
Σαμούχος Πέτρος © 

 

 

                 Λιβαδειά 04/05/2020 

 

Γραφείο Υπουργού Παιδείας         ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Θέμα: Πρωτομαγιά! 

Αγαπητοί μυστικοί μου πράκτορες, 

Είμαι πολύ χαρούμενη που σας γράφω ξανά! Μαθαίνω καθημερινά τα 
κατορθώματά σας και είμαι πολύ περήφανη για εσάς και για όσα έχετε κάνει 
μέχρι τώρα! 

Χάρη στη δική σας βοήθεια τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού έχουν 
ξεπεράσει τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τον κορονοϊό. Έμαθα 
επίσης ότι βοηθήσατε και τους παλαιοντολόγους που έκαναν ανασκαφές σε 
απολιθώματα δεινοσαύρων!  

Την Παρασκευή που μας πέρασε, όπως ξέρετε, γιορτάσαμε την Πρωτομαγιά! 
Επειδή είναι ιδιαίτερη εκείνη η μέρα, θα ήθελα να τη γνωρίσετε λίγο καλύτερα!  

Σας προωθώ υλικό για να μελετήσετε! Δείτε το βίντεο, όπου ο Αντωνάιν μιλάει 
για την Πρωτομαγιά, ακούστε τα τραγούδια και παίξτε τα δύο ηλεκτρονικά 
παιχνίδια. Έπειτα κάντε τις παρακάτω δραστηριότητες. 

Στηρίζομαι σε εσάς παιδιά!  

 

 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 Νίκη Κεραμέως 
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1η δραστηριότητα 

Ο κύριος Αντώνης, ο ανθοπώλης της γειτονιάς, έφτιαξε 7 μικρές ανθοδέσμες με 
διάφορα λουλούδια της άνοιξης. Όμως μπερδεύτηκε και δεν μπορεί να βρει πόσα 
χρήματα θα πουλήσει τη μια ανθοδέσμη. 

• Αρχικά είχε: 

α) 8 τριαντάφυλλα που κόστιζαν 64 € συνολικά. 

β) 9 μαργαρίτες που κόστιζαν 27 € συνολικά. 

γ) 7 αργυράνθεμα που κόστιζαν 14 € συνολικά. 

δ) 8 γαρδένιες που κόστιζαν 40 € συνολικά 

• Αν σε κάθε ανθοδέσμη έβαλε 1 τριαντάφυλλο, 1 μαργαρίτα, 1 γαρίφαλο και 1 
γαρδένια, να βρεις πόσο κοστίζει η 1 ανθοδέσμη. 

α) Βρες πόσο κοστίζει το ένα τριαντάφυλλο. 

β) Βρες πόσο κοστίζει η μια μαργαρίτα. 

γ) Βρες πόσο κοστίζει το ένα αργυράνθεμο. 

δ) Βρες πόσο κοστίζει η μια γαρδένια. 

ε) Βρες πόσο κοστίζει η μια ανθοδέσμη. 

 

Απάντηση: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2η δραστηριότητα 

Συνήθως την Πρωτομαγιά φτιάχνουμε στεφάνια από λουλούδια για να στολίσουμε 
την εξώπορτα ή το μπαλκόνι του σπιτιού μας.  

Φτιάξε μια ζωγραφιά που να περιέχει ένα λουλουδένιο στεφάνι και κρέμασέ την 
στην εξώπορτα ή στο μπαλκόνι του σπιτιού σου! 

Αν θέλεις, σκέψου και φτιάξε μια κατασκευή για την Πρωτομαγιά! 

 

 

 


