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Ομάδα εργασίας

• Στέφος Γιώργος
• Κουτλουμπάσης Θάνος
• Παπαγεωργίου Ντίνος
• Παπαγεωργίου Μαρία
• Σαϊδέ Μαργαρίτα
• Νάτσιου Βάγια

Χρόνος
πραγματοποίησης του
σχεδίου εργασίας

Οκτώβριος 2006  - Μάιος 2007



3

Προβληματισμός-Κριτήρια επιλογής
του θέματος

• Το θέμα είναι οικείο στα παιδιά, αφού
έχουν βιώματα και εμπειρίες.

• Η ανάγκη να κατανοήσουν τα παιδιά τη
σημασία της τοπικής ιστορίας σε όλες τις
εκδηλώσεις της ζωής των κατοίκων.

• Μπορεί ακόμη να συνδεθεί με όλους τους
τομείς του αναλυτικού προγράμματος του
νηπιαγωγείου.

Στόχοι του προγράμματος
• Να γνωρίσουν τη διατροφική αξία του σιταριού στη ζωή

μας.
• Να μάθουν να δουλεύουν ομαδικά.
• Να κατακτήσουν και να αφομοιώσουν γνώσεις.
• Να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, με επισκέψεις.
• Να γνωρίσουν την εξελικτική πορεία ανάπτυξης του

σιταριού.
• Να μάθουν τον τρόπο παραγωγής του ψωμιού.
• Να αποκτήσουν καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία.
• Να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία και

στην κατανάλωση προϊόντων.
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• Ακρόαση και αφήγηση των παρακάτω ιστοριών:
«Ο μύθος της Περσεφόνης», «Η σουσουράδα», «Ο
Μπισκοτένιος», «Η Πλούμπω», «Το Καρβελάκι», 
«Παραμύθι δίχως τέλος».

• Γραμματική.
Γνωριμία και παιχνίδια με τα άρθρα, τα γένη, τις

σύνθετες λέξεις, τα επίθετα, τα ρήματα και τα ουσιαστικά.
• Λαϊκή παράδοση.

Παιχνίδια με παροιμίες αινίγματα στιχάκια και σοφά
λόγια.

• Δημιουργία δικής μας ιστορίας.
Τα παιδιά δημιούργησαν την ιστορία: «Το σκιάχτρο», και
διασκεύασαν το παραμύθι: «Η Σουσουράδα».
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• Χρονική ακολουθία: Η ανάπτυξη του
σπόρου, ο κύκλος του ψωμιού, εκτέλεση
συνταγών, τα παραμύθια «η
σουσουράδα» και «ο μπισκοτένιος».

• Τιμοκατάλογος: Βάλαμε τιμές στα
προϊόντα και φτιάξαμε τιμοκατάλογο, στις
γωνιές του φούρνου και του σούπερ
μάρκετ.

• Έννοια βάρους: Ζύγισμα σιταριού, 
αλευριού και ψωμιού.
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• Ομαδικά παιχνίδια: Η πινακωτή και τα
καρβελάκια.

• Συμβολικά παιχνίδια: Παιχνίδι στις γωνιές των
φυσικών επιστημών, του σούπερ μάρκετ και του
φούρνου.

• Δραματοποίηση: 
α) των τραγουδιών: «ο γεωργός πάει στον αγρό», 
«η περπερούνα», «τίπι τίπι το σπουργίτι» και «οι
δέκα φούρνοι».
β) των ιστοριών: «Ο μπισκοτένιος», «η αρπαγή της
Περσεφόνης», «η σουσουράδα» και «το σκιάχτρο».

• Κουκλοθέατρο: «Η πριγκίπισσα φακή».
• Θέατρο σκιών: «Ο Καραγκιόζης φούρναρης». 
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• Το σιτάρι στα παλιά χρόνια:
α) Αρχαιότητα: Τρόπος καλλιέργειας, λατρεία θεάς
Δήμητρας, προϊόντα του σιταριού.
β) Εποχή των παππούδων μας: Τρόποι
καλλιέργειας, επαγγέλματα, ήθη και έθιμα, σιτάρι
και θρησκεία και προϊόντα του σιταριού.

• Το σιτάρι στο σήμερα: Σύγκριση με το παρελθόν
(καλλιέργεια, επαγγέλματα, ήθη και έθιμα, 
βιομηχανικά προϊόντα).

• Το σιτάρι του αύριο: Προβληματισμός για τους
τρόπους καλλιέργειας (ρομποτική), καινούργια
προϊόντα, μόλυνση, φυτοφάρμακα κ.λ.π.



9

• Είδη σπόρων: Γνωριμία με τα δημητριακά, τα
όσπρια, τα λαχανικά, τα λουλούδια και
σύγκριση μεταξύ τους.

• Ο σπόρος μεγαλώνει: Προϋποθέσεις για να
φυτρώσει ο σπόρος (χώμα, νερό, αέρας και
ήλιος).
α) Φύτεμα σπόρων σε γλάστρες.
β) Παρατήρηση μεγαλώματος των φυτών.
γ)  Προβληματισμός – πείραμα - παρατήρηση: 
Φύτεμα σπόρων, έτσι ώστε να απουσιάζει
κάθε φορά μία από τις προϋποθέσεις (χώμα, 
νερό, αέρας και ήλιος).
δ) Σύγκριση ανάπτυξης των σπόρων στο
χωράφι και στις γλάστρες.

• Γνωριμία με τα μέρη του φυτού: Ρίζα, 
βλαστός, φύλλα, καρπός.
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• Ομαδικές εργασίες: Τα παιδιά έμαθαν να παρατηρούν, να
ερευνούν, να πειραματίζονται και να δημιουργούν, χωρισμένα
σε ομάδες.

• Συνεργασίες: Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά
συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους, με τις νηπιαγωγούς, με
τους γονείς, με τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και με όλους
αυτούς που επισκεφτήκαμε στον τόπο εργασίας τους. 

• Επισκέψεις: 
Παρακολουθήσαμε σύγχρονο και παραδοσιακό όργωμα σε
χωράφια.
Παρατηρήσαμε τα στάδια ανάπτυξης του σιταριού σε χωράφι.
Επισκεφτήκαμε: α) το σούπερ μάρκετ του χωριού, β) 
παραδοσιακούς φούρνους σε σπίτια, γ) σύγχρονο φούρνο στην
Κατερίνη, δ) σύγχρονο αλευρόμυλο.
Παρασκευάσαμε, μαζί με τις μαμάδες των παιδιών, 
κουραμπιέδες και ψωμί, που ψήθηκαν σε ηλεκτρικό και
παραδοσιακό φούρνο αντίστοιχα. 
Παρασκευάσαμε παραδοσιακή πίτα στο σπίτι μιας κατοίκου του
χωριού.

Παρουσίαση- Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση γινόταν καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του

προγράμματος.
• Το θέμα του προγράμματος ανταποκρίθηκε στα ενδιαφέροντα και τις

εμπειρίες των παιδιών και έδωσαν τη δυνατότητα βιωματικής και
διεπιστημονικής προσέγγισης.

• Η μικρή κοινωνία του χωριού έδωσε τη δυνατότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας με τους γονείς και τους υπόλοιπους κατοίκους

• Τα παιδιά δούλεψαν ομαδικά και ατομικά.
• Έμαθαν να συζητούν, να διαφωνούν, να σέβονται το συνομιλητή τους.
• Πλούτισαν το λεξιλόγιο τους.
• Έμαθαν να αναζητούν πηγές γνώσεις, να συνεργάζονται, να

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
• Εκφράστηκαν δημιουργικά μέσα από τα εικαστικά, τη δραματοποίηση, 

τη λογοτεχνία.
• Ανέπτυξαν θετικά συναισθήματα και αξίες, σεβασμό στην παράδοση. 

Έμαθαν να είναι υπεύθυνα και να προσέχουν το υλικό της συλλογής.
• Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με το σιτάρι και τα προϊόντα

που μπορούμε να παράγουμε απ΄ αυτό. Γνώρισαν την εξελικτική
πορεία ανάπτυξης του σιταριού και την παραγωγή ψωμιού
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Επίσκεψη σε χωράφι

Παραδοσιακός τρόπος οργώματος
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Α λ έ τ ρ ι
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Φυτεύουμε σπόρους
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4 γλάστρες με διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης

Παρατηρούμε την ανάπτυξη των σπόρων
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Γωνιά φυσικών επιστημών
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Καταγράφουμε την εξέλιξη των φυτών
σε τακτά χρονικά διαστήματα

Σταυρόλεξο με λέξεις που μάθαμε στο πρόγραμμα
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Κάνουμε τους σπορούληδες

Κουρεύουμε τους σπορούληδες
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Επίσκεψη στο super market του χωριού
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Ψάχνουμε προϊόντα που έχουν σαν πρώτη
ύλη το σιτάρι

Κολάζ με προϊόντα που έχουν σαν πρώτη
ύλη το σιτάρι

Επίσκεψη σε σύγχρονο φούρνο
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Παρατηρούμε τους παραδοσιακούς φούρνους
του χωριού μας
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Επίσκεψη σε σύγχρονο μύλο
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Σπάμε σιτάρι με το γουδί
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Δραματοποίηση της ιστορίας του σκιάχτρου
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Παρασκευή ψωμιού
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Το ψωμί μας είναι έτοιμο για ψήσιμο
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Είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσουμε
με τυρί και ελιές

Πρωινό με ψωμί βούτυρο και μέλι
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Παρασκευή παραδοσιακής πίτας
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Κατασκευές με ζυμάρι από αλεύρι και αλάτι Βάφουμε τα αγαλματάκια μας
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Ψηφιδωτά με σπόρους
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Ψηφιδωτά με σπόρους.
Ελεύθερο σχέδιο.



22



23



24



25



26



27



28



29


