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Μ ΑΡΙ Α ΑΡΓΤΡ Ι ΟΤ  

Παίζουμε παροιμίες με τους μήνες 

της Άνοιξης; 

 

Ξ λαϊπ μαπ ρσμήθιζε μα τςιάυμει παοξιμίεπ για κάθε μήμα, 

ποξρπαθόμςαπ μα απξδόρει ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ καθεμϊπ 

ρ΄ασςέπ. Ξι παοξιμίεπ αματέοξμςαμ κσοίχπ ρςα καιοικά 

ταιμϊμεμα ςξσ μήμα, ρςιπ γεχογικέπ εογαρίεπ με ςιπ ξπξίεπ 

αρυξλξϋμςαμ ξι άμθοχπξι εκείμη ςημ πεοίξδξ αλλά και ρςημ 

αμθξτξοία ςηπ τϋρηπ.  

 

Λεθξδξλξγία διδακςικήπ ποξρέγγιρηπ με 

λϊγξ, οσθμϊ και κίμηρη 

Ρςϊυξι  

Ζ ρσμμεςξυή ςχμ παιδιόμ ρε ρϋμξλα με ηυηοέπ κιμήρειπ, 

μικοά κοξσρςά ϊογαμα, λϊγξ και κίμηρη: 

 ασνάμει ςημ ικαμϊςηςά ςξσπ για ρσγκέμςοχρη και 

σπεσθσμϊςηςα. 

 βξηθά ςα παιδιά μα εογαρςξϋμ ξμαδικά. 

 βξηθά ςα παιδιά μα ασςεμεογήρξσμ με ςo οσθμϊ. 

 εμιρυϋει ςη δημιξσογική έκτοαρη. 

Διαθεμαςικξί ρςϊυξι 

 Γλόρρα: απξμμημξμεϋξσμε ξμϊμαςα, τςιάυμξσμε ποξςάρειπ, 

οχςάμε και απαμςάμε. 

 Λαθημαςικά: εναρκξϋμαρςε ρε οσθμικά μξςίβα. 

 Λελέςη Οεοιβάλλξμςξπ: Ζ ρημαρία και η υοήρη ςξσ μεοξϋ. 

Διάοκεια: 15΄ - 20 ΄ 

Διδακςική ποξρέγγιρη 

- Ρε κϋκλξ, ρσζηςάμε για ςξμ κάθε μήμα νευχοιρςά και για 

ςα ιδιαίςεοα υαοακςηοιρςικά ςξσ. Οοξρπαθξϋμε μα 

είμαρςε, ϊρξ ςξ δσμαςϊμ γίμεςαι, πεοιρρϊςεοξ 

παοαρςαςικξί και πεοιγοατικξί, μεςατέοξμςαπ μέρα ρςημ 

ςάνη ςξ αμξινιάςικξ κλίμα. 
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Μαπία Απγςπίος 
 

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ16 
Τπ.Γηδ.Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ 

Ηφλην Παλεπηζηήκην 
 
 

Ζ Μαξία Αξγπξίνπ ππεξεηεί ζηελ 
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε σο κνπζηθφο. 
Παξάιιεια είλαη πηπρηνχρνο ηεο ρνιήο 
Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) κε εηδίθεπζε 
ζηνλ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ θαη θάηνρνο ΜΑ 
ζηηο πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε ηεο ρνιήο 
Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ ΔΑΠ. Δίλαη 
ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ 
πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Απφ ην 
2004-2010 ήηαλ απνζπαζκέλε ζηε ζέζε ηεο 
ππεπζχλνπ Αγσγήο Τγείαο ΠΔ Πεηξαηά κε 
έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ησλ 
Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ. Δίλαη Πξφεδξνο ηεο 
Έλσζεο Δθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο Αγσγήο 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΔΔΜΑΠΔ). 
Έρεη ηελ επζχλε θαη ηελ επηκέιεηα ησλ 
παηδαγσγηθψλ εθδφζεσλ ηεο ΔΔΜΑΠΔ 
θαζψο θαη πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ 
πξνγξακκάησλ ηνπηθήο θαη εζληθήο εκβέιεηαο 
γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε 
πγεία. πκκεηέρεη ζε ζπλέδξηα θαη ζπκπφζηα 
ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζε 
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνληαο 
πνηθίιν ζπγγξαθηθφ έξγν. Δίλαη επηθεθαιήο 
ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ηνπ δηδαθηηθνχ 
παθέηνπ γηα ηε Μνπζηθή ζηηο ηάμεηο Α΄ θαη Β΄ 
Γεκνηηθνχ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην – ΟΔΓΒ, 
2009).  
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- Απαγγέλξσμε κάθε μία παοξιμία, ενηγόμςαπ ςι εμμξεί. Κέμε ρςα παιδιά πϊρξ ρημαμςική 

είμαι η βοξυή για ςξσπ γεχογξϋπ (κας‟ επέκςαρη μπξοξϋμε μα μιλήρξσμε και για ςξ 

μεοϊ, ςη ρπαςάλη και ςη ρημαρία ςξσ). 

- Απαγγέλξσμε κάθε παοξιμία, ασςξρυεδιάζξμςαπ οσθμικά. ημ λέμε αοκεςέπ τξοέπ μέυοι 

μα απξκςήρξσμε ςξμ ίδιξ οσθμϊ ρςξ λϊγξ μαπ.  

- Έυξσμε καςαρκεσάρει πλαρςικξπξιημέμεπ καοςέλεπ ρςιπ ξπξίεπ αμαγοάτξμςαι ξι 

παοξιμίεπ νευχοιρςά με εσαμάγμχρςη γοαμμαςξρειοά.  

 

Καιώο ηνλε ηνλ Μάξηε, ην ρξπζνκάξηε! 

 

Όμω Κνπηζνθιέβαξε, 

λα ΄ξζεη ν Μάξηεο κε ραξά 

θαη κε ινύινπδα πνιιά! 

 

Ο Μάξηεο ν πεληάγλωκνο, 

επηά θνξέο ερηόληζε 

θαη πάιη ην κεηάληωζε 

πνπ δελ εμαλαρηόληζε. 

Σνπ Απξίιε ε βξνρή, 

θάζε θόκπνο θαη θινπξί! 

 

Αλ βξέμεη ν Απξίιεο δώδεθα 

θη ν Μάεο κηα θαη θίλα25, 

αμίδεη ην ειαθόπνπιν 

κ΄όιε ηελ ειαθίλα! 

 

Απξίιεο κε ηα ινύινπδα 

θαη Μάεο κε ηα ξόδα. 

 

- Δπαμαλαμβάμξσμε κάθε παοξιμία με ςα παιδιά, τςιάυμξμςαπ οσθμικά μξςίβα ςα ξπξία 

υςσπάμε με παλαμάκια.  

Σξσ Αποίλη η βοξυή             (ΟΑΚΑΛΑΙΘ)  ΟΑΣΡΖ         (ΟΑΚΑΛΑΙΘ) ΟΑΣΡΖ 

Κάθε κϊμπξπ και τλξσοί!     (ΟΑΚΑΛΑΙΘ)  ΟΑΣΡΖ          (ΟΑΚΑΛΑΙΘ) ΟΑΣΡΖ 

 

Ρςη ρσμέυεια, ρκξοπιζϊμαρςε ρςξ υόοξ και «ςοαγξσδάμε» οσθμικά ςιπ παοξιμίεπ.  

 

- ςαμ έυξσμε απξταρίρει ςξ οσθμϊ πξσ θα δόρξσμε ρςημ παοξιμία μαπ, βοίρκξσμε 

ςοϊπξσπ  μα ςιπ «παίνξσμε» με ηυηοέπ κιμήρειπ ρςξ ρόμα μαπ. Διαλέγξσμε μα μάθξσμε 

ποόςα μια παοξιμία για κάθε μήμα και,  ρςη ρσμέυεια, βοίρκξσμε ςιπ ηυηοέπ κιμήρειπ 

πξσ θα ςημ μςϋρξσμε μξσρικά.    

Ρςη δοαρςηοιϊςηςα ασςή θα μαπ βξηθήρει έμα υειοξςϋμπαμξ, πάμχ ρςξ ξπξίξ με ςξμ 

αμςίυειοα ή με ςξ μεραίξ δάκςσλξ αλλά και με μπαγκέςα, θα υςσπάμε υαοακςηοιρςικά ςξ 

οσθμικϊ μξςίβξ πξσ έυξσμε επιλένει (   ΟΑΣΡΖ  ΟΑΣΡΖ ).   

                                            

 

25 Τίμα: φιλή βοξυή πξσ έυει διάοκεια 
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- Υχοίζξσμε ςα παιδιά ρε δϋξ ξμάδεπ. Λια ξμάδα για ςξμ Λάοςη και μια για ςξμ Αποίλη. 

α παιδιά επιλέγξσμ ςιπ παοξιμίεπ ή ςημ παοξιμία πξσ ςξσπ αοέρει πεοιρρϊςεοξ και 

ποξεςξιμάζξσμε έμα οσθμικϊ διάλξγξ μεςανϋ ςξσπ καθόπ η μια ξμάδα οχςά και η άλλη 

απαμςά, π.υ: 

Α΄ΞΛΑΔΑ: Πξιξπ είμαι, πξιξπ είμαι ξ μήμαπ ξ καλόπ; 

B΄ΞΛΑΔΑ: Ιαλώπ ςξμε ςξμ Λάοςη, ςξ υοσρξμάοςη! 

---------- 

B΄ΞΛΑΔΑ: Πξιξπ είμαι, πξιξπ είμαι ξ μήμαπ ξ καλόπ; 

Α΄ΞΛΑΔΑ: Σξσ Αποίλη η βοξυή 

Ιάθε κόμπξπ και τλξσοί! 

 

- Ρςη ρσμέυεια, ποξκαλξϋμε ςα παιδιά μα βοξσμ κι άλλα ξμϊμαςα για ςξσπ μήμεπ. Ζ δική 

μαπ παοέμβαρη θα ςα βξηθήρει μα μάθξσμ κάπξια καιμξϋογια: 

Ηέλεςε μα μάθξσμε ςα ξμόμαςα ςξσ Λάοςη και ςξσ Αποίλη; 

Απ δξύμε πχπ υαοακςηοίζει ςξμ Μάοςη και ςξμ Αποίλη ξ λαόπ μαπ, 

μέρα από ςημ ελλημική παοάδξρη: 

 

Μάοςηπ  

- Αμξινιάςηπ, γιαςί τέομει ςημ Άμξινη 

και ςα υελιδϊμια. 

- Φοσρξμάοςηπ, γιαςί ξι μέοεπ 

μεγαλόμξσμ και ξ ήλιξπ γίμεςαι πιξ 

λαμπεοϊπ.. 

- Υσςεσςήπ, γιαςί τσςεϋξσμε πξλλά 

αμξινιάςικα λξσλξϋδια.  

- Πεμςάγμχμξπ, καθόπ εϋκξλα μπξοεί 

μα αλλάνει γμόμη και μια μα κάμει 

κοϋξ ςρξσυςεοϊ, μια μα έυει 

λαμπεοή ζερςαριά. 

 

Αποίληπ 

- Βοξυεοόπ, ξι βοξυέπ ςξσ είμαι εσεογεςικέπ και χτέλιμεπ για ςα 

αμπέλια.  

- Αμθόμημαπ, γιαςί ξι γεχογξί ρπέομξσμ βαμβάκι, καλαμπϊκι,  

- τσςεϋξσμ λάυαμα, καπμϊ, κ.ά.  

- Καμπαδιάοηπ, καθόπ ασςϊ ςξ μήμα γιξοςάζξσμε ςξ Οάρυα. 
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- Ιεοαράοηπ, γιαςί ρε διάτξοεπ πεοιξυέπ ςηπ Δλλάδαπ  

- ποχςξβγαίμξσμ ςα κεοάρια.  

- Αγιχογίςηπ, απϊ ςη μεγάλη γιξοςή ςξσ Αγίξσ Γεχογίξσ. 

 

Δνακςειμϊμεμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ:  

Λε ςα ξμϊμαςα πξσ υαοακςηοίζξσμ ςξσπ μήμεπ, μπξοξϋμε μα παίνξσμε οσθμικά 

παιυμίδια. Λε ςη βξήθεια ςξσ power point παοξσριάζξσμε πίμακεπ Δλλήμχμ και νέμχμ 

ζχγοάτχμ.  

Λξσρική 

Λπξοξϋμε μα κλείρξσμε ςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ μαπ, ακξϋγξμςαπ, ςοαγξσδόμςαπ και υξοεϋξμςαπ 

ςα Λαμξσράκια (παοαδξριακϊ δημξςικϊ ςοαγξϋδι), με ςη Λαοίζα Ιχυ.   
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