Προτάσεις κατασκευών για τη γιορτή της µητέρας
1.

«Γλαστράκι από ένα µεταλλικό τενεκεδάκι»

Για να φυτέψετε αληθινό λουλούδι, πλένετε το τενεκεδάκι µου και κάνω 2-3 τρύπες
στον πάτο του. Το βάφετε ροζ ή ό,τι χρώµα θέλετε και κολλάτε καρδιές ή το
ζωγραφίζετε όπως αρέσει στο κάθε παιδί….Αφού στεγνώσει βάζετε προσεκτικά µερικά
βότσαλα στον πάτο (για να µη φεύγει το χώµα όταν το ποτίζουν), από πάνω χώµα και
φυτεύετε το λουλουδάκι σας. Για να µη λερωθεί το γλαστράκι κατά τη διάρκεια του
φυτέµατος το τυλίγετε σε αλουµινόχαρτο.
Αν δεν θέλετε να βάλετε αληθινό λουλούδι, το διακοσµείτε µε την ίδια διαδικασία και
βάζετε στο τενεκεδάκι εφηµερίδες, από πάνω χόρτο χειροτεχνίας και φτιάχνετε
λουλούδια µε καλαµάκια για σουβλάκια ή σύρµα πίπας ή πράσινα καλαµάκια για
ροφήµατα. Πατρόν για λουλούδια, σας έχω δώσει στην ανάρτηση της Πρωτοµαγιάς!

2.

«Φαναράκι από παλιό βάζο»

Μια πολύ γλυκιά κατασκευή, είναι να µετατρέψετε ένα παλιό βάζο σε ένα όµορφο φαναράκι,
που θα χαρίσετε δώρο στη µαµά για το µπαλκόνι, την κουζίνα ή το δωµάτιό της. Ζητάτε από τα
παιδιά να φέρουν ένα παλιο βάζο από το σπίτι, αν δεν έχετε συγκεντρωµένα αρκετά και κόβετε
από µεταξόχαρτο κόκκινες (ροζ, µωβ, ό,τι χρώµα θέλετε) καρδιές σε διάφορα µεγέθη. Τα
κολλάτε µε ατλακόλ και στερεώνετε µε σιλικόνη ένα ρεσώ στο κέντρο του βάζου! Για να
πιάνεται το φαναράκι, τυλίγετε δυο σύρµατα πίπας στο στόµιο του βάζου… ☺
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3.

«Ρεσώ σε καρδιά από χαρτόνι»

Μια παρόµοια ιδέα µε ρεσώ, εξίσου εύκολη µε την προηγούµενη, είναι η εξής: ∆ώστε στα
παιδιά να κόψουν κόκκινες (φούξια, ροζ κτλ) καρδιές από οντουλέ χαρτόνι. Από κάτω κολλήστε
και ένα δεύτερο κοµµάτι από κανσόν, για να είναι πιο σταθερή η κατασκευή. Πάρτε πλεκτό
κορδόνι ή τρέσσα ή κοµµάτι από κορδέλα και κάντε το περίγραµµα της καρδιάς. Στη µέση
κολλήστε ένα ρεσώ µε σιλικόνη και δώστε ένα ταµπελάκι σε κάθε παιδί, να γράψει µε τα
χεράκια του, όπως µπορεί: «ΜΑΝΟΥΛΑ Σ’ΑΓΑΠΩ»!!!
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4.

«Ένα κουτί για συνταγές»

Για να φτιάξετε ένα κουτί για τα περιοδικά ή τις συνταγές της, θα χρειαστίετε ένα
χαρτόκουτο και φύλλα τσόχας. Αν δεν έχουµε τσόχα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
ρετάλια από ύφασµα, χαρτόνι, γκοφρέ χαρτί, χαρτοπετσέτες µε ωραία σχέδια κτλ.
Ντύνουµε το κουτί γύρω γύρω και µπροστά κολλάµε µια ετικέτα που µπορούµε να
εκτυπώσουµε

από

Ε∆Ω:

http://blog.worldlabel.com/2009/kids-book-labels-to-

personalize-free-printable-templates-no-2.html

5.

«Σπιτικα Άλατα Μπάνιου»

Φτιάξτε µαζί µε τα παιδιά άλατα για το µπάνιο, για ένα ξεχωριστό δωράκι για τη
µαµά.

Εκτός

από

χοντρό

αλάτι,

θα

χρειαστείτε

λίγη

µαγειρική

σόδα,

χρώµα

ζαχαροπλαστικής και αιθέριο έλαιο για άρωµα (αν δεν έχετε µπορείτε να βάλετε και
λίγη κολώνια). Βάλτε τα σε παλιά βαζάκια και χαρίστε τα µε πολλή αγάπη. Για να δείτε
ολόκληρη τη διαδικασία, πατήστε Ε∆Ω: http://aneraida.blogspot.gr/2013/08/blogpost.html
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6.

«Κορνίζες µε ξυλάκια»

Φτιάξτε µαζί µε τα παιδιά απλές κορνίζες µε γλωσσοπίεστρα, είτε σε φυσικό χρώµα,
είτε χρωµατιστά (δώστε στα παιδιά να τα βάψουν µε τέµπερα). Κολλήστε τα µεταξύ
τους µε κόλλα σιλικόνης και βάλτε µέσα µια φωτογραφία δική τους ή της µαµάς!

7.

«Χειροποίητες κούπες»

Μια διαφορετική πρόταση για δωράκι στη µαµά είναι οι διακοσµηµένες κουπίτσες από
παιδικά χεράκια. Μπορείτε να πάρετε µονόχρωµες κούπες σε πολύ χαµηλή τιµή από
καταστήµατα παιχνιδιών ή από καταστήµατα χονδρικής. ∆ώστε στα παιδιά ανεξίτηλους
µαρκαδόρους σε διάφορα χρώµατα και ζητήστε τους να τις διακοσµήσουν όπως θέλουν.
Τυλίξτε τες σε ζελατίνες και χαρίστε τες στις µανούλες! ☺
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8.

«Καθρεφτάκι µε CD»

Σχεδιάστε το πατρόν σε κανσόν χαρτόνι σε χρώµα της επιλογής σας και δώστε στα
παιδιά να το κόψουν. Κολλήστε ένα CD και διακοσµήστε το µε ό,τι υλικά έχετε!! ☺

9.

«Λουλούδι µε χάρτινο πιάτο»

∆ώστε τα παιδιά να βάψουν ένα χάρτινο πιάτο σε χρώµα της επιλογής σας! Σχεδιάστε
τα πέταλα και δώστε τους να κόψουν το πιάτο ώστε να σχηµατιστεί το λουλούδι! Σε
πράσινο κανσόν, σχεδιάστε και κόψτε τα χεράκια τους για να τα χρησιµοποιήσετε ως
φύλλα. Με το ίδιο κανσόν, τυλίξτε ένα ρολάκι και κολλήστε το για κοτσάνι. ∆ιακοσµήστε
µε µια καρδούλα ζωγραφισµένη από τα παιδιά σε κάθε πέταλο ή όπως αλλιώς θέλετε!
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Παιδί και Τέχνη
Η αγάπη της µητέρας είναι ένα συχνό θέµα σε διάσηµους πίνακες ζωγραφικής!
Παρακάτω µπορείτε να δείτε διάφορα έργα τέχνης όπου µπορείτε να τα
αξιοποιήσετε ως συνοδευτικά στις κατασκευές σας! Οι αναρτήσεις είναι από το
ιστολόγιο της συναδέλφου Τάνιας Μάνεση: http://taniamanesikourou.blogspot.gr/2013/04/10.html
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Τραγούδια για την Μητέρα - Λίστα Βίντεο
Λίστα Τραγουδιών της Playlist : Τραγούδια για την Μάνα
Η παρακάτω λίστα τραγουδιών αναρτήθηκε στο ιστολόγιο www.popi-it.gr και
µπορείτε να τα κατεβάσετε από το Youtube. Μια ωραία πρόταση για να αξιοποιήσετε
τα τραγούδια: Φτιάξτε µια κάρτα για τη γιορτή της µητέρας και από µέσα κολλήστε ένα
δεύτερο χαρτόνι, ΜΟΝΟ στις άκρες. Κάντε ένα άνοιγµα µε το κοπίδι και τοποθετέιστε
ένα CD µε τραγούδια, για να το χαρίσετε ως δωράκι!!! ☺
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ACTIVE MEMBER – ΑΚΟΥ ΜΑΝΑ
ANNA XRYSAFH–POTE THN MANA MHN PIKRAINEIS..wmv
Dalaras – Mana mou kai Panagia (live, 2001)
Kαζαντζιδης Στελιος φωναξτε την μανουλα μου
mana en kryo nero
Mi mou thimonis matia mou-Dalaras’ 83
NOTIS SFAKIANAKIS – MANA MANOULA MOU
Αλκίνοος Ιωαννίδης & Σοφια Παπάζογλου – Μάνα
Γιάννης Χαρούλης – Πόνοι της Παναγιάς.
ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ – ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΜΑΝΟΥΛΑ
Η καλυτερη μαμα του κοσμου
Η μάνα του Αλέξανδρου – Γλυκερία
Καζαντζίδης – Γράμμα σου στέλνω μάνα μου
Καζαντζίδης – ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΑ
Καζαντζίδης – Η καρδιά της μάνας
Καζαντζίδης – Μάνα μου
Καιτη Γκρευ – Ποτέ την μάνα μην πικράνεις
Μάνα
Μάνα – Λουδοβίκος των Ανωγείων
Μάνα Ανδρειωμένη ( Τραγούδι )
Μάνα μάνα α μανίτσαμ – Mana mana a manitsam
Μάνα που ζώ – Μητροπάνος – Mana pou zw – Mitropanos
ΜΑΝΑ ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΟΝΟΜΑ. ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ.
ΜΑΝΑ ΛΟΥΓΕ ΜΕ – Νίκη Ξυλούρη @ Block 33
Μαρίνα Δακανάλη – Βρέντζος Γιώργος – Η ευχή τση μάνας
Μελίνα Κανά – Μια μάνα που είχε ένα γιο
Μια Μάνα Απόψε Μάλωνε – Φυλιό Πυργάκη
ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΡΟΚΚΟΣ
Νίκος Ξυλούρης, Μάνα και αν έρθουν οι φίλοι μου (Nikos Ksulouris Mana kai an erthoun oi filoi mou)
Ξυλούρης: Μητέρα μεγαλόψυχη
ΠΟΝΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΑΝΑ ΝΑ ΜΕ ΔΕΙΣ-ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
Σ’ αγαπώ, χρυσή μαμά, I love you, gold mother, παιδικό τραγούδι, 2012
Τάνια Τσανακλίδου – Οι δικοί μου
ΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ-ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
Της Μάνας η καρδιά – Παντελής Θαλασσινός
Της μάνας μου το πρωινό φιλί
ΤΟΥ ΚΙΤΣΟΥ Η ΜΑΝΑ ΚΑΘΕΤΑΙ.ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ.wmv
Χάρις Αλεξίου – Μανούλα μου
Kinderella
ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ – ΜΗΤΕΡΑ, ΦΙΛΗ ΜΟΥ ΠΑΛΙΑ

Παραδοσιακά παιχνίδια µε……………… «µάνες»
«Περνά-περνά η µέλισσα!»

Τα παιδιά επιλέγουν δυο µάνες, οι οποίες αποµακρύνονται από τους υπόλοιπους και διαλέγουν
η καθεµιά από κάτι, π.χ. «ήλιος - φεγγάρι», ή «φράουλα-κεράσι» κ.τ.λ.
Τα δυο παιδιά-µάνες ενώνουν τα χέρια τους µπροστά και ψηλά, έτσι ώστε να σχηµατίσουν από
κάτω καµάρα, τα χτυπάνε και τραγουδούν:

« Περνά περνά η µέλισσα
µε τα µελισσόπουλα
και µε τα παιδόπουλα,

Τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν ουρά και
περνάνε κάτω από την καµάρα. Όταν
τελειώσει το τραγούδι, οι µάνες

ζουµ, ζουµ, ζουµ, οι µέλισσες πετούν
για να δούµε ποιον θα πιάσουµε…»

κατεβάζουν τα χέρια κι αιχµαλωτίζουν το
παιδί που βρίσκεται τη στιγµή εκείνη
κάτω από την καµάρα και το ρωτάνε χωρίς ν’ ακούσουν τ' άλλα: «Τι θέλεις; Ήλιο ή φεγγάρι;»
(ή φράουλα-κεράσι, ανάλογα µε την παραλλαγή). Ανάλογα µε την προτίµηση του, το παιδί
πηγαίνει και στέκεται πίσω από τη µάνα που το κέρδισε.
Η ουρά ξαναπερνάει και συνεχίζεται το παιχνίδι. Στο τέλος αποµένει ένα παιδί, ο «κλέφτης».
Ο κλέφτης παίρνει φόρα και περνάει δυο φορές ανάµεσα στις δυο µάνες, ενώ κάθε φορά όλα
µαζί τα παιδιά φωνάζουν: « Μια, του κλέφτη, δυο του κλέφτη»

Τη στιγµή που ο κλέφτης επιχειρεί για τρίτη φορά να περάσει, οι µάνες κατεβάζουν τα
χέρια και τον αιχµαλωτίζουν: «Τρεις και τον επιάσαµε!»
Φωναχτά τώρα πια οι δυο µάνες το ρωτάνε τι προτιµάει, και το παιδί, ανάλογα µε
την προτίµηση του, πηγαίνει κι αυτό πίσω από τη µάνα που το κέρδισε. Στη συνέχεια,
όλα τα παιδιά, πίσω από κάθε µάνα, πιάνονται το καθένα γερά από τη µέση του
µπροστινού του, και οι δυο µάνες δίνουν τα χέρια και η κάθε οµάδα τραβάει την άλλη
προσπαθώντας να ρίξει την άλλη κάτω (διελκυστίνδα)

«Μπιζ»
Παιχνίδι που παίζεται µε πάνω από τρία παιδιά.
Όλα τα παιδιά συγκεντρώνονται και αποφασίζουν από κοινού ένα παιδί που θα κάνει τη «µάνα», δηλαδή θα
τα «φυλάει».Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, το παιδί που κάνει τη «µάνα» κλείνει µε το αριστερό του χέρι τα µάτια
του και τοποθετεί το δεξί του χέρι κάτω από την αριστερή του µασχάλη, κρατώντας την παλάµη του ανοιχτή
προς τα πάνω. Το παιχνίδι ξεκινά!
Τα υπόλοιπα παιδιά στέκονται γύρω του και ένα από αυτά χτυπάει την ανοιχτή παλάµη της «µάνας». Ύστερα,
µπερδεύεται µε τα υπόλοιπα παιδιά και αποµακρύνεται. Η «µάνα» ανοίγει τα µάτια και όλοι χοροπηδούν γύρω
της στριφογυρίζοντας το δεξιό τους δείκτη (σαν µέλισσα) και φωνάζουν «Μπιζζζ».
του παιχνιδιού είναι η «µάνα» να µαντέψει το παιδί που την χτύπησε. Αν καταφέρει και βρει το σωστό παιδί, το
παιδί αυτό παίρνει τη θέση της. Αν πάλι όχι, η «µάνα» παραµένει η ίδια και ξαναφυλάει από την αρχή.
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