ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α’
ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ

Επηζηξέθνληαο από ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο, ζέζακε αλνηρηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο
ζηα παηδηά, ώζηε λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα θάπνην ζέκα πάλσ ζην νπνίν
ζα δνπιεύακε ην ηεηξάκελν Ιαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ. Μέζσ ησλ απαληήζεώλ ηνπο,
θηηάμακε ηζηνξία ζύκθσλα κε ηελ νπνία έλα ηξελάθη μεθηλάεη ηαμίδη γηα δηάθνξεο ρώξεο
(Ειιάδα, Νέα Υόξθε-Ακεξηθή, Κίλα, Αθξηθή). Τελ ηζηνξία απηή ηε δξακαηνπνηήζακε,
γλσξίζακε ηηο ζεκαίεο ησλ ρσξώλ απηώλ, αξηζκήζακε ηνπο πξννξηζκνύο ηεο επηινγήο
καο, αθνινπζήζακε δηαδξνκέο θαη ζπκπιεξώζακε θύιιν εξγαζίαο. Αθόκα, ήξζαλ ζηελ
ηάμε καο δπν γαληόθνπθιεο γηα λα καο ζπληξνθεύζνπλ ζην ηαμίδη καο απηό.

Σηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο γηα
ηελ πξώηε καο ζηάζε, ηελ Ειιάδα. Είδακε εηθόλεο ηεο Αθξόπνιεο, αλαπαξαζηήζακε
ηνλ ηξόπν πνπ θνπβαινύζαλ πέηξεο γηα ην ρηίζηκν ηνπ Παξζελώλα, θηηάμακε
ηξηζδηάζηαηεο θνιόλεο, παίμακε παηρλίδηα ιέμεσλ (εληνπηζκόο ηεο ιέμεο ΑΚΡΟΠΟΛΗ
κέζα από ζύλνιν ιέμεσλ, αιιά θαη αλαδεηήζακε ιέμεηο πνπ μεθηλνύλ κε Α, θαζώο θαη
αληηγξάςακε ν θαζέλαο ηε ιέμε ζε ραξηί). Αθόκα, απνηππώζακε πάλσ ζηε γξακκή ηνπ
ρξόλνπ ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηνπ κλεκείνπ ηεο Αθξόπνιεο, παίμακε θνπθινζέαηξν κε
ηε Γιαύθε, ηε ζνθή θνπθνπβάγηα, πιάζακε πήιηλα αγάικαηα (αγγεία θαη κνξθέο ηεο
αξραηόηεηαο) θαη ηέινο ζπκπιεξώζακε ζρεηηθό θύιιν εξγαζίαο.

Τελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Ιαλνπαξίνπ αζρνιεζήθακε κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο
ησλ Ειιήλσλ. Σπγθεθξηκέλα, ην θάζε παηδί παξνπζίαζε πιεξνθνξίεο γηα ηα εζληθά καο
θαγεηά θαη ζηε ζπλέρεηα θηηάμακε νκαδηθό θνιιάδ κε απηέο. Αθόκα ‘γίλακε’ ηα πιηθά ηεο
ρσξηάηηθεο ζαιάηαο θαη παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, θαζώο θαη δσγξαθίζακε απηά
ηα πιηθά, αιιά θαη θηηάμακε ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ ζαιάηα, θνιιώληαο ζην πηάην καο ηα
πιηθά από ραξηί γθνθξέ. Τέινο, παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, δξακαηνπνηώληαο
ηελ ηζηνξία Το πάπτς τηρ Ντοματούλαρ.

Μέζα από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, ηα παηδηά εμαζθήζεθαλ
ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, αζρνιήζεθαλ κε θηλαηζζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, γλώξηζαλ
ηελ ηζηνξία κλεκείσλ ηεο Ειιάδαο, εμαζθήζεθαλ ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη
ζηελ παξνπζίαζή ηνπο θαη ηέινο εθθξάζηεθαλ κέζσ ηνπ δξάκαηνο, πξάγκα ζεκαληηθό
γηα ηελ θαιιηηερληθή ηνπο αλάπηπμε.

Ο Φεβξνπάξηνο μεθίλεζε εζηηάδνληαο θαη πάιη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Ειιήλσλ:
καο επηζθέθζεθε ε ζεθ θ.Ακαιία Αμηώηε, ε νπνία καο έκαζε παξαδνζηαθέο ζπληαγέο,
καο έιπζε ζρεηηθέο απνξίεο θαη έπαημε καδί καο κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη κε ηα πιηθά
ησλ ζπληαγώλ.

Επόκελν βήκα γηα ηε γλσξηκία καο κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό απνηέιεζε ε κνπζηθή.
Σπδεηήζακε ηα είδε κνπζηθήο πνπ αθνύκε ζηελ Ειιάδα, θαζώο θαη κηιήζακε γηα ην
αγαπεκέλν κνπζηθό όξγαλν ηνπ θαζελόο. Τα παηδηά έθεξαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
απηά θαη ηηο παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα. Έπεηηα παξαθνινπζήζακε ζην δηαδξαζηηθό
πίλαθα βίληεν κε ην ρνξό ηνπ δετκπέθηθνπ θαη ην ζπξηάθη. Αθόκα, θηηάμακε κε αιαηνδύκε
ηνπο ρνξεπηέο, αθνύζακε ηξαγνύδηα, παίμακε κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα,
ζπκπιεξώζακε θύιιν εξγαζίαο θαη ηέινο θαισζνξίζακε ζηελ ηάμε καο ηνπο
κνπζηθνύο θ. Φίιηππν θαη θ. Φάξε, από ηνπο νπνίνπο πήξακε πιεξνθνξίεο γηα ηα
κνπζηθά όξγαλα, αιιά θαη κε ηνπο νπνίνπο ρνξέςακε θαη ηξαγνπδήζακε ζην
ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ καο.

Ύζηεξα, θαη ζηα πιαίζηα πάιη ηεο κνπζηθήο, αξηζκήζακε ηηο ρνξδέο ηνπ κπνπδνπθηνύ,
ηηο δσγξαθίζακε, παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, δσγξαθίζακε κε πηλέιν αηνκηθά
κπνπδνύθηα, αιιά θαη ην θάζε παηδί αθεγήζεθε κηα ηζηνξία πνπ πεξηείρε ην κπνπδνύθη
σο κνπζηθό όξγαλν θαη ηελ νπνία απνηππώζακε ζε ραξηί κε δσγξαθηά.
Έπεηηα από απηό ην κεγάιν ηαμίδη ζηελ Ειιάδα θαη ηα έζηκά ηεο, πξνρσξήζακε ζηε
Νέα Υόξθε, γηα ηελ νπνία ζπδεηήζακε όινη καδί θαη θαηαγξάςακε όζα γλσξίδακε γηα
απηήλ. Αλαηξέμακε ζην βηβιίν Το Ταξίδι μος Γύπω από τον Κόσμο, ζηελ ελόηεηα
Ακεξηθή θαη δεηήζακε από ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ ηηο εηθόλεο πνπ έβιεπαλ. Αθόκα,
είδακε ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα εηθόλεο από ηε Νέα Υόξθε, παξαθνινπζήζακε ζρεηηθό
βίληεν θαη δσγξαθίζακε κε πηλέιν κηα ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα ηεο πόιεο.
Αλαπαξαζηήζακε ην Άγαικα ηεο Ειεπζεξίαο θαη παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη,
θηηάμακε ηξηζδηάζηαηνπο νπξαλνμύζηεο κε κεγάινπο δξόκνπο θαη ηαμί, δεκηνπξγώληαο
έηζη ηε γσληά ηεο Νέαο Υόξθεο ζηελ ηάμε καο. Οη νπξαλνμύζηεο έδσζαλ ην έλαπζκα λα
αζρνιεζνύκε κε ηηο έλλνηεο «ςειόο-θνληόο», θη έηζη κεηξήζακε ην ύςνο ησλ παηδηώλ,
θηηάρλνληαο πίλαθα. Τέινο, ζπκπιεξώζακε αηνκηθά θύιια εξγαζίαο κε θνιιάδ θαη
δσγξαθηθή.

Καηά ην κήλα απηό, αζρνιεζήθακε πάιη κε ηα θαιιηηερληθά (πειόο, θνιιάδ, δσγξαθηθή,
ρνξόο, ηξαγνύδη), αιιά θαη εμαζθεζήθακε επηπιένλ θαη ζηε δηαμαγσγή δηαιόγνπ

(ζπλνκηιία κε ελήιηθεο επαγγεικαηίεο, παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ). Επίζεο εζηηάζακε
ζηελ αξηζκεηηθή θαη ηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ύςνπο. Τέινο, ε ρξήζε ηνπ
δηαδξαζηηθνύ πίλαθα έθαλε ην ζέκα πην ελδηαθέξνλ θαη εηζήγαγε νκαιά ηα παηδηά ζηηο
λέεο ηερλνινγίεο.
Τν Μάηξην μεθηλήζακε λα αζρνινύκαζηε κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Ακεξηθάλσλ
κέζα από θσηνγξαθίεο, κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη θαη θύιιν εξγαζίαο. Αθόκα καο
επηζθέθζεθε ε θπξία Μαξία Θενθαλίδνπ, γηαγηά εμ Ακεξηθήο ελόο παηδηνύ πνπ θνηηά
ζην Μπελάθεην. Παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη θαη ζπδεηήζακε καδί ηεο γηα ηελ
ακεξηθαληθή θνπδίλα. Επίζεο βνεζήζακε ζηελ παξαζθεπή hot dogs θαη ηα δνθηκάζακε.
Γηα λα ηελ επραξηζηήζνπκε, θηηάμακε θνιιάδ κε αηνκηθέο δσγξαθηέο θαη ηεο ην
πξνζθέξακε. Κιείλνληαο ην ηαμίδη ζηελ Ακεξηθή, θηηάμακε καθέηα κε νπξαλνμύζηεο θαη
ηαμί (αηνκηθή ηξηζδηάζηαηε εξγαζία).

Επόκελνο ζηαζκόο: Κίλα. Αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο ζηνλ Άηιαληα Larousse θαη
θηηάμακε ηζηόγξακκα ζρεηηθά κε ην ηη ζέιακε λα κάζνπκε γηα ηε ρώξα. Καηαζθεπάζακε
ηξηζδηάζηαην θηλέδηθν δξάθν γηα λα δηαθνζκήζνπκε ηελ ηάμε καο. Παίμακε
κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, δσγξαθίζακε δξάθνπο, παξνπζηάζακε γηα άιιε κηα θνξά
πιεξνθνξίεο πνπ βξήθακε, αιιά θαη κάζακε λα αλαγλσξίδνπκε ηε ιέμε ΚΙΝΑ. Αθόκα
αληηγξάςακε ηε ιέμε, παίμακε ζρεηηθό κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη, θηηάμακε
ηξηζδηάζηαηνπο δξάθνπο από θνπηηά ρπκώλ, αιιά θαη κηιήζακε γηα ην Σηληθό Τείρνο.

Πξνρσξώληαο ζηελ θηλέδηθε θνπδίλα, κάζακε πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαγσγή ξπδηνύ
θαη δξακαηνπνηήζακε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηνπ. Σπκπιεξώζακε θύιιν
εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην ξύδη, αιιά θαη ζπγθξίλακε ην βάξνο ηνπ ξπδηνύ κε άιια
αληηθείκελα ηεο ηάμεο. Αθόκα, θηηάμακε θηλέδηθα θαπέια θαη κηιήζακε γηα ην θσληθό ηνπο
ζρήκα. Σηνλ δξακαηηθό ηνκέα, γίλακε Κηλέδνη κε ζρηζηά καηάθηα θαη δξακαηνπνηήζακε
ηζηνξία κε ηνπο νξπδώλεο. Έπεηηα θαηαζθεπάζακε ρξσκαηηζηό ξύδη, κηιήζακε γηα ην
ηζάη θαη ην δνθηκάζακε. Επίζεο θαηαγξάςακε θαγεηά κε ξύδη, παίμακε κνπζηθνθηλεηηθά
παηρλίδηα θαη ζπκπιεξώζακε θύιιν εξγαζίαο. Τέινο, καγεηξέςακε θηλέδηθα noodles θαη
ρνξέςακε ζηνπο ξπζκνύο ηεο κνπζηθήο ησλ ηξηώλ ρσξώλ πνπ είρακε δεη σο ηόηε.
Άιιν έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο θηλέδηθεο θνπιηνύξαο πνπ γλσξίζακε ήηαλ ε γξαθή.
Μάζακε θάπνηεο ιέμεηο θαη γξάςακε αηνκηθά «θαιεκέξα» ζηα θηλέδηθα.
Μέζα ζε απηό ην κήλα ηα παηδηά θαη πάιη ελεπιάθεζαλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο κέζα
από δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (κνπζηθή, ρνξόο, καγεηξηθή), θη αθόκα εμαζθήζεθαλ
ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε, εμνηθεηώζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηνπ βάξνπο, αιιά θαη
δηεύξπλαλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο πέξα από ηα ζηέλα όξηα ηεο ρώξαο ή αθόκα θαη ηεο
επείξνπ καο.
Τνλ Απξίιην εζηηάζακε ζηελ ήπεηξν ηεο Αθξηθήο. Φηηάμακε μαλά ζρεηηθό ηζηόγξακκα,
είδακε ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα άγξηα δώα ηεο δνύγθιαο, ηνλ ηξόπν δσήο ησλ θαηνίθσλ,
ηηο εξήκνπο, θαζώο θαη ηα παηδηά αληηπξνζσπεπηηθά ηεο Αηζηνπίαο. Αλαπαξαζηήζακε
ζε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη ηα άγξηα δώα, είδακε θσηνγξαθίεο κε παξαδνζηαθέο
θαιύβεο θαη κηιήζακε γηα ην πιηθό από ην νπνίν θηηάρλνληαη, αιιά θαη ην ζρήκα ηνπο.
Φξεζηκνπνηώληαο αθξώδε ηνπβιάθηα θάλακε δηαγσληζκό γηα ην πνηνο ζα ρηίζεη πξώηνο
ηε δηθή ηνπ θαιύβα. Αθόκα θηηάμακε ηξηζδηάζηαηε θαιύβα από μύια θαλέιαο θαη ρόξην
θαη δηακνξθώζακε ζρεηηθή γσληά ζηελ ηάμε καο κε ζέκα ηελ Αθξηθή. Επίζεο θηηάμακε
ηξηζδηάζηαηνπο πίλαθεο θαη κηιήζακε γηα ηα θξνύηα πνπ παξάγνληαη ζηελ Αθξηθή.
Παίμακε κνπζηθνθηλεηηθό παηρλίδη κε απηά θαη ηέινο ζπδεηήζακε γηα ηα θαγεηά ησλ
Αθξηθαλώλ θαη ηδηαίηεξα ην θνπο-θνπο.

Σηε ζπλέρεηα, παξαθνινπζήζακε dvd ζρεηηθά κε ηε δνύγθια ηεο Αθξηθήο,
δξακαηνπνηήζακε ηελ ηζηνξία ησλ δώσλ πνπ δνπλ εθεί θαη ηα δσγξαθίζακε. Επηπιένλ
αγγίμακε κέζα από βηβιίν ην ηξίρσκα ησλ δώσλ πνπ δνπλ ζηε ζαβάλα, ζπκπιεξώζακε
θύιιν εξγαζίαο θαη ρνξέςακε ζηνπο ξπζκνύο ησλ Mazoo and the Zoo.
Μέζα από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα αθόκα κηα θνξά ηα παηδηά εμαζθήζεθαλ ζηελ
αλαδήηεζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ, έκαζαλ παίδνληαο θαη αζθήζεθαλ ζσκαηηθά.
Καηαιήγνληαο θαη θιείλνληαο ην ζέκα καο κε ηα παηδηά, παξνπζηάζακε ζηνπο γνλείο
κέζα από κηα πινύζηα έθζεζε θαη έλα ζρεηηθό δξώκελν, όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ζπγθεληξώζακε θαηά ην δηάζηεκα απηό.
Σπλνπηηθά, κέζσ απηήο ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο, καο δόζεθε ε επθαηξία λα
επαηζζεηνπνηήζνπκε ηα παηδηά ζηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ. Είρακε ηελ
επθαηξία λα γλσξίζνπκε πηπρέο ηεο θνπιηνύξαο καο θαη ηεο θνπιηνύξαο άιισλ ιαώλ
κέζα από επράξηζηεο θαη δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ελεπιάθεζαλ όινη
κε βησκαηηθό ηξόπν. Τέινο θαιύςακε ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κέζα
από ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα όπσο: Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Πεξηβάιινλ,
Δεκηνπξγία θαη Έθθξαζε θαη Πιεξνθνξηθή.
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