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Κριτήρια επιλογής θέματος

� Προηγήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο, το

θέμα της ασφάλειας του διαδικτύου.

� Διαπιστώθηκε η πολύωρη ενασχόληση

των παιδιών με την τεχνολογία.

Στροφή προς την παράδοση
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Σκοπός

• Ο μαθητής να γνωρίσει την παράδοση, 
ν’ αντιληφθεί τη σπουδαιότητά της, να
στραφεί σε αυτήν και να τη συνδέσει με
τη σύγχρονη εποχή.

• Ο μαθητής να μάθει να συνεργάζεται, να
ευχαριστηθεί και να διασκεδάσει με τις
δραστηριότητες υλοποίησης τους
προγράμματος.



Α΄ τάξη: 

Παραδοσιακά επαγγέλματα

Ο μαθητής :

• να γνωρίσει τα παραδοσιακά επαγγέλματα

• να κατανοήσει τη σημασία τους για την

τοπική κοινωνία και την αξία τους ως στοιχεία

της πολιτιστικής κληρονομιάς

• να αντιληφθεί τις διαφορές και να προβεί σε

συγκρίσεις σε σχέση με τα επαγγέλματα του

σήμερα



Εικόνες από το διαδίκτυο που στάθηκαν η

αφορμή για να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο



Σκηνή από την παρουσίαση των επαγγελμάτων

στη γιορτή λήξης



Β΄ τάξη

Παραδοσιακό παιχνίδι

Ο μαθητής:

• να γνωρίσει τα παραδοσιακά παιχνίδια

διαφόρων περιοχών και την αξία τους

• να τα κατηγοριοποιήσει και να τα συγκρίνει

με τα σύγχρονα

• να αναπτυχθεί γνωστικά και ψυχοκινητικά

• να χρησιμοποιήσει απλά και καθημερινά

υλικά για την κατασκευή τους



Κατασκευή και παίξιμο παιχνιδιών





Γ΄ τάξη:

Παραδοσιακός Γάμος

Ο μαθητής:

• να μάθει τον τρόπο που γινόταν ένας
παραδοσιακός γάμος

• να κατανοήσει τα έθιμα όπως προξενιό
προικοσύμφωνο, καλέσματα, ξύρισμα
γαμπρού, στόλισμα νύφης

• να φτιάξει μια μακέτα παραδοσιακού γάμου

• ν’ αναπαραστήσει με δρώμενο μια σκηνή του
γάμου όπως το προξενιό



Κατασκευή μακέτας



Έθιμα

Προικοσύμφωνο Στόλισμα νύφης

Ξύρισμα γαμπρού Κατασκευή στεφάνων



Δ’ τάξη

Παραδοσιακά Παραμύθια

Ο μαθητής:

• να γνωρίσει την εκπαιδευτική και διδακτική

αξία του παραμυθιού

• να δραματοποιήσει σκηνές παραμυθιών

• να κατασκευάσει και να δημιουργήσει

σκηνικά



Παραμύθια απ’ όλη την Ελλάδα

Θράκη: «Ο τσιγκούνης παπάς»

Μακεδονία: «Άλυτος γρίφος»

Ήπειρος: «Ο βασιλιάς με το δέντρο στην καρδιά»

Θεσσαλία: «Ο βασιλιάς και το αλάτι»

Στερεά Ελλάδα: «Να σου πω για τις μοίρες»

Πελοπόννησος: «Τα κουκιά του παπά»

Κρήτη – Νησιά: «Ο Μανούσος και οι ξωτικές»



Εικόνες από το θεατρικό



Ε΄ τάξη

Παραδοσιακές φορεσιές και τραγούδια

Ο μαθητής:

• να γνωρίσει τα βασικά μέρη μιας παραδοσιακής
φορεσιάς και τη διαφοροποίηση αυτών ανάλογα
με τις τοπικές και χρονικές ανάγκες

• να κατασκευάσει μέρη παραδοσιακής φορεσιάς

• να δραματοποιήσει με αφορμή μια νυφιάτικη
παραδοσιακή φορεσιά

• να έρθει σ’ επαφή με το παραδοσιακό τραγούδι
και να χορέψει ορισμένα από αυτά.



Κατασκευή μερών παραδοσιακής

φορεσιάς



Δραματοποίηση και χορός



Στ΄ τάξη

Καθημερινή ζωή

Ο μαθητής:

• να αφυπνίσει το ενδιαφέρον του για θέματα που
συνδέονται με την πολιτισμική κληρονομιά και την
ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

• να αναζητήσει και να συλλέξει παλιά αντικείμενα
καθημερινής οικιακής χρήσης

• να καταγράψει ιδιωματικές φράσεις και λέξεις που
οι άνθρωποι του τόπου μας δεν τις έμαθαν στο
σχολείο, αλλά πάππου προς πάππου με την
προφορική παράδοση



Δραματοποίηση



Ολοήμερο

Έθιμα και διατροφή

Ο μαθητής:

• να γνωρίσει κάποια έθιμα και φαγητά της

Σαρακοστής

• να παρασκευάσει και να γευτεί γλυκά



Παρασκευή γλυκών



Ευχαριστούμε!

Καλό Καλοκαίρι!

Εισηγήτρια: Μανίτσα Κατερίνα

Εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν:

Α΄ τάξη: Κανέλλη Κατερίνα

Β΄ τάξη: Βούσκα Ελένη

Γ΄ τάξη: Κεραμιδά Μαριάνθη

Δ΄ τάξη: Ασλάνη Ελένη

Ε΄ τάξη: Καραγιαννούδη Αγγέλα

Στ΄ τάξη: Τρυγώνη Συρματένια

Ολοήμερο: Μποσνακίδου Θεοδώρα


