
Μοτίβα από λουλούδια
Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Λακατάμειας Α΄



Η Μαρία και ο Κώστας 
αποφάσισαν να 
φτιάξουν στεφάνια 
από λουλούδια για να 
γιορτάσουν τον ερχομό 
του Μάη, τον μήνα 
των λουλουδιών. 
Θέλουν να φτιάξουν 
αρκετά για να 
χαρίσουν και στους 
φίλους τους.



Στον κήπο τους έχουν μόνο δύο είδη λουλουδιών, μαργαρίτες 
και τριαντάφυλλα.



Θέλουν να βάλουν τα λουλούδια στα στεφάνια με τέτοιον 
τρόπο ώστε να σχηματίζουν  μοτίβο ( να μην μπαίνουν τα 
λουλούδια τυχαία, αλλά να ακολουθούν  μία σειρά που να 
επαναλαμβάνεται).

Δεν θέλουν όμως τα στεφάνια να  είναι τα ίδια.

Ελάτε να τους βοηθήσουμε!!!!!

Προσοχή:

Για να μπορέσουν τα παιδιά να εργαστούν χρειάζονται  αρκετά λουλούδια 

από χαρτί σε δύο διαφορετικά χρώματα και λωρίδες από χαρτί.

Εάν δεν έχετε χαρτί για να κόψετε λουλούδια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

άχρηστο υλικό. Είναι σημαντικό το υλικό μας να είναι αρκετό και να είναι μόνο δύο ειδών. 

μοτίβο



Βάλτε τα λουλούδια στη λωρίδα  με τέτοιο τρόπο ώστε να 
σχηματίζουν μοτίβο.

Μόνο ένα μοτίβο μπορούμε να φτιάξουμε;
Το ήξερα ότι μπορείτε να βρείτε και άλλα μοτίβα. 
Βρέστε έναν τρόπο να θυμάστε κάθε μοτίβο που φτιάχνετε.



Η Μαρία και ο Κωστάκης έχουν ξεκινήσει τρία στεφάνια. Θα βάζουν 
τα λουλούδια με αυτή τη σειρά. Ελάτε να τα συνεχίσουμε…

Ήμουν σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε!!!!!
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Η Νίκη, η μικρή τους αδελφή, έφτιαξε και αυτή δύο στεφάνια. Έβαλε τα
λουλούδια με αυτή τη σειρά. Τα λουλούδια σχηματίζουν μοτίβο;
Δικαιολογείστε την άποψή σας.

Καταπληκτικά !!!!!
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Από δύο στεφάνια, που έφτιαξαν τα παιδιά, έπεσαν κάποια λουλούδια. 
Ποιο είδος  λουλουδιού έπεσε από κάθε στεφάνι; Δικαιολογείστε την 
απάντησή σας.

Εξαιρετικά !!!!! Είμαι πολύ περήφανη για εσάς!
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Σημείωση:

Η πιο πάνω δραστηριότητα περιέχει σημαντικό βαθμό δυσκολίας. 
Καλό θα ήταν να μην πραγματοποιηθεί σε μία φάση αλλά σε 
περισσότερες (ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών).

Ενθαρρύνουμε και επαινούμε τα παιδιά σε κάθε προσπάθεια.

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την παιγνιώδη μορφή της 
δραστηριότητας.

Μπορεί επίσης να γίνει ένα στεφάνι με αληθινά λουλούδια, 
τοποθετημένα με τρόπο που να δείχνουν ένα μοτίβο και να 
τοποθετηθεί, από τα παιδιά, στην εξώπορτα του σπιτιού.


