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ΘΕΜΑ: «Η ελιά»

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Φερτάκης Αθανάσιος, Κόζα Μαρία 

Τάξη E΄

Αξιολόγηση σχεδίου εργασίας

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ε΄ τάξης για το α΄ εξάμηνο με θέμα «Η ελιά» 

και στα πλαίσια πάντα της Ευέλικτης Ζώνης, τα παιδιά εργάστηκαν συλλογικά - ομαδι-

κά και ατομικά και ολοκλήρωσαν την πιο πάνω εργασία, της οποίας το υποστηρικτικό 

και εποπτικό υλικό, βρίσκεται στις προθήκες του σχολείου μας και το γραφικό μέρος 

συγκροτήθηκε σε πολυγραφημένη εργασία και φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της τάξης.

Η συμμετοχή των μελών των ομάδων ήταν καθολική και τα παιδιά εργάστηκαν πολύ 

περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο διεκπεραίωσης του θέματος.

Η προσπάθειά μας στην αρχή επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι τα παιδιά θα έπρεπε 

να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την έννοια και σημασία του θέματος καθώς και το 

τρόπο (διαθεματικό) με τον οποίο έπρεπε να ασχοληθούν.

Οι στόχοι που θέσαμε ήταν:

• Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του δέντρου και την άρρηκτη σχέση του με 

τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό.

• Να γνωρίσουν οι μαθητές την άρρηκτη σχέση του δέντρου με τη Λαϊκή μας 

Παράδοση και με τη θρησκεία. 

• Να ενημερωθούν για τον τρόπο καλλιέργειας της ελιάς, την ανάπτυξη του δέντρου 

σε διάφορους τόπους, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται, τους εχθρούς του δέντρου 

και του καρπού.

• α)Να γνωρίσουν από κοντά το δέντρο και να πάρουν μέρος στη συγκομιδή του καρ-

πού μαθαίνοντας πως η συλλογική εργασία έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. 

 β) Να δουν από κοντά την παραγωγή του ελαιόλαδου με την επίσκεψη τους σε ελαι-

οτριβείο.

• α)Να διαπιστώσουν από προσωπική εργασία (συλλογή πληροφοριών) τις ευεργετι-

κές ιδιότητες του ελαιόλαδου καθώς και τη σημασία του στη διατροφή μας.

 β) Να μάθουν από ειδικό επιστήμονα (διατροφολόγο - διαιτολόγο) για τη σχέση 



34 35

του λαδιού με την καλή υγεία του ανθρώπου και τη σημαντική του προσφορά στον 

ανθρώπινο οργανισμό ως ευεργετικό απόθεμα.

• Να ενημερωθούν για τη σημασία του ελαιόλαδου στην οικονομία του τόπου 

και γενικότερα όλης της Ελλάδας από κάποιον υπεύθυνο του Συνεταιρισμού 

Ελαιοπαραγωγών του χωριού του Αρχαγγέλου.

• Να αναπτύξουν δεξιότητες όπως παρατήρηση, συλλογή και καταγραφή πληρο-

φοριών από ποικίλες πηγές (π.χ. εγκυκλοπαίδεια, εφημερίδες, περιοδικά, άρθρα, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μαρτυρίες και κατάθεση εμπειριών με συνέντευξη από 

γονείς, γιαγιάδες κ.α.). Να επεξεργαστούν τα στοιχεία αυτά και να τα παρουσιάσουν 

οργανωμένα.

Για να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί, οι ομάδες των παιδιών εφάρμοσαν τις 
παρακάτω πρακτικές:

• Συνέλεξαν πληροφορίες από περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες, βιβλία (σχολι-

κά και εξωσχολικά), internet και μαρτυρίες.

• Συμμετείχαν στο ελαιομάζεμα.

• Έφεραν ανάλογο εποπτικό - φωτογραφικό υλικό.

• Επισκέφθηκαν το παραδοσιακό ελαιοτριβείο στο Λαογραφικό μουσείο Απολλώνων, 

καθώς το σύγχρονο ελαιοτριβείο. 

• Συγκέντρωσαν συνταγές βρώσιμης ελιάς.

• Δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές βρώσιμες ελιές.

• Επισκέφθηκαν τα σούπερ-μάρκετ της περιοχής προκειμένου να καταγράψουν όλα τα 

είδη της βρώσιμης ελιάς, καθώς και των τόπων παραγωγής της. Επίσης έγινε κατα-

γραφή των τύπων του ελαιόλαδου και των τόπων παραγωγής του. 

• Έφτιαξαν συνθετικά κολάζ με σχετικές εικόνες και φωτογραφίες, το οποίο κόλλησαν 

μέσα στην αίθουσα. 

• Ζωγράφισαν ελαιώνα με φύλλα ελιάς και καρπούς, τα οποία κόλλησαν επάνω στην 

ακουαρέλα. 

• Έφτιαξαν χάρτη της Ελλάδας με υπομνήματα, σημειώνοντας τις περιοχές εκείνες 

στις οποίες ευδοκιμεί ο καρπός της ελιάς.

Ανασταλτικοί παράγοντες:

Στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων συναντήσαμε μερικές δυσκολίες οι οποίες 

είχαν σαν συνέπεια να μην πραγματοποιηθούν μερικές επιδιώξεις και μερικές άλλες να 
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μην ολοκληρωθούν. 

Θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε τις δυσκολίες αυτές στους παρακάτω ανασταλ-

τικούς παράγοντες:

• Ο διαθέσιμος χρόνος του προγράμματος των δύο ωρών (ή μία κυλιόμενη), ήταν 

αρκετά ανεπαρκής για να γίνει συστηματική διαλογική συζήτηση. 

• Πολλά παιδιά τ’ απόγευμα που γίνονταν κατά μικρές ομάδες οι συλλογικές εργασίες, 

δεν είχαν τον απαιτούμενο χρόνο, διότι άλλα παιδιά πήγαιναν σε ιδιωτικά φροντι-

στήρια και άλλα σε ιδιωτικές σχολές. 

• Δεν είχαν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με αποτέλεσμα να 

συγκεντρωθεί όγκος χειρόγραφων εργασιών, τις οποίες έπρεπε να επεξεργαστούν οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. 

• Λόγω του ότι συστεγάζεται και άλλη τάξη στην αίθουσα των Η/Υ δυσχεραινόταν η 

πρόσβασή μας σ’ αυτούς. 

• Υπάρχει έλλειψη υποστηρικτικού υλικού και εγκαταστάσεων. 

• Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν δεν κατέστη δυνατή η επίσκεψη γεωπόνου 

και διατροφολόγου στις τάξεις για τη σχετική ενημέρωση. Βρέθηκε όμως υλικό από 

σχετική βιβλιογραφία που αφορούσε την καλλιέργεια, τις αρρώστιες, την καταλλη-

λότητα του εδάφους, τις κλιματολογικές συνθήκες και τη διατροφική αξία και έγινε 

παρουσίαση αυτών στις τάξεις. 

Απ’ όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτού του προ-

γραμματισμού, αναπτύχθηκαν κάποιες αξιόλογες δραστηριότητες. Τα παιδιά ανέπτυξαν 

δεξιότητες παρατήρησης, συλλογής, επεξεργασίας και καταγραφής πληροφοριών. 

Οι δραστηριότητες της Ευέλικτης Ζώνης έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές να 

δουλέψουν ως ευρύτερη ομάδα. Κατά τη διάρκεια του όλου προγράμματος παρατηρή-

θηκε συμμετοχικότητα, κοινωνικοποίηση, αυτοεκτίμηση και τα παιδιά ήρθαν σε επαφή 

με πρωτόλειες ερευνητικές μεθόδους. 

Με τον προγραμματισμό αυτό της Ευέλικτης Ζώνης προωθήθηκε η αναμόρφωση του 

σχολικού χρόνου και η καλλιέργεια πρωτοβουλιακής, συνεργατικής και διαθεματικής 

προσέγγισης της μάθησης αλλά και αναπτύχθηκε η κριτική σκέψη, η συλλογική προ-

σπάθεια και η βιωματική δράση του μαθητή μέσα από τις δραστηριότητες και τα σχέδια 

εργασίας. Το σχολείο έγινε ευχάριστο και ενδιαφέρον, αναπτύσσοντας ένα κατάλληλο 

παιδαγωγικό περιβάλλον. Και αυτό διότι οι μαθητές προσέγγισαν και καλλιέργησαν 

την ικανότητα του ‘μαθαίνω πώς να μαθαίνω’. Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των 

διδασκόμενων μαθητών έπεσαν και αναδείχθηκαν οι διεπιστημονικές συναρτήσεις της 
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γνώσης. Συνδέθηκε η σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα του παιδιού και τη ζωή και 

επιτεύχθηκε η επικοινωνία με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Το συναίσθημα 

και η φαντασία βοήθησαν στην ισόρροπη ανάπτυξη και γενικότερη παιδεία του μαθη-

τή. 

Προγραμματισμός Α΄ Τριμήνου 

Η «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» αποτελεί για 

το σχολείο μας αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η εντύπωση που δημιούρ-

γησε η ένταξη του σχολείου μας στην Ε.Ζ. ήταν θετική και μας γέμισε επιπλέον υποχρε-

ώσεις. Και αυτό διότι με την Ευέλικτη Ζώνη προωθείται η αναμόρφωση του σχολικού 

χρόνου και η καλλιέργεια πρωτοβουλιακής, συνεργατικής και διαθεματικής προσέγγι-

σης της μάθησης αλλά και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας 

και της βιωματικής δράσης του μαθητή μέσα από ανάλογες δραστηριότητες και σχέ-

δια εργασίας. Το σχολείο έτσι γίνεται ευχάριστο και ενδιαφέρον, αναπτύσσοντας ένα 

κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον. Και αυτό διότι οι μαθητές θα προσεγγίσουν και θα 

καλλιεργήσουν την ικανότητα του ‘μαθαίνω πώς να μαθαίνω’. Οι διαχωριστικές γραμ-

μές μεταξύ των διδασκόμενων μαθητών θα πέσουν και θα αναδειχθούν οι διεπιστημο-

νικές συναρτήσεις της γνώσης. Θα συνδεθεί η σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού και τη ζωή και θα επιτευχθεί η επικοινωνία με την οικογένεια και την τοπική 

κοινωνία. Το συναίσθημα και η φαντασία θα βοηθήσουν στην ισόρροπη ανάπτυξη και 

γενικότερη παιδεία του μαθητή. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός ως καθο-

δηγητής, βοηθός, συνεργάτης. Αποτελεί μέρος του προγράμματος, δίνει κατευθύνσεις, 

ενισχύει την προσπάθεια των μαθητών και αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο ενδεικτικό της 

καινοτόμου διάθεσης του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης.

Οι δραστηριότητες της Ευέλικτης Ζώνης δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 

δουλέψουν ως ευρύτερη ομάδα και να αποφασίζουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες 

για το θέμα που θα τους απασχολήσει.

Ο σχεδιασμός της εργασίας έγινε με ευθύνη της ομάδας της τάξης αφού προη-

γήθηκε προβληματισμός των μαθητών από το δάσκαλο με στόχο την κινητοποίηση 

της ομάδας. Έχοντας υπόψη μας λοιπόν ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό του 

ανθρώπου και διαπιστώνοντας τις ‘επιπόλαιες’ διατροφικές συνήθειες του σύγχρονου 

ανθρώπου ενεργοποιήσαμε το ενδιαφέρον των μαθητών προς αυτή την κατεύθυνση, 
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παρουσιάζοντας δημοσιεύματα εφημερίδων (Ελευθεροτυπία, Βήμα) που αφορούσαν 

έρευνες για τα τρόφιμα, ουσίες που περιέχονται σε αυτά, συντηρητικά, προκείμενου 

να διατηρηθούν και να φτάσουν στο πιάτο μας. Αφού έγινε η ευαισθητοποίηση στο 

γενικό θέμα της Υγείας, συνδέσαμε τη χώρα μας με το γεωγραφικό περιβάλλον στο 

οποίο βρίσκεται ‘Μεσόγειος’, το νησί της Ρόδου με αυτό το περιβάλλον και το χωριό 

μας με τη φύση του. Έτσι αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την ‘ελιά’ που αποτελεί 

σημαντικό κοινωνικοοικονομικό παράγοντα του Αρχαγγέλου. Καθορίστηκαν οι στόχοι 

οι οποίοι αναφέρονται στις επιμέρους θεματικές ενότητες, σχεδιάστηκαν οι δραστηριό-

τητες [παρατήρηση, καταγραφή, φωτογραφικό υλικό, κολλάς, συνεντεύξεις, επισκέψεις 

– εκπαιδευτικές εκδρομές σε ελαιώνες, στο λαογραφικό μουσείο στα Απόλλωνα, στο 

ελαιοτριβείο, αναζήτηση πληροφοριών στο internet (χρήση των τεχνολογιών), ιστορική 

αναδρομή και αναζήτηση της ελιάς από την αρχαία Ελλάδα ως τις μέρες μας]. 

Από κει και έπειτα θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος και θα 

ολοκληρώσουμε με δραστηριότητες αξιολόγησης και παρουσίασης του προγράμματος 

στα πλαίσια του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας στο τέλος της χρονιάς. Φυσικά για 

το πρόγραμμα προετοιμάστηκαν οι μαθητές, ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες, 

χωρίστηκαν σε ομάδες αναλαμβάνοντας η κάθε ομάδα συγκεκριμένες δραστηριότητες 

- ρόλους ερευνητών. 

Όσο για το χρονοδιάγραμμα αυτό προβλέπει την υλοποίησή του στο τετράμηνο 

Οκτώβριος 2002 – Φεβρουάριος 2003. Πιθανά προβλήματα θα αντιμετωπιστούν στα 

πλαίσια της ομάδας με τη δύναμη που μας το ορίζει το καινοτόμο πρόγραμμα δράσης 

της Ευέλικτης Ζώνης.

Εφαρμογή

1η Θεματική ενότητα
Η Ελιά στην Αρχαιότητα

• Προϊστορική εποχή

• Μινωική εποχή (Μινωική τέχνη και ελιά)

• Ομηρικά χρόνια

• Κλασική Ελλάδα

• Λατρευτική – Συμβολική χρήση της ελιάς (σύμβολο γονιμότητας)

• Κότινος, έπαθλο Ολυμπιακών αγώνων (Παναθηναϊκοί αγώνες)
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• Χρήσεις ελαιόλαδου (ταφικά έθιμα, λατρεία, φωτισμός, τροφή, αρωματικά έλαια, 

καλωπισμός, υγεία = Ιπποκρατική →φαρμακευτικές χρήσεις-δράσεις)

• Μύθοι: Αθηνά, δωρήτρια της ελιάς 

  Αρισταίος, προστάτης των καλλιεργητών

  Μύθος για την Ελαϊς, Σπερμώ και Οινώ

  Ηρακλής και μύθοι

  Η Κρητική αγριελιά στην Ολυμπία
Στόχος

Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του δέντρου και την άρρηκτη σχέση του με 

τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό.

Η Ελιά στην Παράδοση - Θρησκεία

• Οι μαθητές γνωρίζουν με ποιους τρόπους το σύμβολο της ελιάς και του λαδιού 

εκφράζουν τη σοφία του λαού (Λαογραφία).

• Συγκέντρωση παροιμιών, γνωμικών και ανέκδοτων απ’ τους μαθητές (Χρήση των 

βιβλίων της γλώσσας και του ανθολογίου)

• Τραγούδια – Χοροί

• Δέντρο ευλογημένο από το Χριστό – Αναφορές στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη 

– Σύνδεση στο μάθημα των θρησκευτικών. 

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες. Συλλέγουν πληροφορίες κατά περίπτωση. 

Ανταλλάζουν απόψεις. Γνωστοποιούν στην τάξη τα στοιχεία τους. Ζωγραφίζουν 

Ολυμπιονίκες που στεφανώνονται με κλαδί αγριελιάς καθώς και το περιστέρι της ειρή-

νης ή της κιβωτού που φέρει κλαδί της ελιάς στο ράμφος του.

Τελικά όλοι αποδέχονται και αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του δέντρου στη διάρ-

κεια της αρχαιότητας αλλά και την ξεχωριστή θέση που κατέχει στη λαϊκή μας παρά-

δοση.

Στόχος

Να γνωρίσουν οι μαθητές την άρρηκτη σχέση του δέντρου με τη Λαϊκή μας 

Παράδοση και με τη θρησκεία. 
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Γνωριμία με το δέντρο της ελιάς

• Μορφολογία του δέντρου

• Τόποι που ευδοκιμεί (Σύνδεση με το μάθημα της Γεωγραφίας)

• Εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργεια της ελιάς

• Καλλιέργεια – συντήρηση δέντρου (κλάδεμα κ.α.)

• Ασθένειες – εχθροί δέντρου και καρπού και Αντιμετώπιση

Η παραπάνω θεματική ενότητα περιλαμβάνει: α)επίσκεψη σε ελαιώνα και β) ενημέ-

ρωση των μαθητών από γεωπόνο για τον τρόπο καλλιέργειας του δέντρου, την ανάπτυ-

ξη του, τους τόπους και τα χρόνια που ζει. Αναφορά στον καρπό, τις ποικιλίες του, αλλά 

και τους εχθρούς του, και τέλος αναφορά στην παραγωγή ελαιόλαδου από τον καρπό.

Εδώ οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με το φυσικό περι-

βάλλον και να ξεφύγουν από το στενό κλοιό της σχολικής αίθουσας η οποία περιορίζει 

τον αυθορμητισμό και την αυτενέργεια τους. Επίσης οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

υποβάλουν διάφορες ερωτήσεις στο γεωπόνο προς επίλυση των αποριών τους, αφού 

παρατηρήσουν από κοντά το δέντρο (κορμός – φύλλα – καρπός κ.α.)

Στόχος

Να ενημερωθούν για τον τρόπο καλλιέργειας της ελιάς, την ανάπτυξη του δέντρου 

σε διάφορους τόπους, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται, τους εχθρούς του δέντρου και 

του καρπού.

3η Θεματική ενότητα
Το μάζεμα της Ελιάς

• Η συγκομιδή του καρπού

• Το ελαιοτριβείο: 

 Α. Παραδοσιακό

 Β. Σύγχρονο

Συμμετοχή των μαθητών σε ελαιομάζεμα (λιοστάσι): Οι μαθητές γνωρίζουν από 

κοντά τη διαδικασία του μαζέματος με το στρώσιμο των διχτυών, το ράβδισμα, τη 

συγκέντρωση και τη συλλογή του καρπού. Συγχρόνως κοινωνικοποιούνται αποκτώντας 
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την εμπειρία της ομαδικής εργασίας μέσα από άλλες καταστάσεις και αναγνωρίζοντας 

βέβαια τη σπουδαιότητα της για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο: Ακολουθεί η επίσκεψη των μαθητών πρώτα στο παραδο-

σιακό ελαιοτριβείο (στο μουσείο του χωριού Απόλλωνα). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

επίσκεψη σε σύγχρονο ελαιοτριβείο(του Στέφανου Γέροντα στον Αρχάγγελο). Εκεί θα 

έρθουν σε επαφή με τα μηχανήματα και θα γνωρίσουν τη χρήση του καθενός. Θα δουν 

τη διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου βήμα προς βήμα σε όλες της τις φάσεις (απο-

φύλλωση, πλύση καρπού, διαχωρισμός πυρήνα, διαχωρισμός μούργας – λαδιού). Και 

στις δύο επισκέψεις θα επιχειρηθεί η συλλογή φωτογραφιών, καθώς και η προσπάθεια 

βιντεοσκόπησης της διαδικασίας.

Στόχοι

α) Να γνωρίσουν από κοντά το δέντρο και να πάρουν μέρος στη συγκομιδή του καρπού 

μαθαίνοντας πως η συλλογική εργασία έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. 

β) Να δουν από κοντά την παραγωγή του ελαιόλαδου με την επίσκεψη τους σε ελαιο-

τριβείο.

4η Θεματική ενότητα
Ελιά - Λάδι. Διατροφή και Υγεία

1. Βρώσιμη ελιά:

• Είδη βρώσιμης ελιάς

• Τρόποι παρασκευής

• Τυποποίηση

• Τόποι παραγωγής (γεωγραφία→ επισήμανση των περιοχών πάνω σε χάρτη της 

Ελλάδας)

• Ρόλος της ελιάς στη διατροφή μας – Ευαισθητοποίηση σε θέματα Αγωγής Υγείας

Οι μαθητές δημιουργούν βρώσιμη ελιά. Γνωρίζουν τους καρπούς με την έμπρα-

κτη συμμετοχή όλων των παιδιών σε όλα τα στάδια δημιουργίας βρώσιμης ελιάς. 

Συγκεντρώνουν συνταγές βρώσιμης ελιάς από τους γονείς τους.

Επίσης γίνεται επίσκεψη σε σούπερ – μάρκετ της περιοχής, όπου γίνεται καταγραφή 

από τους μαθητές όλων των ειδών βρώσιμης ελιάς και των τόπων παραγωγής της. 
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Φύλαξη με δοχείο στην τάξη με βρώσιμες ελιές. 

Φτιάχνουν συνθετικό κολλάς με σχετικές εικόνες ή φωτογραφίες.

2. Το ελαιόλαδο:

• Τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα

• Τύποι ελαιόλαδου

• Ποιότητες

• Τυποποίηση / χαρακτηριστικά τυποποίησης

• Τόποι παραγωγής (γεωγραφία → επισήμανση των περιοχών πάνω σε χάρτη της 

Ελλάδας)

• Το λάδι ως βάση της διατροφικής πυραμίδας – Αγωγή Υγείας

• Οι ευεργετικές ιδιότητες του λαδιού στην υγεία

• Η θέση του λαδιού στην ελληνική κουζίνα

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες και συλλέγουν πληροφορίες για κάθε μια από τις 

περιπτώσεις. Γνωστοποιούν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν σε όλες τις ομάδες.

Επίσης κατά την επίσκεψη στο σούπερ – μάρκετ της περιοχής, γίνεται και καταγρα-

φή από τους μαθητές όλων των τύπων ελαιόλαδου και των τόπων παραγωγής του. 

Οι παραπάνω διαδικασίες περιλαμβάνουν ενημέρωση των μαθητών από ειδικό επι-

στήμονα διατροφολόγο – διαιτολόγο για τη βρώσιμη ελιά και το ελαιόλαδο και τη θέση 

που πρέπει να έχουν στη διατροφή μας. Οι μαθητές γνωρίζουν στοιχεία για τη «μεσογει-

ακή κουζίνα» και πόσο η χρήση της βοηθά στην καλή υγεία του οργανισμού. Εφαρμογή 

της ενότητας: «Παραδοσιακή ελληνική μεσογειακή διατροφή» του Αντ. Τριχόπουλου 

από το βιβλίο «βλέπω το σημερινό κόσμο» για την ευέλικτη ζώνη. 

Στόχοι

α) Να διαπιστώσουν από προσωπική εργασία (συλλογή πληροφοριών) τις ευεργετικές 

ιδιότητες του ελαιόλαδου καθώς και τη σημασία του στη διατροφή μας.

β) Να μάθουν από ειδικό επιστήμονα (διατροφολόγο - διαιτολόγο) για τη σχέση του 

λαδιού με την καλή υγεία του ανθρώπου και τη σημαντική του προσφορά στον 

ανθρώπινο οργανισμό ως ευεργετικό απόθεμα.
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5η Θεματική ενότητα
Ελαιόλαδο και Ελληνική Οικονομία

• Επίσκεψη στο συνεταιρισμό των ελαιοπαραγωγών του τόπου

• Η Ελλάδα κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις χώρες που παράγουν πολύ και 

καλής ποιότητας λάδι

• Εξαγωγές

Οι μαθητές μαθαίνουν από τον υπεύθυνο του συνεταιρισμού για τον τρόπο λειτουρ-

γίας του, αλλά και για τη συμβολή του στη διαδικασία μεταφοράς του προϊόντος από 

την παραγωγή στην κατανάλωση. Μαθαίνουν ακόμη για τον καθορισμό των τιμών 

πώλησης του λαδιού καθώς και για την εξαγωγή του προϊόντος σε χώρες της Ευρώπης 

ή άλλες χώρες και πόσο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. 

Συμβουλεύονται εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες, Η/Υ και παρουσιάζουν στην τάξη τα 

ευρήματα – αποτελέσματα της δουλειάς τους. 

Στόχος

Να ενημερωθούν για τη σημασία του ελαιόλαδου στην οικονομία του τόπου και γενι-

κότερα όλης της Ελλάδας από κάποιον υπεύθυνο του Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών 

του χωριού του Αρχαγγέλου.

Εμπεδωτικές δραστηριότητες – Διδακτικές προτάσεις:

Οι μαθητές εργάζονται κατά ομάδες και φτιάχνουν παζλ, ζωγραφιές, σταυρόλε-

ξα κ.α. με θέματα: Ο καρπός της ελιάς, Οι χρήσεις της ελιάς και του ελαιόλαδου, 

Εργοστάσιο ελιάς, Ελαιοτριβείο, Ελαιώνας, Από τον ελαιώνα στο πιάτο μας. Επίσης 

φτιάχνουν Οικογένειες της λέξης ελιάς. Στις ζωγραφιές φτιάχνουν ομαδικές συνθέσεις 

με τυπώματα φύλλων και καρπών ελιάς. 

Ο κύκλος των εργασιών θα κλείσει με έκθεση ζωγραφικής, παιχνιδιών και φωτογρα-

φίας αλλά και με παρουσίαση του καρπού της ελιάς και του λαδιού όπως το γνωρίσαμε 

από την αρχή μέχρι το τέλος των προσπαθειών μας, μέσα από θεατρική αγωγή.

Στόχος

Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές ζωγραφικής, κολλάζ, 
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συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού κ.ά.

Γενικότερος στόχος

Να αναπτύξουν δεξιότητες όπως παρατήρηση, καταγραφή και συλλογή πληροφοριών 

από ποικίλες πηγές (π.χ. εγκυκλοπαίδεια, εφημερίδες, περιοδικά, άρθρα, ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, μαρτυρίες και κατάθεση εμπειριών με συνέντευξη από γονείς, γιαγιάδες 

κ.α.). Να επεξεργαστούν τα στοιχεία αυτά και να τα παρουσιάσουν οργανωμένα.
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ΘΕΜΑ: «Τα Παραμύθια»

6o ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΚΩ

Εκπαιδευτικός υλοποίησης: Τσαταλά Μαρία

Α΄ Επιλογή Θέματος

Η «ώρα του παραμυθιού» στο νηπιαγωγείο είναι τόσο αγαπητή για τα παιδιά, ώστε 

μετά από συζήτηση επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τα παραμύθια πιο αναλυτικά, στο 

πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης στην οποία εντάχθηκε εφέτος το νηπιαγωγείο μας.

Το θέμα αυτό, εκτός του ότι είναι τόσο αγαπητό και οικείο ακόμη και για τα μικρό-

τερα παιδιά, δίνει ευκαιρίες για να αναπτύξουν πολύπλευρες ικανότητες όπως να 

εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο, να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν καλοί 

ακροατές και αργότερα αφηγητές παραμυθιών. Επιπλέον τα παιδιά έχουν πολλές ευκαι-

ρίες για δραματικά – παιχνίδια ρόλων και για ομαδικές συνεργασίες που βοηθούν στην 

κοινωνικοποίηση και των πιο διστακτικών παιδιών. 

Β΄ Διαμόρφωση σχεδίου εργασίας

Μετά την επιλογή του θέματος συζητάμε με τα παιδιά και σκεφτόμαστε να γίνου-

με μικροί ερευνητές και να κάνουμε ερωτήσεις για να γνωρίσουμε καλύτερα το θέμα 

μας. 

Έτσι έγινε σε μεγάλο χαρτόνι το εξής ουρανόγραμμα με ερωτήματα που έθεσαν τα 

παιδιά για να τα επεξεργαστούμε στην πορεία. 

Στη συνέχεια, συζητώντας με τα παιδιά δημιουργήσαμε προσχέδιο εργασίας για να 

ερευνήσουμε καλύτερα τα ερωτήματα που θέσαμε στο ουρανόγραμμα. 
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Προσχέδιο εργασίας

Α. Ενέργειες

Αποφασίζουμε 

• Να καλέσουμε γονείς συγγενείς να μας αφηγηθούν παραμύθια που άκουγαν όταν 

ήταν κι αυτοί παιδιά. 

• Να κάνουμε επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, τυπογραφείο. 

• Να βρούμε βιβλία, κασέτες, έντυπο υλικό για παραμύθια.

• Να καλέσουμε ένα συγγραφέα να μας μιλήσει για το έργο του.

• Να ηχογραφήσουμε παραμύθια που μας διηγούνται άλλοι.

 
Αφηγήσεις παραμυθιών από γονείς - συγγενείς

Β. Υλικό

Θα χρειαστούμε 

• Παραμύθια: λαϊκά, μύθους Αισώπου, αρχαίους μύθους, παραμύθια άλλων χωρών, 

κλασσικά παραμύθια, σύγχρονα. 

• Βιβλία – Εγκυκλοπαίδειες που να μας ενημερώσουν για τον τρόπο γραφής στα 

Αρχαία Χρόνια και στη Σύγχρονη Εποχή. 

• Κασέτες, βιντεοκασέτες παραμυθιών.

• Αφίσες παραμυθιών, σελιδοδείκτες.
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• Φωτογραφίες – βιντεοσκοπήσεις συγγραφέων, γονιών – αφηγητών. 

Γ. Πηγές άντλησης υλικού

Προμηθευόμαστε υλικά από  

• Τη Δημοτική – Δανειστική Βιβλιοθήκη.

• Βιβλιοπωλεία. 

• Τους γονείς - ενήλικες.

• Την Εκπαιδευτική Τηλεόραση.

Δ. Φορείς συνεργασίας

Θα συνεργαστούμε με  

• Τους γονείς – συγγενείς των παιδιών.

• Τα Βιβλιοπωλεία. 

• Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

• Το Τυπογραφείο.

Ε. Χωρισμός σε ομάδες – ανάθεση ευθυνών

Χωριζόμαστε ανάλογα με τα ενδιαφέροντα μας σε πέντε ομάδες όσες και οι ερωτή-

σεις που θέσαμε. 

Στηριζόμενοι στο ουρανόγραμμα και στο προσχέδιο εργασίας, θέτουμε τους στόχους 

που επιθυμούμε να πετύχουμε και τις δεξιότητες που θέλουμε να αποκτήσουν τα παιδιά 

με την περάτωση του σχεδίου εργασίας μας.
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Αφηγήσεις παραμυθιών από γονείς - συγγενείς

Γ΄ Διεξαγωγή δραστηριοτήτων

Ξεκινήσαμε με το πιο κοντινό στα βιώματα των παιδιών ερώτημα: 
Πώς είναι τα σημερινά παραμύθια;

Τα παιδιά αυτής της ομάδας κουβάλησαν παραμύθια που αγαπούν από το σπίτι. Τα 

διαβάσαμε, μιλήσαμε για τον τίτλο, το συγγραφέα, την εικονογράφηση, το περιεχόμενο 

τους. 

«Καταγράψαμε» σ’ έναν κατάλογο τα πιο αγαπημένα παραμύθια τα οποία δραματο-

ποιήσαμε, ζωγραφίσαμε, παίξαμε. 

Παίξαμε διάφορα παιχνίδια με τα εξώφυλλα και τους τίτλους γνωστών παραμυθι-

ών. Για παράδειγμα ταιριάξαμε τον κομμένο τίτλο ενός εξωφύλλου παραμυθιού με τη 

ζωγραφιά στην οποία αντιστοιχεί. Ακόμη, χωρίζοντας τον τίτλο σε λέξεις ανασυνθέτου-

με (παζλ). 

Εκτός από προ-αναγνωστικές δεξιότητες που αποκτούμε παίζοντας με τα παραμύθια 

μπορούμε να εισαγάγουμε μαθηματικές έννοιες. 

• Καλούμε ένα παιδί να μας αφηγηθεί ένα γνωστό του παραμύθι βάζοντας μπερδεμέ-

νες εικόνες στη σωστή σειρά (άσκηση αλληλουχίας, σειροθέτηση). 

• Διαβάζοντας τα «Τρία γουρουνάκια» κάνουμε ζυγίσματα, συγκρίσεις υλικών σε 
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βάρος – άχυρο, ξύλο, τούβλο – και σε ένταση – φυσά δυνατά, δυνατότερα, ακόμα 

πιο δυνατά. 

• Με το παραμύθι της «Χιονάτης» κάνουμε αντιστοιχίσεις – εφτά κρεβάτια, εφτά 

καρέκλες, εφτά κουτάλια… Βάζουμε σ’ ένα τραπέζι 7 πιάτα, 7 ποτήρια, 7 κουτάλια 

σε σωρό και καλούμε εφτά παιδιά να καθίσουν και να τα μοιραστούν. 

 Τους θέτουμε καταστάσεις προβληματισμού όπως: «Τι θα γίνει αν βάλουμε άλλο ένα 

κουτάλι;», «Πώς θα τα μοιράσουμε;» Απαντούν: «Να βάλουμε και ένα ποτήρι και 

ένα πιάτο ακόμη;» - «Τότε πώς θα είναι ο τίτλος του παραμυθιού;» Απαντούν: «Η 

Χιονάτη και οι οχτώ νάνοι.».

• Άλλο παιχνίδι μαθητικού περιεχομένου που παίξαμε ήταν: μοιραστήκαμε σύμβολα 

των τριών πρώτων αριθμών και αφηγηθήκαμε το παραμύθι τα «Τρία γουρουνάκια». 

Κάθε φορά που ακουγόταν ένας αριθμός είτε απόλυτος είτε τακτικός σήκωναν την 

αριθμοκάρτα που ταίριαζε. 

• Ένα παιχνίδι προανάγνωσης είναι το «παραμυθοσακούλι». Μέσα σ’ ένα σακουλά-

κι βάζουμε εικόνες αντικειμένων από γνωστά παραμύθια (π.χ. καθρέφτης, γοβάκι, 

μήλο, ραβδί, κολοκύθα κ.α.)

Κατασκευάζουμε κούκλες
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Δίνουμε τρεις λέξεις «κλειδιά»: Χιονάτη, Κοκκινοσκουφίτσα, Σταχτοπούτα και τα 

παιδιά βγάζοντας από το παραμυθοσακούλι μια εικόνα, προσπαθούν να την βάλουν 

κάτω από τη λέξη «κλειδί» που αντιστοιχεί. 

Η ομάδα που ασχολήθηκε με το «πως ήταν παλιά τα παραμύθια» έφερε υλικό από 

αρχαίους μύθους, μύθους του Αισώπου και παραδοσιακά παραμύθια. Ένα παιδί της 

ομάδας έφερε εικόνες από μαρμάρινες χαραγμένες επιγραφές και ένα άλλο έφερε αλη-

θινό πάπυρο, ακολούθησε συζήτηση για τα υλικά και μέσα γραφής στα παλιά χρόνια. 

Πειραματιστήκαμε προσπαθώντας να χαράξουμε το όνομα μας με οδοντογλυφίδα σε 

πηλό που πλάσαμε επίπεδο. Επίσης προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε πένα και 

μελανοδοχείο. Έτσι φτάσαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «Που κατασκευάζονται;». 

Οργανώσαμε μια επίσκεψη σ’ ένα τυπογραφείο, αφού η αντίστοιχη ομάδα που είχε 

αναλάβει αυτό το ερώτημα εφοδιάστηκε με φωτογραφική μηχανή και δημοσιογραφικό 

κασετόφωνο. Οι υπεύθυνοι του τυπογραφείου εκτός της ενημέρωσης μας τύπωσαν ένα 

παραμύθι που μας αφηγήθηκε μια μητέρα και το είχαμε ζωγραφίσει. Επίσης τύπωσαν 

τις ζωγραφιές που έκαναν τα παιδιά στο τυπογραφείο. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το 

Ασκληπιείο της Κω για να δούμε από κοντά τις χαραγμένες μαρμάρινες επιγραφές. 

Παίζουμε παιχνίδια προανάγνωσης
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Στο ερώτημα «Ποιοι δημιουργούν τα παραμύθια;» θέλαμε να καλέσουμε ένα συγ-

γραφέα. Επειδή δε μπορέσαμε, εφοδιαστήκαμε τη βιντεοκασέτα της Εκπαιδευτικής 

Τηλεόρασης όπου συγγραφείς παραμυθιών απαντούν σε ερωτήσεις παιδιών. Δοκιμάσαμε 

να γίνουμε και εμείς συγγραφείς: ένα – ένα παιδί διηγήθηκε στον κύκλο τοποθετώντας 

κομμένες εικόνες παραμυθιών, το δικό του παραμύθι. Έτσι στο τέλος κάθε παιδί είχε το 

δικό του δημιούργημα: ένα παραμύθι με συγγραφέα το ίδιο. 

Ακούγοντας παραδοσιακά παραμύθια – ένα ποντιακό: «Ο Ήλεν κι η Σελήνεν» και 

ένα μακεδονίτικο «Η γρια και το πετειναράκι» - ηχογραφημένα από συγγενείς, μάθαμε 

ότι συγγραφέας ενός παραμυθιού είμαστε όλοι εμείς που αφηγούμαστε με το στόμα ένα 

παραμύθι που ακούσαμε. 

Ήρθαμε σε επαφή με άλλες διαλέκτους και άλλες λογοτεχνικές μορφές (ανέκδοτα, 

έμμετρα παραμύθια, γλωσσοδέτες…) 

Εφοδιασμένοι με τη φωτογραφική μηχανή ξεκινήσαμε να δούμε: «που βρίσκονται τα 

παραμύθια;» και επισκεφτήκαμε τη Δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη και το βιβλιοπω-

λείο την ίδια μέρα για να καταλάβουμε τη διαφορά της λειτουργίας τους.

Με τη σειρά μας λειτουργήσαμε δανειστική βιβλιοθήκη με καινούργια παραμύθια, 

δημιουργώντας παράλληλα ένα κουτί πρώτων βοηθειών για «τραυματισμένα βιβλία» 

γεμάτο ιατρικά εργαλεία που διάλεξαν τα παιδιά (UHU, κλωστή κ.α.). 

Παράλληλα με τις επισκέψεις, τις αφηγήσεις παραμυθιών από μαμάδες – γιαγιάδες, 

τις δραματοποιήσεις και τις προαναγνωστικές – μαθηματικές δραστηριότητες με αφόρ-

μηση παραμύθια, κάναμε πολλές χειροτεχνίες και κατασκευές που αποφασίσαμε να 

εκθέσουμε μαζί με ένα θεατρικό σκετσάκι στους γονείς μας. 
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Επίσκεψη στο Βιβλιοπωλείο

Δ΄ Περάτωση του σχεδίου εργασίας
Παρουσίαση δραστηριοτήτων

Στις 2 Απριλίου, ημέρα των γενεθλίων του μεγάλου παραμυθά Άντερσεν και παγκό-

σμια ημέρα βιβλίου, αποφασίσαμε να «κλείσουμε» αυτό το ανεξάντλητο σχέδιο εργα-

σίας για τα παραμύθια. Καλέσαμε με προσκλήσεις τους γονείς και τους φορείς που μας 

βοήθησαν. Βάλαμε κατά μήκος τα τραπέζια και εκθέσαμε τις χειροτεχνίες που δημιουρ-

γήσαμε σχετικά με το θέμα (ντενεδόκουκλες, ζυμαράκια, μακέτα παλατιού από κουτιά 

τσιγάρων και ρολά, καραμελόσπιτα, πειρατικό καράβι, τηγανόψωμα…). 

Επίσης εκθέσαμε τα βιβλία που κατασκεύασε κάθε παιδί αλλά και αυτά που μας 

αφηγήθηκαν και είχαμε ζωγραφίσει. Ένα από αυτά: «Η Βουδιά» το τυπώσαμε σε 30 

αντίτυπα και το κάναμε δώρο σε όσους μας τίμησαν. 

Παρουσιάσαμε τη μουσικοκινητική παράσταση «Παραμυθοσαλάτα» που ετοιμάσα-

με με πολύ κέφι ντυμένα ανάλογα και αινίγματα σχετικά με τίτλους παραμυθιών. Σε μια 

ζεστή ατμόσφαιρα, τρώγοντας Πασχαλινές λιχουδιές που ετοίμασαν γονείς (λαζαράκια, 

κουλουράκια…) και διαλέγοντας παραμύθια απ’ την έκθεση βιβλίου που λειτουργή-

σαμε την ίδια μέρα, έκλεισε η παρουσίασή μας με πολύ κέφι και ενθουσιασμό απ’ τα 

παιδιά για ό,τι είχαν καταφέρει ταξιδεύοντας τόσον καιρό πάνω στο μαγικό χαλί των  

παραμυθιών!
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Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Συζητώντας με τα παιδιά και ανακεφαλαιώνοντας, εκτιμούμε ότι οι στόχοι του προ-

γράμματός μας και οι δεξιότητες που επιθυμούσαμε να αναπτύξουν έχουν επιτευχθεί σε 

μεγάλο βαθμό, όσο βέβαια επιτρέπουν η ηλικία και οι δυνατότητές τους. 

Έμαθαν να συνεργάζονται, να εκφράζονται γλωσσικά καλύτερα από πριν, πλούτισαν 

τις εμπειρίες τους έξω από τα όρια της τάξης, εκφράστηκαν δημιουργικά μέσω της κίνη-

σης, της μουσικής και των εικαστικών μέσων. 

Ακούγοντας ένα παιδί πέντε χρόνων να λέει: - «Θέλω να σας πω το παραμύθι που 

ζωγράφισα!», πιστεύουμε ότι η χαρά της δημιουργίας κάτι ολότελα δικού τους και η 

σχέση που απέκτησαν με τα βιβλία θα συνεχιστεί και στην υπόλοιπη ζωή τους ως ενή-

λικες, γιατί όπως λέει και η λαϊκή σοφία: «Ότι μικρομάθεις, δύσκολα ξεχνάς!».

Επίσκεψη στην Δημοτική Βιβλιοθήκη

Βιβλιογραφία

Α) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Επιθεώρηση Εκπ/κών Θεμάτων. 

Β) Α. Α. Γιαννικοπούλου, Από την Προανάγνωση στην Ανάγνωση, Εκδόσεις Καστανιώτη. 

Γ) Χέλγκα Τσιτσλσπέργκερ, Τα παιδιά διαβάζουν παραμύθια, Εκδόσεις Πατάκη. 
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Δ) Τζάνι Ροντάρι, Η γραμματική της Φαντασίας, Εκδόσεις Μεταίχμιο. 

Ε) Γ. Α. Βασδέκη, Παραμύθια και ιστοριούλες, Εκδόσεις Δίπτυχο. 

Στ) Περσεφόνη Σέξτου, Δραματοποίηση, Εκδόσεις Καστανιώτη. 

Ζ) Β.Δ. Αναγνωστόπουλος, Γλωσσικό υλικό για το νηπιαγωγείο, Εκδόσεις Καστανιώτη. 

Η) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο. 

Θ) Κοντοδήμας Δ., Εισαγωγή του παιδιού στα μαθηματικά, Εκδόσεις Ρακούγγας. 

Επίσκεψη στο Τυπογραφείο
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Επίσκεψη στο Βιβλιοπωλείο
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ΘΕΜΑ: «Κάλυμνος: Λαϊκή Παράδοση»

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Πόπη Τηλιακού, Άννα Αυγουστίνου

Τάξη Β΄

Πρόλογος

Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερο παρατηρούμε την ανάγκη να περισώσου-

με την παράδοσή μας, και να μεταδώσουμε στις καινούριες γενιές τα ήθη και τα έθιμα, 

τα τραγούδια τους χορούς και ότι αποτελεί την ιστορία και την ζωή των ανθρώπων που 

έχυσαν πριν από μας πάνω σ’ αυτόν τον τόπο. Η γνώση της ιστορίας και των παραδό-

σεων αποτελεί το όπλο για την αντίσταση στην αλλοτρίωση και στην ισοπέδωση της 

παγκοσμιοποίησης. Με τις σκέψεις αυτές αποφασίσαμε μέσα στον μαθησιακό κύκλο 

της εφετινής χρονιάς στο Νηπιαγωγείο μας να εντάξουμε στοιχεία της παράδοσης του 

νησιού μας, της Καλύμνου μας.

Πιστεύουμε ότι αυτά τα στοιχεία δοσμένα με τρόπο εύληπτο και προσαρμοσμένο 

στην ηλικία των νηπίων, θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον τους και θα χαρακτούν στη 

μνήμη τους.

Έτσι από την τρυφερή ηλικία θα μάθουν να αγαπούν τον τόπο που γεννήθηκαν, 

αγάπη που αργότερα θα απλωθεί και στην ευρύτερη πατρίδα, την Ελλάδα.

Σκοπός

Να γνωρίσουν τα παιδιά στοιχεία της παράδοσης του νησιού μας, δοσμένα με τρόπο 

εύληπτο και προσαρμοσμένο στην ηλικία τους, έτσι ώστε να προκαλέσουν το ενδιαφέ-

ρον τους.

Χρονική διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκίνησε αρχές Φεβρουαρίου και τελείωσε αρχές Απριλίου.

1η Φάση:
Επιλογή θέματος

Ξεκινήσαμε από τα «παιδιά του κόσμου», τις ανθρώπινες φυλές, λευκά, κόκκινα, 

κίτρινα, μαύρα παιδάκια, προσπαθήσαμε να δούμε κάποιες από τις συνήθειες και την 

κουλτούρα τους, να καταλάβουμε ότι όλα τα παιδάκια του κόσμου ανεξάρτητα από 

το χρώμα και την πατρίδα τους είναι ίσα. Και αφού περάσαμε από την Κίνα και την 



56 57

Αφρική, την Αμερική και την Χαβάη, φτάσαμε και στην πατρίδα μας, την Ελλάδα και 

στο μικρό μας νησί την Κάλυμνο, και στην ιδιαίτερη ιστορία της και την πλούσια λαϊκή 

της παράδοση.

2η Φάση:
Ιστόγραμμα

Προσχέδιο εργασίας

Α. Ενέργειες

1. Ρωτούμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας για το νησί μας.

2. Βρίσκουμε φωτογραφίες, βιβλία ιστορικά και λαογραφικά.

3. Βρίσκουμε παλιά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι Καλύμνιοι στην καθημερινή 

τους ζωή.

4. Επισκεπτόμαστε το Ναυτικό και Λαογραφικό Μουσείο του νησιού μας.
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5. Αποφασίζουμε να βρούμε και να φέρουμε στο σχολείο μας ανθρώπους που ξέρουν 

ιστορίες και γεγονότα από την παλιά Κάλυμνο.

6. Να φέρουμε κασέτες και CD με τοπική μουσική και τραγούδια.

7. Να επισκεφτούμε το «Τσουκαλιό», χώρο κατασκευής πήλινων σκευών.

8. Να δούμε το κάστρο της Χώρας, πηγή θρύλων και παραδόσεων.

9. Να βρούμε παλιά φορέματα και τοπικές φορεσιές και να τις φέρουμε στο σχολείο 

μας.

Β. Χωριζόμαστε σε ομάδες

Χωριζόμαστε σε 8 ομάδες, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και να ερευνήσουμε 

τις ερωτήσεις που μας δημιουργήθηκαν. Αποφασίσαμε δε να ανακοινώσουμε στους 

γονείς την προσπάθειά μας αυτή για να μπορέσουμε να έχουμε και τη δική τους βοή-

θεια.

Η ανταπόκριση των γονέων ήταν ενθουσιώδης. Γεμάτοι χαρά, ξεκίνησαν να ανασκα-

λεύουν οικογενειακά κειμήλια και μνήμες προκειμένου να μας βοηθήσουν.

Κι αμέσως μετά άρχισαν να καταφτάνουν στο νηπιαγωγείο μας.

Γ. Υλικό – Μέσα

1. Χάρτης Δωδεκανήσου

2. Κασέτες και CD με καλύμνικα τραγούδια.

3. Σφουγγάρια διαφόρων μεγεθών και σχημάτων.

4. Κοχύλια, για να ακούσουμε τον ήχο της θάλασσας.

5. Πάνες, κιλίμια, χράμια (παλιά υφαντά καλύμνικα).

6. Σκάφανδρο (στολή Καλύμνιου σφουγγαρά).

7. Μικρά χειροποίητα ξύλινα σφουγγαράδικα καΐκια.

8. Σουφράς – παλιό μικρό ξύλινο τραπέζι, πολύ χαμηλό, όπου παλιά όλη η οικογέ-

νεια καθόντουσαν κατάχαμα κι έτρωγαν.

9. Μέλι – Θυμάρι. (Τοπικά προϊόντα που δοκιμάζουμε τη γεύση και τη μυρωδιά 

τους).

10. Φωτογραφίες από καΐκια σφουγγαράδικα και παλιούς σφουγγαράδες. (Πρώτα 

βουτούσαν βαστώντας μια πέτρα για να φτάσουν γρήγορα στο βυθό και μετά το 

σκάφανδρο).

11. Μια σκανταλόπετρα. (Η πέτρα που βαστούσαν οι σφουγγαράδες).
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12. Μια «γαζέρα», συσκευή που χρησιμοποιούσαν παλιά οι νοικοκυρές για να μαγει-

ρεύουν.

13. Λαΐνες, πίθους και πιθοπούλια από ναυάγια της περιοχής.

14. Πίνακες ζωγραφικής από Καλύμνιους ζωγράφους με θέματα από την παλιά ζωή 

της Καλύμνου.

15. Βιβλία με ιστορίες και παραμύθια καλύμνικα.

16. Τοπικές φορεσιές.

17. Μια χειροποίητη κούκλα, 80 ετών, ντυμένη με καβάδι, την τοπική μας φορεσιά.

18. Φωτογραφίες από παλιούς γάμους.

19. Παλιά πήλινα πιάτα και λεκάνες.

20. Παλιό γουδί με το γουδοχέρι του.

21. Παλιό καλύμνικο φόρεμα – το καθημερινό φόρεμα, αφού το καβάδι ήταν το 

κυριακάτικό τους.

22. Τσαμπούνα – Μουσικό όργανο που έπαιζαν οι βοσκοί φτιαγμένο από δέρμα 

κατσικιού.

23. Παλιά τριχιά – με αυτό κοσκίνιζαν το αλεύρι τους.

 
Οι χειροτεχνίες που κάνουμε:

α) Χρωματίζουμε το περίγραμμα της Καλύμνου.

β) Μετά την επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο, ζωγραφίζουμε με μαρκαδόρους, σε 

ελεύθερο σχέδιο, τη ζωή των σφουγγαράδων, τα ταξίδια τους και τις βουτιές 

τους.

γ) Φτιάχνουμε «τσουκαλάκια» με πηλό στο σχολείο μας μετά την επίσκεψή μας 

στον Τσουκαλά.

δ) Χαρτοκολλητική. Κολλάμε σε σώματα γοργόνων κεφάλια κοριτσιών που έχουμε 

κόψει από περιοδικά.

ε) Ζωγραφίζουμε με δακτυλομπογιές πάνω σε βότσαλα της θάλασσας.

στ) Κολλάμε άμμο, κομμάτια από σφουγγάρια και κοχύλια σε περίγραμμα γοργό-

νας.

ζ) Φτιάχνουμε με χρωματιστά νήματα «Μάρτη», δηλαδή βραχιολάκι που το βάζου-

με στο χέρι μας για να μη μας κάψει ο ήλιος και το βγάζουμε μόνο για να το 

δέσουμε στο «Μουούρι», δηλαδή το πήλινο σκεύος που βάζουμε το αρνί για να 

το ψήσουμε το Πάσχα.

η) Κάνουμε «Λαζαράκια». Με τη βοήθεια της γιαγιάς, κάνουμε κουλουράκια νηστί-
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σιμα, σε σχήμα ανθρωπάκου, για να τιμήσουμε το φτωχό Λάζαρο. (Πασχαλιάτικο 

έθιμο)

θ) Κάνουμε με άμμο περιγράμματα καϊκιών πάνω σε κανσόν και τα παιδιά τα βάφουν 

με δακτυλομπογιές (κάνουν ήλιο, θάλασσα, γλάρους) και κολλάνε κομμάτια από 

σφουγγάρια στο βυθό.

Στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο μας και ιδιαίτερα στοιχεία 

της λαϊκής μας παράδοσης (που είναι ανεξάντλητη) μας βοήθησαν με πολλή χαρά και 

συγκίνηση οι γονείς και παππούδες του σχολείου μας που μας έφεραν να γνωρίσουμε 

ακόμα και οικογενειακά κειμήλια. Ευχαριστούμε θερμά τους:

• Χαρίλαο Μπιλλήρη, υπεύθυνο του Ναυτικού Μουσείου

• Μιχάλη Βλάμο, τον τελευταίο «Τσουκαλά» που έμεινε πια στην Κάλυμνο

• Γιάννη Χειλά, εκπαιδευτικός – συγγραφέας του «Έπους των σφουγγαράδων»

• Μανόλη Χούλλη, με την καταπληκτική τσαμπούνα του

• και όλες τις μητέρες και γιαγιάδες για την πρόθυμη και πολύτιμη βοήθειά τους.



60 61

3η Φάση: Διεξαγωγή δραστηριοτήτων

Την πρώτη ημέρα, όταν άρχισε να φτάνει το υλικό στο νηπιαγωγείο μας, στρώσαμε 

με υφαντά το στρογγυλό τραπέζι της παρεούλας μας, κι αρχίσαμε να τα τοποθετούμε. 

Σιγά – σιγά, με το πέραμα των ημερών και με τα θεατρικά παιχνίδια που αναδύθηκαν 

από τους θρύλους μας, μετατρέψαμε την τάξη σε παλιά Κάλυμνο.

Το κουκλόσπιτο έγινε το Κάστρο της Χώρας, δύο τραπέζια σκεπασμένα με λινάτσα 

έγιναν σπηλιές, ένα βαρκάκι που είχαμε από παλιά, μετατράπηκε σε σφουγγαράδικο 

καΐκι, ο πίνακας ανακοινώσεων γέμισε με παλιές φωτογραφίες και η μοκέτα της τάξης 

σκεπάστηκε από πάνες και παλιά υφαντά.

Την πρώτη ημέρα, ξεκινήσαμε από το γεωγραφικό χάρτη της Δωδεκανήσου. Η 

ομάδα που ανέλαβε το ερώτημα αυτό, μας έδειξε τη θέση της στα υπόλοιπα νησιά και 

μας μίλησε για τα χωριά και τις παραλίες που υπάρχουν στο νησί.

Χρωματίσαμε το περίγραμμα της Καλύμνου και γύρω – γύρω, το βάψαμε με γαλά-

ζιο, γιατί όπως είπε και ο Νίκος: «Η Κάλυμνος είναι νησί, και τα νησιά έχουν γύρω 

– γύρω θάλασσα».

Η ομάδα που ανέλαβε να απαντήσει στο ερώτημα η Κάλυμνος στη Μυθολογία μας 
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φέρνει ένα βιβλίο με εξώφυλλο το Απόλλωνα, και η Μαρία μα λέει ότι ο Απόλλωνας 

εθεωρείτο ο Θεός της Καλύμνου και γι’ αυτό σε πολλά σημεία της Καλύμνου βρέθηκε 

ζωγραφισμένη η Λύρα του. Υπήρχαν και ναοί του, αλλά σήμερα έχουν γίνει εκκλησί-

ες.

Τη δεύτερη ημέρα, η Φανερωμένη, που ήταν στην ομάδα που έπρεπε να ερευνήσει 

πώς ήταν τα παλιά σπίτια, μας έφερε ένα «σουφρά» και μια «γαζέρα». Μας εξήγησε 

λοιπόν σε τι χρησίμευαν αυτά τα αντικείμενα και αμέσως μετά ο Μιχαλάκης μας έδει-

ξε μια τριχιά, όπου κοσκίνιζαν παλιά το αλεύρι. Ταυτόχρονα μας έφερε σ’ ένα βαζάκι 

θυμάρι να το μυρίσουμε, «γιατί κάνει πολύ νόστιμα τα φαγητά» και μέλι να το γευτούμε 

«αφού το καλύμνικο μέλι είναι το καλύτερο, γιατί οι μέλισσες τρώνε θυμάρι».

Τα παιδιά της ομάδας που ανέλαβε να μας απαντήσει πώς ήταν παλιά τα σπίτια και 

τι έτρωγαν οι άνθρωποι, πρότειναν να μετατρέψουμε το κουκλοθέατρο μας σε σπίτι, για 

να μπορέσουμε να το φτιάξουμε όπως ήταν παλιά τα Καλύμνικα σπίτια.

Έφεραν λοιπόν πάνες, κιλίμια και χράμια, παλιές φωτογραφίες από γάμους, πορτραί-

τα, οικιακά σκεύη και στολίσαμε μόνιμα μια γωνιά της τάξης μας. Κάθε οικογενειακό 

κειμήλιο που έφτανε στο νηπιαγωγείο μας το τοποθετούσαμε στο «σπιτικό» που είχαμε 
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φτιάξει και εξηγούσαμε σε τι χρησίμευε.

Τις επόμενες ημέρες οι μικροί ερευνητές για τους θρύλους και τις παραδόσεις μας, 

έφεραν στο σχολείο και μας διηγήθηκαν καταπληκτικές ιστορίες όπως «Οι πειρατές και 

οι επτά Παρθένες», «Η Βασιλοπούλα της Τελέντου» και «Η Γοργόνα του Εμπορειού».

Οι περισσότερες από αυτές είχαν σαν βάση «Το Κάστρο της Χώρας», αφού εκεί έμε-

ναν οι κάτοικοι του νησιού προκειμένου να γλιτώσουν από εχθρικές επιδρομές.

Το κουκλόσπιτό μας, μεγάλο και ξύλινο, με χαρτί του μέτρου και λινάτσα μετατρά-

πηκε στο περίφημο Κάστρο, σήμα κατατεθέν της παλιάς Καλύμνου.

Κι εκεί παίξαμε τις ιστορίες μας. Πώς ζούσαν οι κάτοικοι του Κάστρου; Τι έκαναν 

οι πειρατές όταν ερχόντουσαν στο νησί; Τι έγινε με τα επτά κορίτσια που έφυγαν από 

το Κάστρο για να πλύνουν τα ρούχα τους στη θάλασσα, αλλά τις πρόλαβαν οι πειρατές 

και για να γλιτώσουν από αυτούς κατέφυγαν σε μια σπηλιά, από όπου δεν ξαναβγήκαν 

ζωντανές.

Δίπλα ακριβώς στο Κάστρο, κατασκευάσαμε και μια σπηλιά, αυτή που χάθηκαν για 

πάντα οι κόρες.

Κάθε φορά, που κάποιο από τα παιδιά διηγιόταν μια ιστορία, αμέσως φτιάχναμε τα 
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ανάλογα κουστούμια και την παίζα-

με. Στην περίπτωση της Γοργόνας 

του Εμπορειού, αφού την παίξαμε, 

τη ζωγραφίσαμε κιόλας.

Η τάξη μας είχε γίνει πια ένα 

Καλύμνικο σπίτι, όπου εκεί μέσα 

ζούσαμε την καθημερινότητα. Κάθε 

μέρα και καινούριοι θησαυροί ερχό-

ντουσαν από παιδιά και γονείς.

Τα παιδιά που ανέλαβαν να μας 

εξηγήσουν με τι ασχολούνταν παλιά 

οι Καλύμνιοι, μας έφεραν σκάφαν-

δρα, σκανταλόπετρες, σφουγγά-

ρια, μικρά σφουγγαράδικα καΐκια, 

ακόμη και κομμάτια από παλιά ναυ-

άγια, πιάτα και λαΐνες, πολύτιμα οικογενειακά κειμήλια, που δεν βγαίνουν εύκολα από 

τα σπίτια, αλλά εκείνοι με πολλή χαρά μας τα πρόσφεραν.

Μιλήσαμε λοιπόν για το κυριότερο παλιό επάγγελμα της Καλύμνου, εκείνο του 

Σφουγγαρά.

Πώς βουτούσε, τι φορούσε, τι κινδύνους αντιμετώπιζε;

Ο Δημητράκης στο ρυθμό ενός παλιού σφουγγαράδικου σκοπού μας χορεύει «τον 

χορό του μηχανικού». Ο χορός του μηχανικού είναι ο χορός που αναπαριστά το σφουγ-

γαρά τον πιασμένο από τη νόσο των δυτών που ακουμπώντας στο μπαστούνι του προ-

σπαθεί να σύρει τα πόδια του στο ρυθμό, αλλά δεν τα καταφέρνει και πέφτει κάτω. Τον 

σηκώνουν οι σύντροφοί του. Ο Δημητράκης, παρόλο που είναι μικρούλης, 4 1⁄2 χρονών, 

τα καταφέρνει θαυμάσια στο τρεμούλιασμα των ποδιών του.

Ο Αντωνάκης μας διηγείται μια αληθινή ιστορία που άκουσε από την προγιαγιά του, 

για ένα σφουγγαρά που βουτώντας γυμνός και κρατώντας τη σκανταλόπετρα, για να 

μπορέσει να κατέβει γρήγορα στο βυθό, έπεσε στο στόμα ενός μεγάλου σκύλου. Σκύλο 

λένε οι Καλύμνιοι τον Καρχαρία. Η πέτρα όμως πείραξε το στομάχι του σκύλου και 

αναγκάστηκε να τον ξεράσει. Μαζί με την πέτρα όμως βγήκε ζωντανός αν και κατα-

γδαρμένος από τα δόντια του θηρίου και ο Τριαντάφυλλος, έτσι έλεγαν το σφουγγαρά. 

Έκτοτε έζησε πολλά χρόνια και συνέχισε να βουτά για σφουγγάρια. Ένας σύγχρονος 

Ιωνάς δηλαδή.
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Παίζουμε με τα παιδιά το «παιχνίδι των λέξεων».
Λέξεις που χρησιμοποιούμε στην Κάλυμνο:

Μαΐ = Χρήματα

Με μπούνησε = Με έσπρωξε

Λαάζω = Κοιτάζω

Χολιώ = Στενοχωριέμαι

Φύλακας = Σχολική τσάντα

Καθώς και ονόματα που δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη όπως:

Σκεύος, Σακελλάρης, (Καστρο)Βακίνα.

Όλα αυτά γίνονται αφορμή για παιχνίδι ερωτήσεων – απαντήσεων και πολύ γέλιο.

Αποφασίσαμε δε να πάμε την επόμενη μέρα να επισκεφτούμε το Ναυτικό 

Μουσείο.

Συνοδοί μας οι μαμάδες. Η ξενάγηση μας από τον κ. Χαρίλαο συγκλονιστική.

Επιστρέφοντας στο Νηπιαγωγείο μας, ζωγραφίζουμε με μαρκαδόρους σφουγγαρά-

δικα καΐκια και σφουγγαράδες και κάνουμε με άμμο της θάλασσας καΐκια, τα βάφουμε 
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με δακτυλομπογιές και κολλάμε σφουγγάρια στη θάλασσα.

Την επόμενη ημέρα, η ομάδα που ερευνούσε τα παλιά επαγγέλματα στην Κάλυμνο 

μας έφερε ένα «Μουούρι», ένα πήλινο σκεύασμα που βάζουμε να ψηθεί το αρνί μας το 

Πάσχα.

Αμέσως ξεκίνησε η συζήτηση. Τι είναι αυτό; Τι βάζουμε μέσα; Πώς το φτιάχνουν; 

Κι έτσι μιλήσαμε για τον κυρ-Μιχάλη, τον «Τσουκαλά», αφού εδώ στη Κάλυμνο τα 

πήλινα σκευάσματα τα λέμε τσουκάλια, το επάγγελμά του καθώς είναι ο τελευταίος πια 

παραδοσιακός Τσουκαλάς και αποφασίζουμε την επόμενη μέρα να τον επισκεφτούμε.

Μας υποδέχεται με πολλή χαρά, μας δείχνει την δουλειά του και κάνει μια αναδρομή 

στην παλιά Κάλυμνο, όταν τα τσουκάλια του χρησίμευαν σε καθημερινή βάση είτε σαν 

στάμνες για να διατηρούν δροσερό το νεράκι είτε σαν πίθους, για να φυλάνε τις σοδειές 

τους.

Ο ίδιος σκέπτεται να τα παρατήσει, αφού δε βρίσκει πια το απαραίτητο κοκκινόχωμα 

στις σπηλιές.

Επιστρέφοντας στο νηπιαγωγείο, φτιάχνουμε κι εμείς με πηλό τα τσουκαλάκια μας 

και τα ψήνουμε. Η χαρά των παιδιών είναι μεγάλη.
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Τις επόμενες ημέρες συζητώντας με τα παιδιά αποφασίζουμε να κάνουμε μια 

έκπληξη στους γονείς. Βρίσκουμε παλιά ποιηματάκια, που τα έλεγαν οι άνθρωποι 

στις γιορτές και στις διασκεδάσεις τους, τα «Βοσκαρουίστικα», τα «Πεισματικά», τα 

«Καλημερίσματα», και τα «Σφουγγαράδικα» και τα μαθαίνουμε.

Ακόμη παλιά τραγούδια και να ζητήσουμε από 3 μητέρες να μας φτιάξουν παραδο-

σιακά φαγητά για να τα δοκιμάσουμε.

Προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς διασκέδαζαν παλιά οι άνθρωποι, αφού δεν υπήρ-

χαν CD, ραδιόφωνα και κέντρα διασκέδασης, και βρίσκουμε ότι οι άνθρωποι δια-

σκέδαζαν με την «τσαμπούνα», που έπαιζε ένας βοσκός και χόρευαν παραδοσιακούς 

χορούς στα πανηγύρια και στις διάφορες γιορτές, όπως ήταν η γιορτή της Παναγιάς το 

Δεκαπενταύγουστο.

Έτσι προσκαλούμε τον κ. Μανόλη Χούλλη να έρθει στο νηπιαγωγείο μας και να 

παίξει παραδοσιακούς σκοπούς.

4η Φάση: Περάτωση του σχεδίου εργασίας

Στις 12 Μαρτίου λοιπόν, αφού έχουμε στολίσει την τάξη μας με τις χειροτεχνίες 

μας και τις κατασκευές μας, έχουμε κολλήσει σε πολύχρωμα κανσόν τις φωτογραφίες 
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από τις επισκέψεις και τις δραστηριότητές μας, προσκαλούμε γονείς και φίλους να μας 

επισκεφτούν.

Ντυμένα όλα τα παιδάκια με τις παραδοσιακές Καλύμνικες φορεσιές (καβάδια τα 

κορίτσια, βράκες τ’ αγόρια), σε μια αίθουσα γεμάτη «παλιά Κάλυμνο», τραγουδούμε 

και λέμε ποιήματα, τρώμε «Μερμιζέλι» και «γυριστές» και κερνάμε τους μπαμπάδες 

γλυκό καλύμνικο κρασάκι ακούγοντας παραδοσιακούς σκοπούς της Καλύμνου.

Φορτωμένη συγκίνηση η ατμόσφαιρα, για τους γονείς και παππούδες, γεμάτη χαρά 

και περηφάνια για τα νήπια, που παρουσίασαν τη δουλειά τους, στους δικούς τους.
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