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Επιλέξαµε το θέµα µέσα

από την καθηµερινότητά

µας. Χωριστήκαµε σε

τέσσερις οµάδες, 

ερευνήσαµε και συλλέξαµε

υλικό. Κατά τακτά

διαστήµατα η µία οµάδα

ενηµέρωνε την άλλη και

παρουσίαζε τις εργασίες

της στην τάξη. 

Εµπλουτίσαµε την έρευνα

µε διάφορες

δραστηριότητες , ώστε η

διαδικασία να είναι

ευχάριστη αλλά και

αποτελεσµατική. Τέλος,  

αξιολογήσαµε το σχέδιο

εργασίας.



ΜΑΘΑΙΝΩ

ΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΜΟΥ/

ΤΟΠΙΚΗ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Ονοµασία του

χωριού µου Παραδοσιακές

συνταγές

Έθιµα του

χωριού µου Παραδοσιακές

ενδυµασίες
Τραγούδια

του τόπου

µου

Παλιές ιστορίες

και παλιά

αντικείµενα

Προϊόντα

του τόπου

µου
Χοροί του

τόπου µου

Παραδοσιακά

παιχνίδια



Ψάξαµε όλα τα

στοιχεία ώστε να

πληροφορηθούµε το

λόγο που το κάθε

χωριό πήρε τη

συγκεκριµένη

ονοµασία. Τι µας είπαν

οι κάτοικοι, τι αναφέρει

η παράδοση. Έγινε

συζήτηση πάνω στις

διαφορετικές εκδοχές

που υπάρχουν. 

Η ονοµασία του

χωριού µου



ΠΑΛΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ

ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ







ΠΑΓΓΑΙΟ



ΠΑΓΓΑΙΟ



ΠΑΓΓΑΙΟ



Έθιµα του χωριού.

• Καταγράψαµε τα κυριότερα τοπικά έθιµα. 

• Ενδεικτικά παραθέτουµε το έθιµο του Αϊ-Γιάννη του

Κλήδονα. Είναι ένα έθιµο στο οποίο συµµετέχουν τα

ανύπαντρα κορίτσια. Κάθε χρόνο ένα από αυτά τα

κορίτσια γίνεται «νύφη». Οι φίλες της νύφης, εκείνη την

ηµέρα, τη ντύνουν και τη στολίζουν. Μετά η ίδια πηγαίνει

στην πηγή που έχει νερό και γεµίζει τον τέντζερη, δίχως

να βγάλει τσιµουδιά. Αργότερα πάει σπίτι της µαζί µε τα

κορίτσια, όπου εκεί η καθεµία ρίχνει ένα κόσµηµά της

στον τέντζερη. Ύστερα παίρνουν τον τέντζερη και τον

βάζουν στον κήπο για όλη τη νύχτα. Την άλλη µέρα

παίρνουν πίσω τα κοσµήµατα τους και όποιο αγόρι

συναντήσουν πρώτο, εκείνο θα παντρευτούν. Στο τέλος

ανάβουν φωτιές και τα αγόρια πηδάνε και παίζουνε

ευχάριστα.



Παραδοσιακές

συνταγές

.

Ανακαλύψαµε

φαγητά, γλυκά, 

γεύσεις της

περιοχής· µάθαµε

τον τρόπο

παρασκευής

διαφόρων

συνταγών.











Προϊόντα του

τόπου µου

Βρήκαµε τα τοπικά

προϊόντα και

γράψαµε γι’ αυτά

(γαλακτοκοµικά, 

χαλβάς, λαδοτύρι, 

καπνά ). 





Τραγούδια και

χοροί του τόπου

µου

Βρήκαµε τοπικά

τραγούδια , 

παραδοσιακούς

χορούς και

χορούς από το

αναλυτικό

πρόγραµµα

σπουδών. Στο

µάθηµα της

γυµναστικής

µάθαµε να

χορεύουµε

κάποιους από τους

χορούς αυτούς. 

Ζωναράδικος, Τικ























Παραδοσιακή

θρακιώτικη

φορεσιά

Τα παιδιά

φόρεσαν και

φωτογραφήθηκ

αν µε

παραδοσιακές

ενδυµασίες.



Παραδοσιακή

γυναικεία

ποντιακή

φορεσιά



Παλιά

αντικείµενα

Τα παιδιά βρήκαν και

φέρανε αντικείµενα

που χρησιµοποιούσαν

τα παλιά χρόνια.  

Συζητήσαµε τη

χρησιµότητά τους και

τα συγκρίναµε µε τα

αντίστοιχα σηµερινά.

















Παιχνίδια που

έπαιζαν άλλοτε.

Στο πλαίσιο της

αισθητικής αγωγής

παίξαµε αρκετές

φορές κάποια

παραδοσιακά

παιχνίδια. 

Ενδεικτικά

αναφέρουµε το

τζαµί, το λαστιχάκι, 

το σχοινάκι κ.α.
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