσκω τις ημερομηνίες κι αν έχουν λήξει τα
προιοντα.
Πάντα η σειρά είναι ημέρα, μήνας, έτος (θα γράφει το προιον ανάλωση
πριν…). Παράδειγμα. Η σοκολάτα λήγει πριν από την 11/10/2020. Το 11
είναι η ημέρα, το 10 ο μήνας (μετράμε με τα δάχτυλα μας τους μήνες
ξεκινώντας με το μήνα 1- Ιανουάριο και καταλήγουμε στο 12Δεκέμβριο) και το 2020 είναι το έτος.
Άρα 11/10/2020 σημαίνει 11 Οκτωβρίου 2020 και η σοκολάτα δεν έχει
λήξει γιατί ακόμα βρισκόμαστε στον Απρίλιο (τον 4ο μήνα του έτους).
•
•
•
•

05/02/2020
27/07/2019
17/05/2020
30/12/2020

Ελέγξτε στο σπίτι με τη βοήθεια των δικών σας την ημερομηνία λήξης
των προιοντων που έχετε στα ράφια σας ή το ψυγείο σας!

5)Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι πώς θα ήθελα να περάσω την
εποχή που ακολουθεί την άνοιξη. Με ποιους και ποιες
δραστηριότητες θα ήθελα να κάνω;

Καλή επιτυχία!
Με πολλή αγάπη, κυρία Μαργαρίτα

