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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: «0ι δώδεκα μήνες του έτους και η λαϊκή μας παράδοση» 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ: 
-Ορισμός  των εννοιών ήθη και έθιμα ,λαϊκή παράδοση, λαογραφία και η σημασία της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς 
-Έθιμα και παραδόσεις για κάθε μήνα του έτους από όλες τις περιοχές της Ελλάδας 
-Ονομασίες του κάθε μήνα-λαογραφία και ημερολογιακή αρίθμηση 
-Παροιμίες, ιστορίες και τραγούδια 
-Έθιμα και περιβάλλον(ανθρωπογενές και φυσικό) –καιρός-γεωργικές ασχολίες-γιορτές 
-Μήνες και διατροφή(παραδοσιακά γλυκά και φαγητά) 
-Έθιμα και πίνακες ζωγραφικής 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Αφορμή για την επιλογή του θέματος υπήρξε η γιορτή της 
Ύψωσης του Τίμιου Σταυρού και η προσφορά βασιλικού από μια γειτόνισσα ,που είχε 
πάει στη Εκκλησία, η οποία μας εξήγησε το έθιμο του προζυμιού με το βασιλικό, οπότε 
ξεκίνησε η συζήτηση για το τι είναι έθιμο. Έξαλλου η επιλογή του θέματος και η 
επεξεργασία του είναι εύκολη και κατανοητή από τα παιδιά ,λόγω που το 
τελετουργικό, η παραστατικότητα και η θεαματικότητα του εθίμου ασκούν αρκετά 
ισχυρή γοητεία, και προσφέρονται ως ένα είδος θεατρικής παράστασης ή θεάματος. 
 

 



 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  Η πραγματοποίηση ποικίλων γνωστικών, κοινωνικών, 
συναισθηματικών και ψυχοκινητικών στόχων μέσω της βιωματικής προσέγγισης. 
ΣΤΟΧΟΙ: 

•  Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας αλλά και 
όλης της Ελλάδας 

•  Να αποκτήσουν πολιτιστική και περιβαλλοντική συνείδηση και να υιοθετήσουν νέες  
στάσεις, αξίες, συμπεριφορές, καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη, ως συνεχιστές της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς . 

• Μέσω της σύνδεσης του θέματος με τα Προγράμματα Σπουδών των   γνωστικών 
αντικειμένων  η υλοποίηση των επιμέρους στόχων, να ευνοήσει την άμεση γνώση ,την 
αυτομόρφωση και τη σφαιρική θεώρηση του θέματος. 

• Να εκφραστούν δημιουργικά με διάφορους τρόπους(π. χ  κατασκευές, δημιουργία κολάζ, 
φωτογράφιση, ζωγραφική, μουσική, έργα τέχνης, δημιουργία ψηφιακού βιβλίου (Η/Υ), 
δραματοποίηση, ψυχοκινητικά παιχνίδια και παρουσίαση θεατρικής παράστασης (στους 
γονείς και την ευρύτερη κοινωνία). 

• Να εξοικειωθούν με ερευνητικές και δημιουργικές διαδικασίες (επίσκεψη στο πεδίο, 
εργασία σε ομάδες),συλλέγοντας πληροφορίες από διαφορετικές πηγές(προφορικές, 
γραπτές) 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και συγκεκριμένα με την 
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, με λογισμικά γενικής χρήσης( PowerPoint - με την 
έννοια «σύρε και άφησε» ), με το λογισμικό Google Earth και με on-line παιχνίδια. 

• Να προωθηθούν και να ενισχυθούν οι σχέσεις  εκπαιδευτικού-νηπίων-ευρύτερης 
κοινωνίας (η συνεργασία με τους γονείς και άλλους φορείς). 

• Να μάθουν να συνεργάζονται αρμονικά σε ομάδες και να κατανοήσουν πόσο σημαντική 
είναι η συλλογικότητα για την επίλυση προβλημάτων. 

 

 



       ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

        Στο εκπαιδευτικό σενάριο που  υλοποιήσαμε η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι 
το σχέδιο εργασίας(project) προσπαθώντας να επιτύχουμε διαθεματική -βιωματική 
προσέγγιση του θέματος. Συγκεκριμένα βασιζόμενοι στις θεωρίες μάθησης του 
συμπεριφορισμού , του εποικοδομισμού  και κοιν. εποικοδομισμού θα χρησιμοποιηθούν  
σε ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι, παιχνίδια ρόλων , αφήγηση προσωπικών εμπειριών , 
παρατήρηση, ενεργητική ακρόαση, φωτογραφήσεις, χρήση Η/Υ σε πολλές δράσεις  κα 
ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του προγράμματος . 

 

       ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ:1)Στην έκθεση παραδοσιακών ενδυμάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Γαστούνης & Περιχώρων «Η Αρχαία Ήλις» (Δεκέμβριος 2016) 

       2)Στο Λαογραφικό Μουσείο Βαρθολομιού Ηλείας( Μάιος 2017) 

       3)Στην Εκκλησία Παναγία Καθολική Γαστούνης και στο Γηροκομείο Γαστούνης      
(Χριστούγεννα- Πάσχα) 



    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Με τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων, τους γονείς των 

παιδιών, τον Πάτερ της ενορίας που ανήκει το σχολείο, την ευρύτερη κοινωνία μέσω 
των προτεινόμενων επισκέψεων και  με Πολιτιστικό Σύλλογο Γαστούνης & 
Περιχώρων «Η Αρχαία Ήλις» .Τέλος συμμετοχή στο Τοπικό Δίκτυο  Αειφόρου 
Σχολείου Ν. Ηλείας και στο Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο. 

 

       ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ    
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  
Παιδί και: 
- Γλώσσα (προφορικός και γραπτός λόγος)  
-Μαθηματικά 
-Περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές ) 
-Δημιουργία και έκφραση 
-Πληροφορική 



   Δραστηριότητες στην αρχή του προγράμματος 

        Προετοιμασία και διερεύνηση του θέματος , ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων, 
ανίχνευση πρότερων γνώσεων νηπίων, δημιουργία εννοιολογικών  χαρτών  με 
αυτά που γνωρίζουν για τα έθιμα και αυτά που θέλουν να μάθουν ,ορισμός των 
εννοιών , έθιμα-λαϊκή  παράδοση, διαμόρφωση στόχων και επίσης χωρισμός 
παιδιών ανάλογα με τις δράσεις μας κάθε μήνα. 

        ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 
Τι γνωρίζουν; 

 

 

 

 

 



             Τι θα ήθελαν να μάθουν; 



Γνωστικές περιοχές –δραστηριότητες 

 



Υλοποίηση δραστηριοτήτων ανά μήνα του σχολικού έτους και εποχή 
ενδεικτικές φωτογραφίες 

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

       Γνωριμία και δρώμενα με τα έθιμα του Σεπτεμβρίου(Τίμιος Σταυρός-προζύμι, 
τρύγος), του Οκτωβρίου(Αγ. Δημήτριος, κρασί, το έθιμο του πρώτου σπόρου), του 
Νοεμβρίου (λιομάζωμα),παροιμίες, προσωνύμια, ποιήματα, φωτογραφήσεις, 
φύλλα εργασίας, κατασκευές-ζωγραφική των μηνών. Ιστορίες  με  τους 12 μήνες 
από το βιβλίο της Λότης Πέτροβιτς –Ανδρουτσοπούλου. «Χαρτογράφηση» των 
εθίμων στο λογισμικό Google Earth που συμπληρωνόταν σε όλη της διάρκεια του 
προγράμματος με τις περιοχές των εθίμων. 

 

Δείτε αναλυτικά τα έθιμα και τις δραστηριότητες του προγράμματος για τους μήνες 
του Φθινοπώρου εδώ: 

http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/1462 
 

 

 

 

http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/1462


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 



Ζωγραφίζοντας παροιμίες και ποίημα του Σεπτεμβρίου 
Το ποίημα 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGM2ZVTDJrcmpFVms/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGM2ZVTDJrcmpFVms/view?usp=sharing


 
 
 

Έθιμα  Σεπτεμβρίου 

 
 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 



Ζωγραφίζοντας παροιμίες και ποίημα του Οκτωβρίου 
Το ποίημα 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGSEJQWnpIQmVvTFU/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGSEJQWnpIQmVvTFU/view?usp=sharing


Έθιμα Οκτωβρίου 



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 



Ζωγραφίζοντας παροιμίες και ποίημα του Νοεμβρίου 
Το ποίημα 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGaFUzRHZ3UXQ0anc/view?usp=sharin
g 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGaFUzRHZ3UXQ0anc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGaFUzRHZ3UXQ0anc/view?usp=sharing


Έθιμα Νοεμβρίου 



Διήγηση  των ιστοριών με τους 12 μήνες του χρόνου της Λότης Πέτροβιτς –

Ανδρουτσοπούλου 



«Χαρτογράφηση» εθίμων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας  στο Google 
Earth(στην τελική του μορφή) 



 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Γνωριμία και δρώμενα με τα έθιμα του Δεκεμβρίου(Χριστουγεννιάτικο   δέντρο, 
καραβάκι, κάλαντα, παραδοσιακά γλυκά), του Ιανουαρίου(Βασιλόπιτα, ρόδι, πέταλο, 

Μπάμπω, Γιάλα-Γιάλα, καλικάντζαροι) και του Φεβρουαρίου(Γενίτσαροι, και 
Μπούλες, Χάσκα, γαϊτανάκι, χαρταετός, Σαρακοστή- Κούκουρας).Προσωνύμια, 

ποιήματα, κατασκευές, παροιμίες, ιστορίες, φύλλα εργασίας . Κατασκευή γωνιάς 
εθίμων , επίσκεψη στη γειτονιά λέγοντας τα κάλαντα και  με τη βοήθεια γονέων 

κατασκευή γλυκών. Αρίθμηση των μηνών στο ημερολόγιο και εκμάθηση αριθμών, 
γραφή και ανάγνωση μηνών, εκμάθηση νέων λέξεων(γλώσσα- μαθηματικά). Διήγηση  

παραμυθιού(αναζήτηση με τους μαθητές στο διαδίκτυο) για τους 12μηνες του 
χρόνου( «Η κυρά-Καλή και οι 12 μήνες»)  και παρακολούθηση  μιας παιδικής ταινίας 
στον Η/Υ( «Οι 12 μήνες»). Παιχνίδι πάζλ επιτραπέζιο με θέμα τους μήνες του έτους 
και διάκριση των τεσσάρων εποχών και παιχνίδι στον Η/Υ διάκρισης των εποχών. 
Δημιουργία ψηφιακού βιβλίου με φωτογραφίες μας από τα έθιμα στο οποίο θα 

συμπληρώνουμε τις δράσεις από κάθε μήνα(στο  τέλος  έγινε ημερολόγιο) Τραγούδια 
από το βιβλίο της Βούλας Ηλιάσκου και Καίτης Δαλμάτσου- Ζερβουδάκη με τίτλο «12 

μήνες-12  τραγούδια». Διατροφή και υγεία λόγω  της Σαρακοστής. Αναζήτηση στο 
διαδίκτυο  για πίνακες ζωγραφικής σχετικούς με τα έθιμα κάθε μήνα( Το αρχείο με 

τους πίνακες δημιουργήθηκε εν μέρει από τους μαθητές) 
 

 Δείτε αναλυτικά τα έθιμα και τις δραστηριότητες του προγράμματος για τους μήνες 

του Χειμώνα εδώ:http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/1915  
 

http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/1915


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 



Ζωγραφίζοντας παροιμίες και ποίημα του Δεκεμβρίου 
Το ποίημα 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGcUxiUlBzV3FlS00/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGcUxiUlBzV3FlS00/view?usp=sharing


Έθιμα Δεκεμβρίου 
 



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 



Ζωγραφίζοντας παροιμίες και ποίημα του Ιανουαρίου 
Το ποίημα 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGV25YWTFPVl9uczg/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGV25YWTFPVl9uczg/view?usp=sharing


Έθιμα Ιανουαρίου 



Για τον Ιανουάριο οι δραστηριότητες :αρίθμηση των μηνών στο ημερολόγιο και εκμάθηση 
αριθμών, γραφή και ανάγνωση μηνών, διάκριση των εποχών του έτους , ιστορίες για τους 

μήνες .Δείτε εδώ:http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/2117 
Ενδεικτικές φωτογραφίες 

http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/2117


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 



Ζωγραφίζοντας παροιμίες και ποίημα του Φεβρουαρίου 
Το ποίημα 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGcjVZTzRiS1M0OWs/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGcjVZTzRiS1M0OWs/view?usp=sharing


Έθιμα Φεβρουαρίου 



Τραγούδια από το βιβλίο της Βούλας Ηλιάσκου και Καίτης Δαλμάτσου- Ζερβουδάκη με τίτλο 
«12 μήνες-12  τραγούδια» , πίνακες ζωγραφικής σχετικούς με τα έθιμα κάθε μήνα και η γωνία 

εθίμων με όλες τις φωτογραφίες . 
Οι πίνακες ζωγραφικής για τα έθιμα όλου του χρόνου 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGeXFKSm1wcHR4NWM/view?usp=sharing 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGeXFKSm1wcHR4NWM/view?usp=sharing


ΑΝΟΙΞΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

    Γνωριμία και δρώμενα με τα έθιμα του Μαρτίου( μαρτάκια, χελιδονίσματα, 

διώξιμο φιδιών) ,του Απριλίου (Πρωταπριλιά, Πάσχα ,βαγιοχτυπήματα, κόκκινα 
αυγά, πασχαλινά κουλούρια, κάλαντα Λαζάρου, κάψιμο Ιούδα) και του Μαΐου 
(πρωτομαγιά, περπερούνα).Κατασκευές, παροιμίες, προσωνύμια, ιστορίες, 
πίνακες ζωγραφικής,  τραγούδια. Επίσκεψη στο Λαογραφικό μουσείο 
Βαρθολομιού(τον Μάιο). Τέλος φωτογραφήσεις και ζωγραφική εντυπώσεων από 
την επίσκεψη. 

 

 

Δείτε αναλυτικά τα έθιμα και τις δραστηριότητες του προγράμματος για τους μήνες 
της Άνοιξης εδώ:http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/2397 

 

http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/2397


ΜΑΡΤΙΟΣ 



Ζωγραφίζοντας παροιμίες και ποίημα του Μαρτίου 
Το ποίημα 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGclJsLTM1ZUt2SDQ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGclJsLTM1ZUt2SDQ/view?usp=sharing


Έθιμα Μαρτίου 



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 



Ζωγραφίζοντας παροιμίες και ποίημα του Απριλίου 
Το ποίημα 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGRk5qM0lwdE1qYWs/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGRk5qM0lwdE1qYWs/view?usp=sharing


Έθιμα Απριλίου 



ΜΑΪΟΣ 



Ζωγραφίζοντας παροιμίες και ποίημα του Μαΐου 
Το ποίημα 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGVEVPZVA2TkxMb3M/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGVEVPZVA2TkxMb3M/view?usp=sharing


Έθιμα Μαΐου 



 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

  - Στην έκθεση παραδοσιακών ενδυμάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαστούνης &  
Περιχώρων «Η Αρχαία Ήλις» 

        - Στο Λαογραφικό Μουσείο Βαρθολομιού Ηλείας 
       -  Στην Εκκλησία Παναγία Καθολική Γαστούνης και στο Γηροκομείο Γαστούνης 

 
 



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

       Γνωριμία και δρώμενα με τα έθιμα του Ιουνίου(θέρισμα, Αι-Γιάννης 
Λαμπαδιάρης),του Ιουλίου(αλώνισμα) και του Αυγούστου(Μεταμόρφωση 
Σωτήρος-σταφύλια ,Φανουρόπιτα).Παροιμίες, προσωνύμια, ποιήματα, γιορτές 
καλοκαιριού, ιστορίες. Ολοκλήρωση του ψηφιακού βιβλίου και εκτύπωση του για 
την δημιουργία ημερολογίου εθίμων κάθε μήνα. Επίσης ολοκλήρωση της 
«χαρτογράφησης» των εθίμων στο Google Earth και του αρχείου παρουσίασης 
των πινάκων ζωγραφικής για τα έθιμα(δείτε παραπάνω) 

 

 

  Δείτε αναλυτικά τα έθιμα και τις δραστηριότητες του προγράμματος για τους μήνες 
του Καλοκαιριού εδώ: http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/2856 

 

http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/2856


ΙΟΥΝΙΟΣ 



Ζωγραφίζοντας παροιμίες και ποίημα του Ιουνίου 
Το ποίημα 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGaWJSdkpfUkt5ZWs/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGaWJSdkpfUkt5ZWs/view?usp=sharing


Έθιμα Ιουνίου 



ΙΟΥΛΙΟΣ 



Ζωγραφίζοντας  παροιμίες και  ποίημα του Ιουλίου 
Το ποίημα 

εδώ:https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGcnY4ckpvbFdOaUk/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGcnY4ckpvbFdOaUk/view?usp=sharing


Έθιμα Ιουλίου 



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 



https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGdm5LdTdJTVd1QXM/view?usp=sharing


Έθιμα Αυγούστου 



Αξιολόγηση προγράμματος  
 

    Η αξιολόγηση των μαθητών ήταν διαρκής ώστε να εκτιμάται η πορεία της εκπαιδευτικής 

πρακτικής αλλά και τα μαθησιακά αποτελέσματα του σχεδίου εργασίας, της μεθόδου που 

ακολουθήσαμε. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε σε 3 στάδια: 

       α) αρχική όπου διαπιστώθηκε το επίπεδο των εμπειριών, γνώσεων, βιωμάτων των 

μαθητών 

       β) σταδιακή με σκοπό τις κατάλληλες παρεμβάσεις 

        γ) τελική  όπου εκτιμήθηκε η επίτευξη  των στόχων του προγράμματος καθώς και οι 

στάσεις ,δεξιότητες και οι κανόνες συμπεριφοράς των παιδιών. Χρησιμοποιήθηκε  το 

ημερολόγιο καταγράφοντας τις παρατηρήσεις μου, φωτογραφίες και ανάλογα φύλλα 

εργασίας.  

       Για το σκοπό αυτό «εργάστηκαν» σε «φύλλο εργασίας» (αντιστοίχιση μήνα-εθίμου) που 
είχε  φτιαχτεί  στον υπολογιστή(Quiz- Hot potatoes) και απάντησαν σε  ερωτηματολόγια 
(με τη βοήθεια μου) . 

 

       Οι μαθητές από την υλοποίηση  του προγράμματος απέκτησαν εμπειρίες, γνώσεις, 
βιώματα αλλά το σημαντικότερο ψυχαγωγήθηκαν , συνεργάστηκαν ,γοητεύτηκαν από 
τη θεαματικότητα των εθίμων. 

 

 



Αξιολόγηση Hot-Potatoes 
 

Το ερωτηματολόγιο εδώ: 
https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGMWxOLU5INVdnTEE/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0B5r1YnyIa3wGMWxOLU5INVdnTEE/view?usp=sharing


Παρουσίαση προγράμματος 

       Τέλος έγινε παρουσίαση του προγράμματος ,στους γονείς και στην τοπική κοινωνία ,στην 
αποχαιρετιστήρια γιορτή μας με τη θεατρική  παράσταση «Παραδοσιακός γάμος» που 

είχε ως θέμα τα έθιμα του παραδοσιακού γάμου. Επίσης υπήρξε έκθεση με όλες τις 
φωτογραφίες και το υλικό του προγράμματος και δόθηκε ως δώρο στους καλεσμένους  το 

ημερολόγιο με τα έθιμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

          Δείτε την καλοκαιρινή γιορτή μας εδώ:http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/2921 

http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/2921
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      Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Κα Ηλιοπούλου Ευγενία, τους γονείς των μαθητών, τον Πάτερ –Ανδρέα 
Καρνέζο, τους υπευθύνους του Γηροκομείου Γαστούνης, τον Πολιτιστικό 
Συλλόγο Γαστούνης & Περιχώρων «Η Αρχαία Ήλις», την υπεύθυνη του 
Λαογραφικού Μουσείου Βαρθολομιού Ηλείας   και τέλος  την τοπική κοινωνία. 



Βιβλιογραφία- Δικτυογραφία 

• Υ.Π.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Αθήνα.  

• Υ.Π.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί 
σχεδιασμοί- Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

• Ιστορίες με τους 12 μήνες  της Λότης Πέτροβιτς –Ανδρουτσοπούλου 

• «12 μήνες-12  τραγούδια» της Βούλας Ηλιάσκου και Καίτης Δαλμάτσου- Ζερβουδάκη  

• Ποιήματα για τους 12 μήνες του έτους της Ρένας Καρθαίου, της Αιμιλίας Δάφνη 

•  Ποιήματα για τους 12 μήνες του έτους: 

1.  http://mikromikronip.blogspot.gr/2015/03/12.html 

2. http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/06/blog-post_9959.html 

• Παροιμίες, προσωνύμια, πίνακες ζωγραφικής και έθιμα μηνών : 

1. http://users.sch.gr/vaxtsavanis/oi_mines.html 

2. http://mhnes-12.weebly.com/omicronkappatauomegabetarhoiotaomicronsigma.html 

3.  http://fysiognwsia.blogspot.gr/2011/#axzz4mNIgvp8z 

4. http://users.sch.gr/aiasgr/Hthi_kai_ethima/Eurethrio/Hthi_kai_ethima.htm 

5. http://laografiaparadosi.blogspot.gr/2015/01/blog-post_8.html 
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• Παιχνίδι online :http://www.pemptousia.gr/2015/01/neos-chronos-dodeka-
mines/ 

• Η ιστορία «Η κυρά-Καλή και οι 12 μήνες» :  
https://paramythades.org/2013/09/20/%CE%B7-
%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AE-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-
%CE%B4%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1-
%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82/ 

•  Έθιμα καλοκαιριού:http://papageorgopoulos.blogspot.gr/2010/07/blog-
post_05.html 

• Θεατρικό «Παραδοσιακός γάμος» 
:http://blogs.sch.gr/ankarath/2011/01/28/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE
%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83-
%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%83/#prettyPhoto 

 

       Περισσότερες πηγές για το πρόγραμμα στο ιστολόγιο του Νηπιαγωγείου: 
http://blogs.sch.gr/4nipgast/archives/category/%CE%BF%CE%B9-12-
%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83 
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