
 

 
 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 

Σελ. 1 

Σχολείο: 
6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αφετών 

 

Τάξη: 
Γ  ́τάξη 

 

Τμήμα: 
 

 

Αριθμός μαθητών: 
16 

 
Συνολικός 

αριθμός 

εκπαιδευτικών 

που 

συνεργάζονται: 

2 

 

Στοιχεία 

εκπαιδευτικώ

ν 

(Ονομ/νυμο, 

Ειδικότητα): 

1. Περδίκης Δημήτριος 

2. Κολαξή Γεωργία 

 

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (ανάγκες 

μαθητών/τριών, όραμα σχολείου) 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 

Σελ. 2 
 



 

 
 
Θεματικός Κύκλος: 

Φροντίζω το Περιβάλλον 

Επιμέρους Θεματική Ενότητα/Υποενότητα: 

Περιβάλλον 

Τίτλος/τίτλοι 

προγραμμάτων 

……………………………………….. 

Ο δικός μας τίτλος 

 

Περιβάλλον και ασχολίες των κατοίκων- Ο τρύγος 

 
 
 

 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

Αναφορά σε: 

 
Α) Μέσα από τη βιωματική μάθηση και τις συγκεκριμένες δραστηριότητες 

αναπτύσσουν γνωστικές, ψυχοκινητικές και συναισθηματικές δεξιότητες. 

 
Β) Να καταλάβουν την καθοριστική επίδραση του περιβάλλοντος στις καλλιέργειες 

και τις ασχολίες των ανθρώπων. 

Να γνωρίσουν: α)το επάγγελμα και τα εργαλεία του τρυγητή β) τα προϊόντα που 

παράγονται από το αμπέλι. 

Να ερευνήσουν ήθη και έθιμα του τρύγου. 

Να ευαισθητοποιηθούν: α)σχετικά με την μακραίωνη σχέση των Ελλήνων με το 

κρασί και το αμπέλι β)για τις ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού και τις άσχημες 

συνέπειες της υπερκατανάλωσης 

Να μάθουν για την εξέλιξη ή την εξαφάνιση ορισμένων επαγγελμάτων 

Να νιώσουν ότι ο τρύγος είναι μια γιορτή. 

 

 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Πώς γίνεται ο τρύγος (Μελέτη Περιβάλλοντος, σελ. 61) 

Επίσκεψη σε αμπελώνα την ώρα του τρύγου 

Συλλογή φύλλων και καρπών και επεξεργασία τους στο σχολείο (Μελέτη 

Περιβάλλοντος, σελ. 60) 

Εργαστήριο 2 Αναπαράσταση του τρύγου με τη μουσική, την κίνηση, τον λόγο και το τραγούδι. 

Θεατρικό παιχνίδι με θέμα τον τρύγο, ρυθμικοί κανόνες, τραγούδια, ποιήματα, μικρή 

μουσική παρτιτούρα στα μεταλλόφωνα. 

Εργαστήριο 3 Παρασκευή μούστου στο σχολείο 

Κάθε παιδί «πατάει» σταφύλια και παράγει μούστο, τον σουρώνει και τον χύνει σε 

κοινό δοχείο. Ο μούστος θα βράσει, για να χρησιμοποιηθεί στο 4ο εργαστήριο. 

Εργαστήριο 4 Προϊόντα του αμπελιού. Πώς χρησιμοποιούνται στη μαγειρική και τη 

ζαχαροπλαστική (Μελέτη Περιβάλλοντος, σελ. 61). Παραδοσιακές συνταγές με 

μούστο. Πλάθουμε μουστοκούλουρα και φτιάχνουμε μουσταλευριά. Τα ψήνει ο 

φούρναρης του χωριού και τα δοκιμάζουμε.  

 

Εργαστήριο 5 Εργασίες στο αμπέλι κατά τη διάρκεια του χρόνου  

Επίσκεψη σε οινοποιείο. Παιχνίδι «Ο μπεκρής βασιλιάς» (σύνδεση με την 

προπαίδεια, εισαγωγή στις μουσικές αξίες) 

 

Εργαστήριο 6 Ο τρύγος στην τέχνη 

Ψηφιδωτά, χαρακτικά, έργα ζωγραφικής παρουσιάζονται στα παιδιά. Κατασκευή 

έργου.  

Εργαστήριο 7 Μύθοι και παραδόσεις για το αμπέλι και τον τρύγο 

Μύθοι: Ο Διόνυσος και το αμπέλι (Ιστορία, σελ. 11) 

Λαϊκή παράδοση: Ποιος πρωτοδίδαξε το κλάδεμα του αμπελιού.  



Τα παιδιά διαβάζουν, δραματοποιούν και εικονογραφούν. 

 

 

 

Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την 

ένταξη όλων των 

μαθητών/τριών 

 

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που 

θα 

εμπλουτίσουν το 

πρόγραμμά μας 

Συνεργασία με αμπελουργό και οινοποιό της περιοχής. 

Τελικά προϊόντα που 

παρήχθησαν από 

τους/τις μαθητές/τριες 

κατά τη 

διάρκεια των εργαστηρίων 

 

  

Εκπαιδευτικό υλικό και 

εργαλεία που 

παρήχθησαν από 

τους/τις μαθητές/τριες 

κατά τη διάρκεια των 

εργαστηρίων 

 

Αξιολόγηση - 

Αναστοχασμός πάνω στην 

υλοποίηση 

Περιγράφουμε τη μεθοδολογία με την οποία υποστηρίζει το πρόγραμμα την 

αξιολόγηση, με φύλλα από το προτεινόμενο υλικό, με άλλους τρόπους, δομημένη 

συζήτηση με τους μαθητές, εννοιολογικοί χάρτες αρχικοί -τελικοί , ...) και 

επισυνάπτουμε τα εργαλεία 

Εκδηλώσεις διάχυσης 

και Συνολική 

αποτίμηση της 

υλοποίησης της υποδράσης 

Κείμενο έως 100 λέξεις (με βάση την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό) και 

σε μορφή λίστας. 
 

● ……………… 

● ……………… 

● ……………… 

● ……………… 

● ……………… 

● ……………… 

 


