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ΚΡΙΣΗΡΙΑ-ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ
Αθόπμηζη για ηην επιλογή ηος ζςγκεκπιμένος θέμαηορ 

αποηέλεζε η πληθώπα ηων ηοπικών πποϊόνηων πος ηο 

καλοσώπι παπάγει ζε καθημεπινή βάζη . Δεδομένος όηι: 

• ηα πποϊόνηα αςηά αποηελούν αναπόζπαζηο κομμάηι ηηρ 

καθημεπινόηηηαρ ηων παιδιών   αθού καθημεπινά ηα 

καηαναλώνοςν ή έπσονηαι ζε επαθή με ανθπώποςρ πος 

εμπλέκονηαι ζηην διαδικαζία παπαγωγήρ ηοςρ ,

• η παπαγωγή ηων πποϊόνηων αςηών  ζςνδέεηαι με ηην 

οικονομική ανάπηςξη ηος ηόπος ηοςρ

μια πιο λεπηομεπήρ γνωπιμία με αςηά καθώρ και με ηην 

διαδικαζία παπαγωγήρ ηοςρ   κπίνεηαι μεγάληρ ζημαζίαρ  να 
αποηελεί μέπορ ηηρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ.



ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Μέζα από ηε δηελαγωγή ημο ζογθεθνημέκμο 
πνμγνάμμαημξ επηδηώθεηαη :

 ε γκωνημία με ηα ημπηθά πνμϊόκηα θαη ηηξ 
δηαδηθαζίεξ παναγωγήξ ημοξ

Η οημζέηεζε ζεηηθήξ ζηάζεξ ωξ πνμξ ηεκ 
πνμηίμεζε θαη ηεκ θαηακάιωζε ημοξ

 ε ακάδεηλε ηωκ μθειώκ από ηεκ θαηακάιωζε θαη 
ηεκ παναγωγή ηωκ ημπηθώκ πνμϊόκηωκ (δηαηνμθή-

μηθμκμμία ημο ηόπμο) 



ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΓΝΩΣΙΚΟ ΣΟΜΓΑ

Σα παηδηά....

• κα ηαληκμμμύκ με βάζε θάπμηα θνηηήνηα

• κα μνγακώκμοκ ημκ πνμθμνηθό ημοξ ιόγμ

• κα επηιέγμοκ κα “πεηναμαηίδμκηαη” με 
δηάθμνα οιηθά γηα κα θάκμοκ θαηαζθεοέξ



ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

Σα παηδηά :
 κα είκαη πνόζομα κα ελμηθεηωζμύκ με βαζηθέξ ενεοκεηηθέξ 
δηαδηθαζίεξ

κα απμδέπμκηαη θαη κα ηαοηίδμοκ ημκ οπμιμγηζηή με μηα μεπακή 
πμο βμεζάεη ημκ άκζνωπμ ζηεκ ενγαζία ημο θαη πμο μπμνεί κα 
ημκ πνεζημμπμηήζεη γηα παηκίδη θαη δηαζθέδαζε.

κα οπμζηενίδμοκ ηεκ αλία ηεξ μμαδηθήξ ενγαζίαξ

κα οημζεηήζμοκ ζεηηθέξ ζηάζεηξ θαη δηάζεζε γηα εκενγό 
ζομμεημπή

κα απμδεπζμύκ θαη κα ζοκεδεημπμηήζμοκ ημ πενηβάιιμκ θαη ηα 
πνμϊόκηα ημο ωξ μιόηεηα.



ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΟ 

ΣΟΜΕΑ/ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ-

ΔΕΞΙΟΣΗΣΧΝ

Σα παηδηά κα....

ακαπηύλμοκ ηθακόηεηεξ ζοκενγαζίαξ

είκαη ηθακμί κα ακηηιαμβάκμκηαη ηεκ πνμκηθή αθμιμοζία

γεγμκόηωκ μέζα απμ ηζημνίεξ ζπεηηθέξ με ημ ζέμα.

είκαη ηθακά κα θηηάπκμοκ θαηαζθεοέξ ζπεηηθέξ με ημ 
ζέμα.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ομαδμζοκενγαηηθή δηαδαζθαιία

Δηενεοκεηηθή μάζεζε

Βηωμαηηθή πνμζέγγηζε (μέζμδμξ project)

Καηαηγηζμόξ ηδεώκ

Δηαιμγηθή ζοδήηεζε

οκεκηεύλεηξ με εηδηθμύξ θαη επηζηήμμκεξ

Υνήζε μπηηθμαθμοζηηθώκ μέζωκ θαη ΣΠΓ



ΧΩΡΙΜΟ Ε ΟΜΑΔΕ



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

• Εντοπίςαμε το νθςί τθσ 
Λζςβου ςτον χάρτθ τθσ 
Ελλάδασ 



•Μετά από ςυηιτθςθ τι είναι τα τοπικά προϊόντα, τα παιδιά 
ανζφεραν όςα γνϊριηαν, βρικαμε φωτογραφίεσ από 

περιοδικά και τα κολλιςαμε μαηί με τισ ονομαςίεσ τουσ 
ςτον τοπικό χάρτθ.



ΛΑΔΙ-ΕΛΙΑ



Μακαίνουμε για το δζντρο 
ελιά και τι μασ δίνει

Εντοπίηουμε τα δζντρα ελιάσ 
που ζχουμε ςτο ςχολείο μασ



Μακαίνουμε τον μφκο για τθν 
ελιά και φτιάχνουμε ςχετικό 
παηλ

Κάνουμε ταξινομιςεισ 
προςεγγίηοντασ ζννοιεσ όπωσ 
«μεγαλφτερο» και 
«μικρότερο»



Προςεγγίςαμε απλζσ 
μακθματικζσ πράξεισ  μζςα 
από το κζμα

Κάναμε αντιςτοίχθςθ 
ποςότθτασ με αρικμό



Μακαίνουμε αινίγματα για 
τθν ελιά

Αφορμόμενοι από τθν ελιά 
ερχόμαςτε ςε επαφι με το 
γράμμα Ε,ε



Αναδυόμενθ δραςτθριότθτα 
όπου τα παιδιά  γράφουν 
λζξεισ από τον πίνακα 
αναφοράσ….

Σο αποτζλεςμα τθσ 
προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ 
ιταν θ παρακάτω ομαδικι 
καταςκευι



Βάλαμε ςε ςωςτι χρονικι 
ςειρά τα ςτάδια από το 
«λιομάηωμα»

Φτιάξαμε κότινουσ και μιλιςαμε  
για τθν χρθςιμότθτα τουσ ςτο 
παρελκόν.



Κάναμε πολλζσ καταςκευζσ…



Μιλιςαμε για τισ παλαιζσ μεκόδουσ ςυγκομιδισ του λαδιοφ 
και τουσ ςφγχρονουσ και παρακολουκιςαμε ςχετικά βίντεο.



…μετά τθν προβολι τα παιδιά αποτυπϊνουν με τον δικό τουσ τρόπο 
τισ παλαιζσ και τισ νζεσ μεκόδουσ ςυγκομιδισ του λαδιοφ



Πραγματοποιοφμε επίςκεψθ ςτο ελαιοτριβείο τθσ περιοχισ



ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ 
ΓΤΝΑΙΚΩΝ



Αφοφ φτιάξαμε το «δωράκι» μασ για τισ γυναίκεσ του 
υνεταιριςμοφ πραγματοποιιςαμε τθν επίςκεψθ



Οι γυναίκεσ μασ ξενάγθςαν ςτον χϊρο και τα παιδιά ζκαναν 
τισ ερωτιςεισ τουσ..



Σα παιδιά κατζγραψαν τθν ποικιλία των προϊόντων του 
ςυνεταιριςμοφ



Φτιάξαμε κουλουράκια  με 
τθν τοπικι ςυνταγι πάντα με 
τθν βοικεια των γυναικϊν..

Οι γυναίκεσ μασ κζραςαν 
τοπικό γλυκό....



Επιςτρζφοντασ  από τθν επίςκεψθ απεικονίςαμε τισ 
εντυπϊςεισ μασ…….



ΣΤΡΙ



Πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ ςτο τυροκομείο  ΛΕΒΙΓΑΛ , 
ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΤ Ο.Ε



Η χθμικόσ του τυροκομείου μασ εξιγθςε για τθν παραγωγι των 
τυροκομικϊν προϊόντων και ζλυςε τισ απορίεσ μασ





Με αφορμι τθν λζξθ τυρί προςεγγίςαμε το γράμμα Σ,τ και βρικαμε 
ςφνκετεσ λζξεισ με ςυνκετικό αυτι τθν λζξθ



ΜΕΛΙ



Μιλιςαμε για τθν κοινωνία 
των μελιςςϊν…

….και βρικαμε ςχετικό 
λεξιλόγιο



Μιλιςαμε για τα μζρθ του 
ςϊματοσ τθσ μζλιςςασ

Μιλιςαμε για τον τρόπο 
παραγωγισ του μελιοφ..



Επιςκεφτικαμε το ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ 
«ΜΕΛΟΣΑΓΜΑ» όπου μασ ενθμζρωςαν για τον τρόπο 
ςυγκομιδισ του μελιοφ.



Είδαμε τα μθχανιματα…..



…τθν ςτολι του μελιςςοκόμου
…τον χϊρο ςυςκευαςίασ και 
αποκικευςθσ του μελιοφ…



….και αφοφ μασ χάριςαν από 
μία ςυςκευαςία μζλι….

….είδαμε και τον εκκεςιακό τουσ 
χϊρο



Κατανοϊντασ τθν ςθμαντικι διατροφικι αξία των τοπικϊν 
προϊόντων  καταςκευάςαμε τθν πυραμίδα τθσ υγιεινισ 
διατροφισ



Λφνουμε το κρυπτόλεξο τθσ 
διατροφισ

Προςεγγίηουμε το γράμμα Τ,υ
από τθ λζξθ «υγιεινι διατροφι»



Σαξινομοφμε τα τρόφιμα ςτισ 
αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ

Σα παιδιά ςυμπλθρϊνουν ανοιχτά 
φφλλα εργαςίασ ςχετικά με το κζμα



Μασ επιςκζφτθκε και θ διατροφολόγοσ κ. Σςατραφίλθ
ταυροφλα  , όπου μασ ενθμζρωςε για τα διατροφικά οφζλθ 
των τοπικϊν μασ προϊόντων





Σα παιδιά ςε εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ κζραςαν από τα τοπικά 
προϊόντα του χωριοφ …



Τα νιπια διαδραματίηουν 
αυτοςχζδιουσ διαλόγουσ όπου 

αναφζρονται ςτα τοπικά προϊόντα



Και ζνα τραγουδάκι από τα μικρά μασ 
για τα τοπικά προϊόντα



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Σμ πνόγναμμα δηελήπζε ζε ηθακμπμηεηηθό επίπεδμ....ε έιιεηρε εκεμένςζεξ 
ανθεηώκ εθ ηςκ παηδηώκ ακαθμνηθά ηόζμ με ημοξ πώνμοξ παναζθεοήξ ηςκ 

πνμσόκηςκ πμο θαηακαιώκμοκ ζηεκ θαζεμενηκόηεηα ημοξ ζεςνώ πςξ 
θαιύθζεθε επανθώξ με βηςμαηηθό ηνόπμ....ςζηόζμ ζεςνώ πςξ ηόζμ μ 

γεκηθόξ ζθμπόξ όζμ θαη μη επημένμοξ ζηόπμη επηηεύπζεθακ ζε πμιύ μεγάιμ 
βαζμό.Σα παηδηά θαηάθενακ μέζα απμ ηα ενεζίζμαηα πμο ημοξ δόζεθακ κα 

γκςνίζμοκ θάπςξ θαιύηενα ημ πενηβάιιμκ μέζα ζημ μπμίμ δμοκε
θαη κα εοαηζζεημπμηεζμύκ απέκακηη ζε αοημ,ακαιαμβάκμκηαξ 

δνάζεηξ.Επίζεξ ημοξ δόζεθακ ηα θίκεηνα μέζα απμ ημ πνόγναμμα κα δμοκε 
πημ δηεηζδοηηθά θαη με μηα θνηηηθή μαηηα θαηαζηάζεηξ θαζεμενηκόηεηαξ πμο 
πμιιέξ θμνέξ απμ θεθηεμέκε ηαπύηεηα πενκάκε απαναηήνεηεξ.ε όιε ηεκ 

δηάνθεηα δηελαγςγήξ ημο πνμγνάμμαημξ οπήνπε ζύκδεζε με όια ηα 
γκςζηηθά ακηηθείμεκα (Παηδί θαη Γιώζζα,  Παηδί θαη Μαζεμαηηθά, Παηδί 

θαη Πιενμθμνηθή ,Παηδί θαη Εηθαζηηθα, Παηδί θαη Πενηβάιιμκ) , 
ελοπενεηώκηαξ  δηαθμνεηηθμύξ ζηόπμοξ ημο ΔΕΠΠ  θάζε θμνά.



Μετά από όλα αυτά καταλιξαμε πωσ
«με μάτια κλειςτά προτιμάτε 

προϊόντα τοπικά»»



ασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι 
ςασ

ΚΑΛΟΤΙΟΤ ΑΝΝΑ
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 

ΚΑΛΟΥΩΡΙΟΤ


