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Ρίτα Μπούμη Παπά

Ρίτα Μπούμη Παπά

Το γνωρίζετε το Μάρτη
τον τρελό και τον αντάρτη.
Ξημερώνει και βραδιάζει
και εκατό χρώματα αλλάζει
Βάζει η μάνα του μπουγάδα
σχοινί δένει στη λιακάδα
τα σεντόνια της ν’ απλώσει
μια χαρά να τα στεγνώσει.

Να που ο Μάρτης μετανιώνει
και τα σύννεφα μαζώνει
και να η μάνα τρέχει
τα σεντόνια γιατί βρέχει!

Μια βροντή κι ο ήλιος χάθη
μες στης συννεφιάς τα βάθη,
ρίχνει και χαλάζι τώρα,
Ποποπο, τι άγρια μπόρα.

Οι μήνες της
άνοιξης:
Γιορτές /

Γιορτάζουμε

Να ο ήλιος σε λιγάκι,
φύσηξε το βοριαδάκι,
κι η φτωχή γυναίκα μόνη
τα σεντόνια ξαναπλώνει

Ως το βράδυ φορές δέκα
άπλωσε η φτωχή γυναίκα
την μπουγάδα, κι όρκο δίνει
Μάρτη να μην ξαναπλύνει!

Πηγή κειμένου: Από το βιβλίο για τα παιδιά του Δημοτικού,
μέρος δεύτερο ΟΕΔΒ, 1975

(1) μέλισσα — (2) πεταλούδα - (3) λαγουδάκι
(4) χελιδόνι - (5) Πασχαλίτσα - (6) παπάκι
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τα σεντόνια της ν’ απλώσει
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την μπουγάδα, κι όρκο δίνει

άπλωσε η φτωχή γυναίκα

Ως το βράδυ φορές δέκα

άγρια μπόρα

=storm

Πηγή κειμένου: Από το βιβλίο για τα παιδιά
του Δημοτικού, μέρος δεύτερο ΟΕΔΒ, 1975
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Ο καιρός είναι πραγματικά πολύ τρελός τον Μάρτη. Αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες.
Το πρωί της Δευτέρας έπεφτε ψιλή ……….…. και μέχρι το απόγευμα έπεφτε ………... .
Την Τρίτη το πρωί είχε λίγα ……………….. στον ουρανό με ήλιο και μέχρι το μεσημέρι ο
ήλιος χάθηκε και είχε πυκνή …………….. .
Την Τετάρτη έκανε ………... το πρωί, αλλά μέχρι το βράδυ έπεσε ……… (hail) σαν να χιόνιζε.
Την Πέμπτη όταν ξύπνησα το πρωί κατά τις δέκα είχε πολύ ……………. . Δεν έβλεπα στο ένα
μέτρο. Τρεις ώρες μετά είχε μια ωραία …………….. και πήγα βόλτα στο πάρκο.
Την Παρασκευή το πρωί φυσούσε δυνατός …………….. και το μεσημέρι έκανε μια ξαφνική
……………. με δυνατή βροχή, αστραπές και βροντές. Έμεινα στο σπίτι.
Το Σάββατο το πρωί έκανε ………….. και δεν βγήκα έξω. Ευτυχώς γιατί μέχρι το απόγευμα
έκανε τρομερή ………………. Την Κυριακή έβρεχε όλη μέρα. Τι τρελός καιρός!!!
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Καλώς ήρθες Άνοιξη
Η φύση και ο καιρός την Άνοιξη:
Οι μήνες της άνοιξης:

Γιορτές / Γιορτάζουμε

Συμπληρώνω με τις λέξεις: (ανθίζουν, καλός, Βρέχει, άνοιξη,
κελαηδούν, λιώνουν, κρύο, πρασινίζουν, καιρός, σύννεφα)
Την _________ (spring) o _____________ (weather) είναι καλός.
Ο ουρανός έχει λίγα

___________________(clouds).

______ (rain), αλλά δεν κάνει _____________ (cold).
Τα χιόνια στα βουνά _______ (melt away).
Τα

φύλλα

______________ (turn green).

Τα λουλούδια και τα δέντρα
Τα πουλιά __________

__________

_ (blossom)

(sing) πάνω στα κλαδιά.

Την άνοιξη:
1. Καθαρίζουμε το σπίτι.
2. Μαζεύουμε λουλούδια.
3. Κάνουμε στεφάνι.
4. Πηγαίνουμε στην εξοχή.
5. Φυτεύουμε λουλούδια .
6. Γιορτάζει η μανούλα.

Ταιριάζω το όνομα με την εικόνα:
2. πεταλούδα - (3)
3. λαγουδάκι
— (2)
6. παπάκι
(4)
(5) Πασχαλίτσα - (6)
4. χελιδόνι - 5.

1.
(1) μέλισσα
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Ο Μάρτης και η Μάνα του
Το γνωρίζετε το Μάρτη
τον τρελό και τον αντάρτη.
Ξημερώνει και βραδιάζει
και εκατό χρώματα αλλάζει.


Βάζει η μάνα του μπουγάδα,



σχοινί δένει στη λιακάδα,



τα σεντόνια της ν’ απλώσει,



μια χαρά να τα στεγνώσει.
Να που ο Μάρτης μετανιώνει






και τα σύννεφα μαζώνει



και να η μάνα τρέχει



τα σεντόνια γιατί βρέχει!




Να ο ήλιος σε λιγάκι,
φύσηξε το βοριαδάκι,
κι η φτωχή γυναίκα μόνη
τα σεντόνια ξαναπλώνει.







Μια βροντή κι ο ήλιος χάθη



μες στης συννεφιάς τα βάθη,



ρίχνει και χαλάζι τώρα,



πο πο πο, τι άγρια μπόρα.



Ως το βράδυ φορές δέκα
άπλωσε η φτωχή γυναίκα





Τρελός— crazy / insane
αντάρτης—rebel / renegade
Ξημερώνει— day dawned / Dawn's coming
Βραδιάζει— evening falls / It's getting late
Ξημερώνει και βραδιάζει -morning to evening;
Εκατό φορές — one hundred times
αλλάζει—change
Βάζει μπουγάδα—doing laundry / do the washing
Σχοινί δένει—tie a clothesline
Στη λιακάδα -in the sunshine
απλώνει τα σεντόνια- hanging the sheets up
να τα στεγνώσει—to dry them
Μετανιώνει—change his mind
Βρέχει—rain
Σύννεφα μαζώνει— gather the clouds
Βοριάς— north wind
(Βοριαδάκι) - light north wind
Ξαναπλώνει— hanging the washing again up
Βροντή— thunder
Ο ήλιος χάθη (χάθηκε) - the sun was blotted out
Συννεφιά— cloudy (condition)
Χαλάζι— hail
Άγρια μπόρα— downpour (stormy weather)
δίνει όρκο– swear / take an oath
(Μάρτη) να μην ξαναπλύνει— don' t wanna wash
again (in March)

την μπουγάδα, κι όρκο δίνει
Μάρτη να μην ξαναπλύνει!
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όλων των γραμμών, κάθετα
και οριζόντια. Στην συνέχεια



το ανοίγω

1



fold / ΔΙΠΛΩΝΩ

Διπλώνω το χαρτί κατά μήκος



Διπλώνω ξανά το χαρτί κατά
μήκος της μεσαίας οριζόντιας
ΜΠΛΕ γραμμής.





FOLD the paper on
ALL lines then open up


Make sharp creases in the center
horizontal BLUE LINE

cut

2
ΔΙΠΛΩΝΩ

cut

3

CUT along the
dotted RED line


4

fold / ΔΙΠΛΩΝΩ



Open the page




Ανοίγω την σελίδα και την
ΔΙΠΛΩΝΩ ξανά κατά
μήκος της κεντρικής
μεσαίας κάθετης γραμμής.
Στη συνέχεια σπρώχνω τα
δύο άκρα προς το κέντρο
έτσι ώστε να δημιουργηθεί
πτυχή σαν ακορντεόν, όπως
φαίνεται στα σχέδια.

Κόβω



Κόβω
όπου
δείχνει η
κόκκινη
γραμμή

fold


Last step: Fold out the pages in the
manner of accordion to fold a
booklet with 8 pages
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