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ΘΔΜΑ; Σν ζηαθύιη – ε ειηά – Σα πξντόληα πνπ παξάγνπλ ζην ρσξηό καο 
 έξρνληαη ζην ηξαπέδη καο 
 

 Οη θνξείο θαη ηα πξόζσπα πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζην πξόγξακκα. Σν 

πξόγξακκα ζρεδηάζηεθε από ηε λεπηαγσγό ηνπ 2/ζέζηνπ Νεπηαγσγείνπ 

Γακαζίνπ ηαπξνπνύινπ Αιεμάλδξα θαη πινπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 

ππεύζπλεο ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θ. Υαηδεκίρνπ Κσλ/λα. Σνλ πξόεδξν 

ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Γακαζίνπ, ην Γειήρεην Ίδξπκα Γακαζίνπ, ην Κ.ΑΠ.Ζ 

Γακαζίνπ, ηνλ ύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 2/ζέζηνπ Νεπ/γείνπ 

Γακαζίνπ. 

 

 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ 

 Αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απνηέιεζαλ νη αλαθνηλώζεηο ησλ 

παηδηώλ από ηνλ επηέκβξην επνρή πνπ νη γνλείο ηνπο αζρνινύληαλ κε ηνλ 

ηξύγν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην κάδεκα ησλ ειηώλ πνπ βξίζθνληαη παληνύ ηόζν 

κέζα ζην ρσξηό όζν θαη νιόγπξα ζηνλ θάκπν. Δπηιέγνπκε ινηπόλ σο ζέκα ην 

παξαπάλσ, δηόηη ζρεηίδεηαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ. Αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ελδηαθέξνληα ηνπο. Τπάξρεη δπλαηόηεηα εμεξεύλεζεο εθηόο ηάμεο. Μπνξνύλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ θαη γνλείο. 

 



ΥΔΓΗΟ ΔΡΓΑΗΑ   

 ηα πιαίζηα ησλ δηαζεκαηηθώλ θαη δηεπηζηεκνληθώλ  πξνζεγγίζεσλ ηεο 

γλώζεο ησλ λεπίσλ, ην ζέκα πνπ επεμεξγαδόκαζηε ζην Νεπηαγσγείν καο γηα 

ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 είλαη «ην ακπέιη- ε ειηά». 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 Ζ κεζνδνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηε βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο. Με ηε κέζνδν ηεο ηδενζύειιαο, δεηήζακε από ην 

θάζε παηδί λα καο πεη, όηη γλσξίδεη γηα ην ακπέιη – ειηά πξντόληα πνπ 

παξάγνληαη ζην ρσξηό ηνπο. Γξάςακε ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Τινπνηήζακε ην 

πξόγξακκα κε: α. πιινγή πιεξνθνξηώλ – παξαηήξεζε β. Φσηνγξάθεζε, γ. 

κε επηζθέςεηο, δ. ζπλεληεύμεηο, ε. κε παηρλίδηα ζε κηθξέο νκάδεο. 

 πδεηνύλ, ξσηνύλ, αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη πξνηείλνπλ λα πάκε ζην 

γεηηνληθό ειαηώλα θαη ζην νηλνπνηείν. Ζ λεπηαγσγόο παξαθνινπζεί ην ακείσην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θαη δξάηηεη ηελ επθαηξία γηα λα νξγαλσζεί θαη λα γίλεη 

επίζθεςε εθείλε θηόιαο ηελ ζηηγκή. 

 Ζ λεπηαγσγόο πξνθαιεί ζπδεηήζεηο θαη λένπο πξνβιεκαηηζκνύο. 

ρεδηάδεη ηξόπνπο ππνζηήξημεο ηεο έξεπλαο πνπ πηζαλόλ λα αθνινπζήζεη θαη 

πξνβιέπεη πηζαλέο θαηεπζύλζεηο θαη γξακκέο. 

 Σν ζέκα πνπ νξίδεηαη γηα δηεξεύλεζε από ηα παηδηά θαη ηε λεπηαγσγό 

είλαη: «Σα ζηαθύλια και οι ελιέρ ηος ηόπος μαρ». Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ 

ηηο ηδέεο θαη ηηο γλώζεηο ηνπο. 

 Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο καο επέηξεςε λα ζπληάμνπκε 

ηξία πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο (αξρέο Οθησβξίνπ 2012 έσο ην ηέινο Μαξηίνπ 

ηνζ 2013). 

 Α) Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: «Σα ζηαθύλια και  ελιέρ ηος 

ηόπος μαρ». 

 Β) Αγσγήο Τγείαο: «Αμπέλι-Δλιά και ςγεία». 

 Γ) Πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο: «Ζ ελιά ζύμβολο ειπήνηρ και 

θιλίαρ».Σο αμπέλι ζηην εκκληζιαζηική παπάδοζη. 
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Γενικόρ ζκοπόρ ηος ζσεδίος δπάζηρ 

 Ζ βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη απόθηεζε λέσλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο από ην θπζηθό θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ. 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λεπίσλ θαη ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηε 

ρξεζηκόηεηα ησλ πξνηόλησλ πνπ παξάγνπλ ζην ρσξηό ηνπο.  

 

Καθοπιζμόρ επιμέποςρ ζηόσων ηος ππογπάμμαηορ 

 

Α) Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

 Να κάζνπλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πξντόλησλ ηνπο θαζώο θαη ηελ 

επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ ηόπνπ. 

 Ζ αλαγλώξηζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο ηεο θύζεο. 

 πλεηδεηνπνίεζε ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο επέκβαζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη 

εμέιημεο ζηελ παξαγσγή. 

 Αληίιεςε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ λόκσλ ηεο θύζεο. 

 Να γλσξίζνπλ ηηο αζζέλεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ηόζν ην ακπέιη όζν θαη 

ηελ ειηά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζηνπο παξαγσγνύο. 

 

Β) Αγωγήρ Τγείαρ 

 Γηεύξπλζε γλώζεσλ ζρεηηθά κε ην δέληξν ηεο ειηάο αιά θαη ηνπ 

ακπειηνύ από ηελ αξραηόηεηα σο ζήκεξα (δηαηξνθή – ζξεζθεία – θαιέο 

ηέρλεο). 

 Καηαλόεζε από ηα λήπηα ην πόζν ζεκαληηθή θαη δηαρξνληθή είλαη ε 

αμία ησλ θαξπώλ ηεο θαη ηνπ ειαηόιαδνπ θαζώο θαη ηνπ ζηαθπιηνύ –θξαζηνύ  

γηα ηε δηαηξνθή (πξσηαγσληζηήο ηεο ηξνθήο καο  - Λάδη θαη καθξνδσία). 

 Να εθηηκήζνπλ ηηο αξεηέο ηνπ ειαηόιαδνπ γλσζηέο από ηελ αξραηόηεηα 

ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε (ζεξαπεπηηθέο ζπληαγέο, παξαγσγή αξσκάησλ) 

 Να γλσξίζνπλ ηελ ειηά σο ζύκβνπιν θαη σο έπαζιν (Οιπκπηαθνί 

Αγώλεο). 
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Γ) Πολιηιζηικού Ππογπάμμαηορ 

 Ο πνιηηηζκόο, ε παξάδνζε, ε ηέρλε – κε κέζν ηελ ειηά θαη ην ιάδη ,ην 

ακπέιη θαη ην θξαζί – λ’ αγγίμνπλ ηηο ςπρέο ησλ λεπίσλ 

 Απόθηεζε εκπεηξηώλ από ηνλ θόζκν ησλ ελειίθσλ θαη εηδηθόηεξα 

γλσξηκία κε ηελ ειηά θαη ην ιάδη ,ην ζηαθύιη θαη ην θξαζί  από άπνςε 

ηζηνξηθή, κπζνινγηθή, θαιιηηερληθή, ιανγξαθηθή, ινγνηερληθή. 

 Γλσξηκία κε ηηο θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο ηεο ρώξαο καο. 

 Δκπινπηηζκόο ιεμηινγίνπ κέζα από δηαινγηθή ζπδήηεζε. 

 Αλάπηπμε πξνζνρήο θαη παξαηεξεηηθόηεηαο. 

 Γεκηνπξγηθή έθθξαζε κέζα από θαηαζθεπέο, δσγξαθηθή, ηξαγνύδη, 

δξακαηηθή θαη θηλεηηθή έθθξαζε. 

 Αλάπηπμε νκαδηθόηεηαο, ζπλεξγαζίαο, ελαιιαγήο ξόισλ 

 

Δπίηεςξη ζηόσων. 

Α΄ θάζη: ρεδηαζκόο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. Πξνεηνηκαζία κέζα ζηελ ηάμε. 

Πξνηάζεηο από ηα παηδηά θαη ηε Νεπηαγσγό , ηδέεο παηδηώλ , ηη γλσξίδνπκε   ηη 

ζέινπκε λα κάζνπκε ,θάλνπκε ππνζέζεηο ζπκπιεξώλνπκε εξσηεκαηνιόγην 

ελεκεξώλνπκε ηνπο γνλείο  επαηζζεηνπνηώληαο ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Πξνζρέδην εξγαζίαο. Με ηε κέζνδν ηεο ηδενζύειιαο. 

 Καηαγξάθνπκε όιεο ηηο ηδέεο, όιεο ηηο πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ θαη ηηο 

νκαδνπνηνύκε αλάινγα κε ηηο ππνελόηεηεο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα θηηάρλνπκε 

ην ηζηόγξακκα ζ’ έλα ραξηί κε όιεο ηηο πξνηάζεηο. Σν ηζηόγξακκα 

εκπινπηίδεηαη, γηαηί ηα παηδηά ζπδεηνύλ κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη πξνηείλνπλ 

καδί θαη άιινπο ηξόπνπο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζην πξνζρέδην εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο. 

 Σν πξώην ηζηόγξακκα έρεη νινθιεξσζεί. Ζ λεπηαγσγόο θηηάρλεη καδί 

κε ηα παηδηά έλα δεύηεξν πνπ εμππεξεηεί ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 
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ΣΗ ΓΝΩΡΗΕΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΗΑ 

 Ζ ειηά είλαη δέληξν θαη θαιιηεξγείηαη ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο. 

 Οη ειηέο (θαξπνί) είλαη πηθξέο. Έρνπλ θνπθνύηζηα καύξα θαη ζθιεξά. 

 Οη ειηέο δελ ηξώγνληαη κόιηο ηηο θόςνπκε από ην δέληξν. 

 Οη άλζξσπνη έρνπλ πνιιέο δνπιεηέο ζηνπο ειαηώλεο. 

 Σν ιάδη ην θάλνπλ ζην ιηνηξίβη. 

 Σν ιάδη ην ηξώκε ζηελ ζαιάηα θαη ζηα θαγεηά καο.                        

 Όηαλ βαπηίδνπλ ηα παηδηά ηα ιαδώλνπλ. 

 Σν ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα αλάβνπκε ην θαληήιη. 

 

 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

 

 

 πέξλνπκε ηα θνπθνύηζηα θαη θπηξώλνπλ ηα δέληξα;  

 Γηαηί δελ είλαη ίδηεο όιεο νη ειηέο (θαξπνί); 

 Πώο γίλνληαη ιάδη νη ειηέο; 

 Γηαηί κεξηθέο ειηέο έρνπλ κεγάιεο ηξύπεο ζηνλ θνξκό; 

 Γηαηί βάδνπλ ιάδη ζε όια ηα θαγεηά; 

 Πνηέο νη αζζέλεηεο ηνπ ειαηόδεληξνπ θαη ηνπ ειαηνθάξπνπ; 

 Πνηά πξνβιήκαηα πξνθύπηνπλ ζηνπο παξαγσγνύο; 

 Πνηεο νη ελέξγεηεο ησλ αλζξώπσλ απνηεινύλ απεηιή γηα ηνλ ειαηώλα                

αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ γεληθόηεξα; 

 Πνηεο νη ζπλέπεηεο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ησλ αζζελεηώλ κε 

θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ (ςεθαζκνί) 
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ΠΡΟΥΔΓΗΟ  ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Να κηιήζνπκε θαη λα κάζνπκε γηα ηηο ειηέο. 

2. Να επηζθεθζνύκε ηηο ειηέο. 

3. Να παίμνπκε ζηηο ειηέο  

4. Να δσγξαθίζνπκε θαη λα θηηάμνπκε ειαηώλεο. 

5. Να θπηέςνπκε ειηέο. 

6. Να ηξαγνπδήζνπκε. 

7. Να κάζνπκε γηα ην ιάδη. 

8. Να αγνξάζνπκε ειηέο από ηε ιατθή αγνξά 

9. Να πνύκε πνηήκαηα, ηζηνξίεο θαη παξακύζηα 

10. Να παίμνπκε ζέαηξν – λα παίμνπκε θνπθινζέαηξν 

 

 ην ηέινο ηεο Α΄ θάζεο ηα παηδηά δηαπηζηώλνπλ πσο ήδε γλσξίδνπλ 

αξθεηά γηα ην ζέκα καο. Σν ζρεδηάγξακκα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζα καο 

βνεζήζεη λα νξγαλώζνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζην ρξόλν. 
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Ζ ειηά ζηελ 
Διιάδα 

Διαηόιαδν. 

Eιαηόιαδν& πγεία 
Διαηόιαδν(ζξεπηηθό,ζεξαπε

πηηθό)ηαηξηθή επηζηήκε 
αξραηόηεηαο θαιισπηζκόο-

πγεηλή 

H ειηά & ην ιάδη ζηελ 
νξζόδνμε ζξεζθεπηηθή δσή. 

Ζ ειηά ζηε 
ιανγξαθία(ηξαγνύδηα 
αηλίγκαηα παξνηκίεο) 

 Αγσγή θαηαλαισηή 
Αγνξάδνπκε ιάδη εγγπεκέλν. 

Φπηεύνπκε ειηά. 

Σν δέληξν ηεο ειηάο 
Σν ιηνκάδεκα ρζέο& ζήκεξα. 
Καιιηέξγεηα &πξνζηαζία ηνπ 

ειαηόδεληξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγνηερλία,πνίεζε, 

Έξγα ηέρλεο 
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Ακπέιη-ζηαθύιη 
πξνηόληα 

 
 

Δπαγγέικαηα ζρεηηθά κε ην ακπέιη 
Σξόπνη θαιιηέξγεηαο ηνπ ακπειηνύ. 

 
 

Μπζνινγία-ζξεζθεία 
Λανγξαθία-ηέρλε. 

Παξάδνζε-ήζε θαη έζηκα 

 
 

Ληπάζκαηα-βηνινγηθά ιηπαζκαηα 
Μόιπλζε-αζζέλεηεο 

 
 

πληαγέο. 
Αγσγή θαηαλαισηή 

  
 
 

Ακπεινπξγία- βηνινγηθή 
θαιιηέξγεηα 
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Β΄ θάζη: ΘΔΜΑ: Η ΔΛΙΑ . 

Γηεμαγσγή θαη βίσζε πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη κε δξαζηεξηνηήησλ. Έξεπλα 

πεδίνπ, αλαδεηήζεηο απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα πνπ αλαδύζεθαλ ζηελ Α΄ 

θάζε, παξνπζηάζεηο λέσλ ηδεώλ θαη γλώζεσλ. 

 Οη δξαζηεξηόηεηεο θαηαλέκνληαη ζύκθσλα κε ηελ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε 

ησλ λεπίσλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. ’ απηή ηε θάζε δίλνληαη επθαηξίεο ζηα 

παηδηά λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε κηθξέο νκάδεο. Απηή ε θάζε θαηαιακβάλεη 

ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν. 

 ηελ πξόηαζε λα κηιήζνπκε θαη λα κάζνπκε γηα ηηο ειηέο, νη νκάδεο 

ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο από άκεζεο πεγέο (ζπλεληεύμεηο από γνλείο, 

γείηνλεο θαη άιινπο) θαη από βηβιία, πεξηνδηθά θ.α. 

 Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ε «γσληά» πινπηίδεηαη κε έληππν θαη 

ερνγξαθεκέλν πιηθό. Σαπηόρξνλα από άιιε νκάδα δεκηνπξγείηαη «θπζηθή 

γσληά». 

 Ζ δεύηεξε πξόηαζε πινπνηείηαη ζπγρξόλσο κε ηελ πξώηε, γηαηί γηα λα 

κάζνπκε γηα ηηο ειηέο ρξεηάζηεθε λα θάλνπκε πνιιέο επηζθέςεηο ζηνπο 

ειαηώλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, παξαθνινπζώληαο ηηο δνπιεηέο ηνπ 

ειαηνθαιιηεξγεηή. Δλώ δελ είραλ πξνηείλεη επίζθεςε ζηνλ γεσπόλν, ε αλάγθε 

γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηα νδεγεί ζ’ απηόλ. Νέα ελδηαθέξνληα θαη λέεο 

εξσηήζεηο αλαδύνληαη πνπ νδεγνύλ ζε πξνγξακκαηηζκνύο πνπ δελ έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηελ Α΄ θάζε ζην πξνζρέδην εξγαζίαο θαη ηνπο ζεκεηώλνπκε ζην 

ρεδηάγξακκα Γηαζεκαηηθήο Πξνζέγγηζεο πνπ βξίζθεηαη κόληκα αλαξηεκέλν 

ζηνλ πίλαθα θαη ην ζπκβνπιεύνληαη. 

 Ζ Σξίηε πξόηαζε ησλ παηδηώλ είλαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

θάζε καο επίζθεςε ζηνπο ειαηώλεο. Με ην παηρλίδη ζηηο ειηέο ηα παηδηά 

σζνύληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ επαλαιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθνύο 

ζηόρνπο θάζε θνξά. πκβνιηθό παηρλίδη, δξακαηνπνίεζε, γισζζηθέο, 

πξσηνκαζεκαηηθέο, θηλεηηθέο, εηθαζηηθέο, κνπζηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο 

θπζηθά θαη αβίαζηα γίλνληαη πξάμε. 

 Ζ παξαγσγή πνηθίισλ έξγσλ από ηα λήπηα αληηζηνηρεί ζηελ ηέηαξηε 

πξόηαζή ηνπο. 

 πδεηνύλ γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο επίζθεςεο, πξνεηνηκάδνληαη (ηη ζα 

πάξνπλ καδί ηνπο, πνηεο νκάδεο ζα εηνηκάζνπλ ηα εξσηεκαηνιόγηα, θαλόλεο 
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ζπκπεξηθνξάο θ.α.). Βηώλνπλ ηελ επίζθεςε. Θέηνπλ εξσηήζεηο, 

καγλεηνθσλνύλ, θσηνγξαθίδνπλ, παξαηεξνύλ πσο νη ειηέο γίλνληαη ιάδη. 

 Πεηξακαηηζηήθαλ κε ην λεξό θαη ην ιάδη (βπζίδεηαη – επηπιέεη). Βίσζαλ 

ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ιαδηνύ (θαίγεηαη, θσηίδεη, ιαδώλεη θ.α.), έθαλαλ 

ιαδνδσγξαθηέο θη άλαςαλ ην θαληήιη θαη ην ιπρλάξη. 

 Φηηάμακε ζαιάηεο κε κπόιηθν ιάδη θη ειηέο. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρεδίνπ εθπαηδεπηηθήο δξάζεο γίλνληαη δηαιείκκαηα ελεκέξσζεο, όπνπ ηα 

παηδηά κνηξάδνληαη κεηαμύ ηνπο εξσηήζεηο, απαληήζεηο θαη ιύζεηο πνπ 

ζπγθξίλνληαη κε ηηο αξρηθέο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη ηηο ηδέεο ηεο λεπηαγσγνύ. 

 πκβνπιεπόκαζηε όινη καδί ην ρεδηάγξακκα θαη αμηνινγνύκε ηελ 

πξόνδν ηνπ ζρεδίνπ γηα αλαηξνθνδόηεζε. 

 

Ζ ΔΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΛΑΓΗ ΣΖΝ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε. 

 Να ζπκεζνύλ από ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ην ιάδη 

ζηελ Δθθιεζία. 

 Να γλσξίζνπλ ηνπο ζπκβνιηζκνύο πνπ δίλεη ε Δθθιεζία ζην ιάδη. 

 

Γραζηηριόηηηα 

Δπίζκευη ηοσ νηπιαγφγείοσ ζηην Δκκληζία 

 Δπηζθεθηήθακε κε ηα παηδηά ην Η.Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ζπλαληήζακε 

ηνλ Παηήξ Γεώξγην. Ο ηεξέαο κίιεζε ζηνπο καζεηέο γηα ηε ρξήζε ηνπ ιαδηνύ 

ζηα θαληήιηα σο πεγή ζπκβνιηθό θσηόο κπξνζηά ζηα εηθνλίζκαηα. 

 Δπίζεο γηα ηα Μπζηήξηα ηνπ Δπρειαίνπ θαη ηεο Βάθηηζεο όπνπ ην ιάδη 

ζπκβνιίδεη δύλακε θαη πγεία (ςπρηθή θαη ζσκαηηθή). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 

Ο Υξηζηόο ζην όξνο ησλ ειαηώλ. 

Πξηλ από ην Πάζρα κηιήζακε γηα ηε Εσή ,ηα Πάζε ,ηε ηαύξσζε θαη ηελ 

Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ. 
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Δίπακε ζηα παηδηά όηη ηελ λύρηα ηεο πξνδνζίαο ηνπ Υξηζηνύ από ηνλ Ηνύδα , 

ν Ηεζνύο πξνζεπρήζεθε ζηνλ Θεό Παηέξα ηνπ ζην όξνο ησλ Διαηώλ θαη 

δάθξπζε ζηε ξίδα κηαο ειηάο. 

 

Γραζηηριόηηηα  

Βάθνπκε θόθθηλα απγά. 

Βάςακε ζηελ ηάμε καο θόθθηλα απγά θαη ηα αιείςακε κε ιάδη γηα λα 

δηαηεξνύληαη εθηόο ςπγείνπ θαη λα γπαιίζνπλ. Γλώξηζαλ κε απηό ην λ ηξόπν 

δύν αθόκε ηδηόηεηεο ηνπ ιαδηνύ. 
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Σο κλαδί ηηρ ελιάρ ζύμβολο ειπήνηρ 

 

ηότοι 

 Να γλσξίζνπλ ηα παηδηά γηαηί επηθξάηεζε λα ζπκβνιίδνπκε ηελ εηξήλε 

κε έλα πεξηζηέξη πνπ έρεη ζην ξάκθνο ηνπ θιαδί ειηάο. 

 

Γραζηηριόηηηα 

 «Ζ θηβσηόο ηνπ Νώε» 

 Γηαβάζακε από ην βηβιίν ηελ ηζηνξία ηεο Κηβσηνύ. 

 

Γραζηηριόηηηα 

 Σα παηδηά δξακαηνπνίεζαλ ηελ ηζηνξία. 

 

Γραζηηριόηηηα 

 Φπηέςακε έλα κηθξό ειαηόδεληξν ζηελ απιή. ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

ππάξρνπλ πνιιά δέληξα, θαλέλα όκσο ειαηόδεληξν. Έηζη απνθαζίζακε λα 

θπηέςνπκε εκείο κηα ειηά γηα λα δώζνπκε ην κήλπκα ηεο εηξήλεο. 

 

ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ 

 

ηότοι 

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηε κπζνινγία. 

 Να θαηαλνήζνπλ όηη ε ζπνπδαηόηεηα ηνπ δέληξνπ ηεο ειηάο ήηαλ θαη 

είλαη ηόζν κεγάιε ώζηε νη άλζξσπνη λα πηζηέςνπλ όηη είλαη δώξν Θενύ θαη λα 

πιάζζνπλ ην ζρεηηθό κύζν. 

 Να δηαηππώζνπλ όηη από ηόζν παιηά νη άλζξσπνη δνύιεπαλ ζηνλ 

ειαηώλα γηα ηηο ειηέο θαη ην ιάδη, όπσο αθξηβώο ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ 

θαη νη γνλείο ηνπο ζήκεξα. 

 

Γραζηηριόηηηα 

Οι Γώδεκα (12) Θεοί ηοσ Ολύμποσ. 

 Γηαβάζακε εηθόλεο, από ηελ Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο κε 

αγγεηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηνπο Θενύο θαη ηηο Θεέο. 
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Γραζηηριόηηηα 

Ο αγώνας ηης Αθηνάς με ηον Ποζειδώνα. 

Γξακαηνπνίεζε ηνπ κύζνπ από ηα λήπηα. 

Οη νκάδεο έρνπλ ζπγθεληξώζεη πνιύ πιηθό ζην Νεπηαγσγείν καο. Βηβιία πνπ 

γξάθνπλ γηα ηελ ειηά θαη ην ιάδη ζηελ Οξζόδνμε ζξεζθεπηηθή δσή, ηε 

Μπζνινγία, ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, ηε Λανγξαθία. 

πγθεληξώζακε ηξαγνύδηα θαη αηλίγκαηα, πνιιέο παξνηκίεο, παηρλίδηα, 

ινγνηερληθά θείκελα, πνηήκαηα . πιιέμακε θαη εθζέηνπκε ζην Νεπηαγσγείν 

καο έξγα ηέρλεο θαη αθνύ ηα επεμεξγαδόκαζηε, εθζέηνπκε δίπια θαη ηα έξγα 

ησλ λεπίσλ. ε μερσξηζηέο θαξηέιεο έρνπκε γξάςεη ηνπο ηίηινπο ησλ έξγσλ 

θαη ζε άιιεο ηνπο δεκηνπξγνύο. Πνιιά λήπηα κπνξνύλ λα αληηζηνηρίδνπλ ην 

έξγν κε ηνλ ηίηιν θαη ην δεκηνπξγό ηνπ. 

Γξάςακε ιίζηεο κε ην «ιεμηιόγην ηεο ειηάο>> 

  

 

Γ΄ θάζη: Η ΔΛΙΑ. 

 Σν πξόγξακκα είλαη ζε εμέιημε, σζηόζν ε αμηνιόγεζε γίλεηαη από ηελ 

αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο από όινπο ηνπ εκπιεθόκελνπο θαη πξώηα απ’ όινπο 

από ηα ίδηα ηα λήπηα, αθνύ ην ελδηαθέξνλ ηνπο είλαη ακείσην. Οη εκπεηξίεο 

ηνπο γίλνληαη νξγαλσκέλε γλώζε. Ο γεληθόο ζθνπόο θη νη επηκέξνπο ζηόρνη 

ζην κεγαιύηεξν ηνπο κέξνο έρνπλ πινπνηεζεί. 

 πιιέρζεθαλ πνιιά θαη πνηθίια θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα κε 

απνηέιεζκα ηνλ πινύην ηεο αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο ησλ λεπίσλ. Μαδέςακε 

ειηέο παξέα κε ηνλ Θεόθηιν «Σν κάδεκα ησλ ειαηώλ ελ Μπηηιήλε». 

Υξεζηκνπνηνύλ ζπκβνιηθό ηξόπν γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ θαη λα 

αλαθεθαιαηώζνπλ όζα έκαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο. Έθζεζε έξγσλ, πηλάθσλ, θσηνγξαθηώλ, δξακαηνπνίεζε, κνπζηθή, 

ρνξόο, ζεαηξηθή παξάζηαζε. 

 Δθκεηαιιεύνληαη θαη αμηνπνηνύλ θάζε επθαηξία γηα δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε. Μεηαθέξνπλ ζην ζπίηη ηνπο ηδέεο, γλώζεηο, εκπεηξίεο, ηξαγνύδηα, 

πνηήκαηα θ.α. ηε ραξά ηεο πξνζσπηθήο θαη νκαδηθήο δεκηνπξγίαο. 

Μνηξάδνληαη ηηο αλαθαιύςεηο κε ηνπο άιινπο (Αμηνιόγεζε – Αλαθνίλσζε 

απνηειεζκάησλ). 
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 Απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε έλα βηβιίν κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ 

βγάδνπκε ζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπο πξνγξάκκαηνο. Σα παηδηά ηηο βάδνπλ ζε 

ρξνληθή ζεηξά, επαλαθέξνληαο ζηε κλήκε ηνπο νιόθιεξν ην ζρέδην εξγαζίαο. 

Γξάθνπλ όπσο κπνξνύλ ή ππαγνξεύνπλ ιεδάληεο γηα ηελ θάζε κηα 

θσηνγξαθία. 

 ην επξσπατθό πξόγξακκα, comenius πνπ πήξε κέξνο ην 6/ζ 

Γεκνηηθό ρνιείν Γακαζίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην 

λεπηαγσγείν καο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο άιισλ έμη (6) ρώξσλ από ηελ 

Αγγιία, Πνξηνγαιία, Πνισλία, Σνπξθία, Ηζπαλία, Οπγγαξία. 

 Σα λήπηα κε ηε λεπηαγσγό ηνπο, πξόζθεξαλ από έλα κπνπθάιη ιάδη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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ΣΡΤΓΟ 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

Οη κέζνδνη πνπ πξνζεγγίζακε ην ζέκα ηξύγνο είλαη ε βησκαηηθή κέζνδνο,ε 

αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο ε δηαζεκαηθή κέζνδνο ε νκαδνζπγθεληξσηηθή 

θαζώο θαη ε κειέηε πεδίνπ.  

     Β΄θάζη ΘΔΜΑ: ΣΡΤΓΟ 

 Ση είλαη ηξύγνο; Πόηε γίλεηαη, πνπ γίλεηαη, πώο γίλεηαη; 

 Ακπέιη, παηεηήξη, νηλνπνηείν, ζήκεξα θαη ζηα παιηά ρξόληα. 

 Πνηνη δνπιεύνπλ ζην ακπέιη. 

 ηαθύιη. Ση θηηάρλνπκε κε ηα ζηαθύιηα (ρπκό, γιπθό, κνύζην   

            ηαθύιη. 

 Μνύζην: θξαζί, μίδη, κνπζηαιεπξηά, κνπζηνθνύινπξα 

 

         Γραζηηριόηηηες – προηάζεις ηφν παιδιών 

 1. Να θηηάμνπκε ζηαθύιη κε ραξηί γθνθξέ. 

 2. Να ηξαγνπδήζνπκε ηξαγνύδηα παηδηθά γηα ην ζηαθύιη. 

 3. Να δσγξαθίζνπκε. 

 4. Να παίμνπκε. 

 5. Να θηηάμνπκε ζηαθηδόςσκν. 

 6. Να θάκε ζηαθίδεο θαη ζηαθύιηα. 

 7. Να θόςνπκε ακπειόθπιια. 

Να δνύκε θσηνγξαθίεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο από ηνλ ηξύγν. 

 

Α. Γπαζηηπιόηηηα ζςνηαγή παπαζκεςή μοςζηοκούλοςπα. 

ηόσορ Να απσίζοςν ηα νήπια να γπάθοςν όπωρ μποπούν. 

Τιηθά 

11/2 θνπηαιάθη γιπθνύ ζόδα θαγεηνύ. 

1 θνπηαιάθη γιπθνύ γαξίθαιν. 

2 θνπηαιάθηα γιπθνύ θαλέια. 

½ θνπηαιάθη γιπθνύ κνζρνθάξπδν. 

2 θνπηαιάθηα ζνύπαο θνληάθ. 

2 θνπηαιάθηα ζνύπαο ρπκό ιεκνληνύ. 

4 θνύπεο αιεύξη. 
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1 θνύπα πεηηκέδη. 

½ θνύπα ειαηόιαδν 

Παξαζθεπή; ε έλα κπόι εηνηκάδνπκε ηε δύκε γηα ηα κνπζηνθνύινπξα 

.Ρίρλνπκε ηα πιηθά θαη αλαθαηεύνπκε θαιά ην κίγκα .Σέινο πξνζζέηνπκε ην 

αιεύξη. ηε ζπλέρεηα θηηάρλνπκε ηα θνπινπξάθηα θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζε 

ιαδσκέλν ηαςί θαη ηα ςήλνπκε ζηνπο 180C γηα 30 ιεπηά ηεο ώξαο 

 

 

 

Β.Δραζηερηόηεηα: Σσληαγή –παραζθεσή ζηαθηδόυφκοσ. 

Τα λήπηα κε ηε βοήζεηα κηας κεηέρας θαη ηες λεπηαγφγού θηηάτλοσλ 

ζηαθηδόυφκο. 

Γράθοσλ ηε ζσληαγή όπφς κπορούλ: 

1 θούπα ιάδη. 

2 θούπες δάταρε.  

2 θούπες κούζηο. 

5 ½ θούπες αιεύρη.  

1 ζαθοσιάθη καύρες ζηαθίδες.  

Καλέιια  

Γαρίθαιο. 

Μεηρούλ ηης ποζόηεηες θαη ζσγθρίλοσλ. 

 

          

 

 

 

 

 

Γπαζηηπιόηηηα Μελέηη πεδίος. 

Δπίζθεςε ζην Οηλνπνηείν Αλδξένπ. Πξηλ καδί κε ηα παηδηά είρακε  

 γξάςεη έλα εξσηεκαηνιόγην κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα έθαλαλ. 

1) Ση είλαη Σξύγνο; 

2) Σα πξντόληα πνπ παίξλνπκε από ηα ζηαθύιηα. 
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3) Πώο γίλεηαη ην θξαζί θαη ην ηζίπνπξν. 

 

Γπαζηηπιόηηηα έπγα ηέσνηρ. 
ηόσορ Να έπθοςν ζε επαθή με ηην ηέσνη 
Σα λήπηα είδαλ ζηνλ ππνινγηζηή έξγα ηέρλεο ηνπ Κισλη Μνλέ-λεθξή θύζε κε 
κήια θαη ζηαθύιηα. Σνπ Φξαλζίζθν Γθόγηα –Ο ηξύγνο. Μηιήζακε γηα ηα 
ρξώκαηα, θάλακε δηθνύο καο πίλαθεο δσγξαθηθήο. 
 
 
Γπαζηηπιόηηηα θωηογπαθίερ  
ηόσορ Να έπθοςν ζε επαθή με ηην ηέσνη ηηε θωηογπαθίαρ. 
Έδεημα ζηα λήπηα θσηνγξαθίεο ζρεηηθά κε ην ακπέιη θαη ηνλ ηξύγν. 
<<Ζ Διιάδα ηνπ Σάθε Σινύπα>>θαη<< Ζ Διιάδα ηνπ 
κόρζνπ>>.Παξαηήξεζαλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο από ην ρζέο θαη ην ζήκεξα. 
 
 
Γπαζηηπιόηηηα πποθοπική επικοινωνία 
ηόσορ: Σα νήπια μέζω αςηού θα γνωπίζοςν ζηοισεία από ηη λαική 
παπάδοζη. 
<<επηέκβξεο ν ηξπγεηήο>>.Λέκε παξνηκίεο γηα ην ακπέιη θαη ην θξαζί. 
-Αγάιη ,αγάιηα θύηεπε ν γεσξγόο ην ακπέιη θη αγάιη ,αγάιηα έγηλε ε αγνπξίδα 
κέιη. 
-Ακπέιη γηα ηελ αθεληηά ζνπ θη ειηά γηα ηα παηδηά ζνπ.  
-Ακπέιη ηνπ ρεξηνύ ζνπ θη ειηά ηνπ παππνύ ζνπ. 
-Έια παππνύ κνπ λα ζνπ δείμσ ηα ακπεινρώξαθα ζνπ. 
-Εήζε Μάε κνπ λα θαο ηξηθύιιη θαη ηνλ Αύγνπζην ζηαθύιη. 
-Θέξνο ηξύγνο πόιεκνο δελ πεξηκέλνπλ. 
-Σν ακπέιη ζέιεη ακπεινπξγό ,ην ζπίηη λνηθνθύξε θαη ην θαξάβη ζην γηαιό 
ζέιεη θαξαβνθύξε. 
-Σεο Αγηά-Μαξίλαο ζύθα ηνπ Αη-Ληνο ζηαθύιη θαη ηνπ ‘Αγηνπ Παληειεήκνλα 
γεκάην ην θαληήιη. 
-Μάδεπε θη αο είλαη θαη ξώγεο. 
-Γελάξε πίλνπλ ην θξαζί ,ην ζεξηζηή ην μύδη. 
 
  
Γπαζηηπιόηηηα Μαθημαηικά 
ηόσορ Να μάθοςν ηα νήπια  ηον κύκλο. 
Σν ζηαθύιη ιεηηνπξγεί σο αθνξκή γηα λα κάζνπκε αθόκε πεξηζζόηεξα 
πξάγκαηα γηα ηνλ θύθιν. Θα θάλνπκε ην δηθό καο θύθιν ,ζα ηνλ βξνύκε γύξσ 
καο. Σα παηδηά κε ηελ ζπλνδεία κνπζηθήο ρνξεύνπλ κε ηα κπαιόληα  
πξνζέρνληαο κελ ηνπο πέζεη θάησ θαη ζθάζεη ην κπαιόλη ζηαθύιη. 
 
Γπαζηηπιόηηηα Μοςζική αγωγή. 
ηόρνο Να κάζνπλ ηα παηδηά  ηξαγνπδάθηα θαη πνηεκαηάθηα πνπ αλαθέξνληαη 
ην θξαζί θαη ζηνλ ηξύγν. 
Έλα άκεζν ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ηξύγν είλαη ην ηξαγνύδη ηζηξηηξό ηνπ Ε. 
Παπαλησλίνπ απηό ζα ηνπο βνεζήζεη λα εηζέιζνπλ ζην πλεύκα ηνπ ηξύγνπ 
θαη λα απνκλεκνλεύζνπλ ην ηξαγνπδάθη γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ 
ζέκαηνο.



 19 

  Γπαζηηπιόηηηα Γπαμαηική ηέσνη  
ηόσορ 
Να κηκεζνύλ ηα λήπηα θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ κηα κέξα ζην ακπέιη. 

Αλαπαξηζηνύκε κηα κέξα ζην ακπέιη, αθνύ ηα λήπηα γλσξίδνπλ από           

ηνπο γνλείο ηνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηα ακπέιηα ηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο 

ηνπο. 

Γραθή – ηότος: Να αληηγξάθνπλ ιέμεηο όπσο κπνξνύλ αληηγξάθνπκε ηηο 

ιέμεηο, ηξύγνο, ζηαθύιη, ακπέιη, όπσο κπνξνύκε. 

 

Δικαζηικά 

ηότος 

Να δεκηνπξγήζνπλ κε λέα πιηθά θαη λα επραξηζηεζνύλ κέζα από ηηο 

δεκηνπξγίεο ηνπο. 

1. Καηαζθεπήο ζηαθύιηα (ραξηόλη, θειιόο) 

2. Εσγξαθηθή ζηαθύιη κε θύιιν κε ηύπσκα ζθνπγγαξηνύ. 

 

Μσθολογία – ηότος 

Να γλσξίζνπλ ηνλ κύζν ε αιεπνύ θαη ηα ζηαθύιηα λα επραξηζηεζνύλ 

αθνύγνληάο ηνλ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνλ δξακαηνπνηήζνπλ. 

 

Γραζηηριόηηηα 

Σα λήπηα έθηηαμαλ κνύζην κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνύ- γνλέσλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ην ήπηαλ σο ρπκό ζην δεθαηηαλό ηνπο. 

Φσζική Αγφγή 

Να παξαθνινπζήζνπλ από θνληά ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία παξάγεηαη ην 

θξαζί. 

Δπίζθεςε ησλ λεπίσλ ζε ακπειώλα ηνπ ρσξηνύ. 

Μέζνδνη αμηνιόγεζεο 

Αξρηθά ε λεπ/γόο δηεξεύλεζε ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ, ησλ εκπεηξηώλ ησλ 

λεπίσλ κε εξσηεκαηνιόγην θαη κε ηελ ελαζρόιεζή ηνπο ζηε γσλία 

παξαηήξεζεο (αξρηθή αμηνιόγεζε).Με ηελ θαζεκεξηλή παξαηήξεζε ηνπ θάζε 

παηδηνύ έιεγμε ην βαζκό εκπέδσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ λέσλ 

γλώζεσλ, θαζώο θαη ηηο λέεο αληηιήςεηο θαη αληηιήςεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ 
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άξρηζαλ λα αλαπηύζζνληαη ,κέζα από ηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο επηζθέςεηο ηα παηρλίδηα ,ηε ζπδήηεζε (δηακνξθσηηθή 

αμηνιόγεζε).Σέινο κε ηελ επαλάιεςε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ ηειηθή 

παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαπηζηώζακε θαηά πόζν επηηεύρζεθαλ νη 

αξρηθνί καο ζηόρνη.(ηειηθή αμηνιόγεζε).Σα λήπηα έκαζαλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θπηνύ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνύ θαη ηηο αζζέλεηεο πνπ ην 

απεηινύλ. Πξνβιεκαηίζηεθαλ σο πξνο ηελ βηνινγηθή γεσξγία ζε ζύγθξηζε κε 

ηελ ζπκβαηηθή γεσξγία. Δπαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε ζέκαηα κόιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σαπηόρξνλα επαηζζεηνπνηήζεθαλ θαη νη γνλείο ησλ λεπίσλ.   

Αποηελέζμαηα 

 Έληαμε ησλ Σ.Π.Δ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Σα λήπηα έγξαςαλ ζηνλ 

ππνινγηζηή ιέμεηο από ηνπο πίλαθεο αλαθνξάο γηα ην ακπέιη , βξήθαλ ηελ 

ζπληαγή γηα ην ζηαθηδόςσκν, είδαλ βίληεν κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ηξύγνπ. 

 Απόθηεζε λέσλ γλώζεσλ, ηδεώλ θαη εκπεηξηώλ ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγσγή θξαζηνύ θαη ηζίπνπξνπ. 

 Δκπινπηηζκόο ιεμηινγίνπ κέζα από ηελ εθκάζεζε ηξαγνπδηώλ 

παξαδνζηαθώλ. 

 Γεκηνπξγηθή έθθξαζε κέζα από ζπνπδαία έξγα ηέρλεο. 

 Αλάπηπμε πξνζσπηθήο ζρέζεο κε ηνλ πνιηηηζκό πνπ ζπλνδεύεη ηα 

πξντόληα ηεο ειιεληθήο γεο. 

 Αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα ην πξσηόηππν πιηθό πνπ πξνθύπηεη από 

ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σα λήπηα θαη ε λεπηαγσγόο ηνπο, παξνπζίαζαλ όια όζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο πξαγκαηνπνίεζαλ, πξνζεγγίδνληαο δηαζεκαηηθά θαη 

βησκαηηθά <<ην ζηαθύιη θαη ηελ ειηά >>Σα πξνηόληα πνπ παξάγνληαη ζην 

ρσξηό καο ήξζαλ ζην ηξαπέδη καο ,θηηάρλνληαο ππέξνρεο παξαδνζηαθέο 

ιηρνπδηέο κε ηελ βνήζεηα ησλ κακάδσλ θαη γηαγηάδσλ ησλ λεπίσλ. 

Μέζα από ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο καο δόζεθε ε επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπκε έλα άλνηγκα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ ζηελ θνηλσλία θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπκε όινπο ηνπο 

εκπιεθόκελνπο (καζεηέο ,γνλείο θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ  ηνπηθέο αξρέο)Μέζα 

από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γλσξίζακε ην πεξηβάιινλ θαη 



 21 

ζπλεηδεηνπνηήζακε ηε ζεκαζία ηεο αεηθνξίαο ζηε δσή καο. Απηό καο 

νδήγεζε ζην λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηε ζηάζε καο ,ώζηε λα δηαηεξνύκε ην 

πεξηβάιινλ πγηέο γηα λα καο εμαζθαιίδεη κηα θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο. 

 

 

 

Σν θσηνγξαθηθό πιηθό είλαη: 

 

 Από  ηελ επίζθεςε ζε γεηηνληθό ακπειώλα. 
 
Aπό ηελ επίζθεςε ζην νηλνπνηείν Γακαζίνπ. 

 

Από ηελ επίζθεςε ζην ιανγξαθηθό κνπζείν. 

 

Από ηελ επίζθεςε ζηνλ ειαηώλα. 

 

Από ηελ επίζθεςε ζην Κ.ΑΠ.Ζ Γακαζίνπ 

 

Από ηελ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

 

Από ηελ επίζθεςε ησλ εθπ/θσλ αιισλ ρσξώλ 

 

Από ηελ Βαθή απγώλ. 

 

Από ηελ Παξαζθεπή κνπζηνθνύινπξσλ. 
 
 
Από ηελ Παξαζθεπή ζηαθηδόςσκνπ. 
 
 
.Από ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ζην δεθαηηαλό ησλ λεπίσλ. 
 
 
Από ηελ αμηνιόγεζε-παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 


