Λαϊκή παράδοση
Η γηνξηή ηεο 25ο Μαξηίνπ ζηάζεθε ε αθνξκή γηα λα μεπεδήζεη έλα λέν ζέκα
πξνο επεμεξγαζία. Πεξηγξάθνληαο ηηο εκπεηξίεο καο, θάλεθε μεθάζαξα όηη εθείλν πνπ
εληππσζίαζε πεξηζζόηεξν ηα παηδηά ήηαλ νη παξειάζεηο θαη ηδηαίηεξα νη δηαθνξεηηθέο
παξαδνζηαθέο θνξεζηέο πνπ παξαηήξεζαλ. Έηζη, απνθαζίζακε λα αζρνιεζνύκε κε
ηε ιατθή παξάδνζε:
-

Πξώην βήκα ήηαλ λα θέξνπκε θσηνγξαθίεο από ηελ παξαδνζηαθή θνξεζηά
ηνπ ηόπνπ θαηαγσγή καο. (Τ. Π. Ε. :Αλάπηπμε θαη έθθξαζε ηδεώλ κε ςεθηαθά
κέζα)

-

Γηα ην ζθνπό απηό γξάςακε ζρεηηθό ζεκείσκα γηα λα δεηήζνπκε ηε βνήζεηα
ησλ γνληώλ καο. (Γιώζζα: γξαθή)

-

Παξνπζηάζακε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ θέξακε ζηελ νινκέιεηα. (Αλάπηπμε
Πξνθνξηθνύ Λόγνπ: πεξηγξαθή, εκπινπηηζκόο ιεμηινγίνπ/ Πξνζσπηθή θαη
θνηλσληθή Αλάπηπμε: αλάπηπμε αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ» αληαιιάζζνληαο
πιεξνθνξίεογηα ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο)

-

Εληνπίζακε ζην ράξηε ηεο Ειιάδαο ηα δηάθνξα κέξε θαη θνιιήζακε ηελ
αληίζηνηρε θνξεζηά. (Μαζεκαηηθά: γλσξηκία κε ηνπο ράξηεο θαη ηα ζύκβνιά
ηνπο)

-

Πεξηγξάςακε ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζακε ζηα
ρξώκαηα θαη ζηα είδε ησλ θνξεζηώλ. (Μαζεκαηηθά: παξαηήξεζε, ζύγθξηζε)

-

Οξγαλώζακε ζε πίλαθα αλαθνξάο ην επνπηηθό πιηθό θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ζπγθεληξώζακε, θαη γξάςακε ην κέξνο θαηαγσγήο καο. (Μαζεκαηηθά:
ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ/ Γιώζζα: γξαθή)

-

Τέινο, νξγαλώζακε επίζθεςε ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν Ακαξνπζίνπ γηα λα
πάξνπκε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη λα ζαπκάζνπκε από θνληά
παξαδνζηαθέο θνξεζηέο από δηάθνξα κέξε ηεο Ειιάδαο, αθόκα θαη λπθηθέο.
(Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: γλσξηκία κε ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηα αληηθείκελα
ηεο ιατθήο παξάδνζεο ηεο παηξίδαο καο).

Το δικό μας Λαογραθικό Μοσζείο…
Η επίζθεςή καο ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν καο εθνδίαζε κε πνιύηηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλήζεηεο, ηηο παξαδόζεηο θαη ηνλ ηξόπν δσήο εθείλεο ηεο
επνρήο, αιιά ηαπηόρξνλα απνηέιεζε ην εθαιηήξην γηα λέεο δξάζεηο:
1. Απνθαζίζακε λα νξγαλώζνπκε έλα κηθξό κνπζείν ζην ζρνιείν, λα
ζπιιέμνπκε αληίζηνηρα αληηθείκελα θαη λα ηα πεξηεξγαζηνύκε από θνληά.
(Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: επαθή κε ηε ιατθή παξάδνζε).
2. Όηαλ ηα αληηθείκελα ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ ηάμε, θάζε παηδί, κε ηδηαίηεξε
ραξά, παξνπζίαδε ζηελ νινκέιεηα απηό πνπ είρε θέξεη θαη εμεγνύζε ηε
ρξεζηκόηεηά ηνπ. (Πξνζσπηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε: απόθηεζε ζεηηθήο
απηνεθηίκεζεο παξνπζηάδνληαο ηα επηηεύγκαηά ηνπο/ Εηθαζηηθά: γλσξηκία κε
ηα είδε ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο ηέρλεο)
3. Σηε ζπλέρεηα, ζπλαπνθαζίζακε ην ρώξν πνπ ζα «ζηήλακε» ην κνπζείν καο
«γηα λα ην βιέπνπλ όινη» θαη ζηνιίζακε ηε ζπιινγή καο. (Πξνζσπηθή θαη
Κνηλσληθή Αλάπηπμε: αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη απνδνρήο ηεο
γλώκεο ηνπ άιινπ)

4. Από ηα πήιηλα αληηθείκελα πνπ έθηαζαλ ζην ζρνιείν, αιιά θαη από ηελ
πιεξνθνξία πνπ πήξακε από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ιανγξαθηθνύ κνπζείνπ όηαλ
καο έδεηρλε ηα εθζέκαηα, όηη ζην Μαξνύζη είραλ ην εξγαζηήξηό ηνπο πνιινί
αγγεηνπιάζηεο, απνθαζίζακε λα επηζθεθηνύκε έλαλ, γηα λα γλσξίζνπκε ηελ
ηερληθή θαη ηα εξγαιεία ηνπ. Σθεθηήθακε ηη ζέινπκε λα κάζνπκε,
ππαγνξέςακε ηα εξσηήκαηά καο ζηε δαζθάια θαη επηθνηλσλήζακε
ηειεθσληθά κε έλα εξγαζηήξη θεξακηθήο, αθνύ πξώηα νξγαλώζακε ην
πιαίζην επηθνηλσλίαο (ζε πνηνπο κηιάκε, πνηνί είκαζηε , ηη ζέινπκε θ.α. ).
(Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ: γλσξηκία κε ην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ
θαη ην επάγγεικα ηνπ αγγεηνπιάζηε/ Γιώζζα: αλάπηπμε δεμηνηήησλ
ζπλεξγαζίαο, αιιειεπίδξαζε κε ελειίθνπο, γλσξηκία κε δηαδηθαζία
ζπλέληεπμεο).

Επίζκευη ζηα κεραμικά…
Η επίζθεςή καο ζην εξγαζηήξη θεξακηθώλ θαη ε ζπλδηαιιαγή κε ηνλ θ.
Γηάλλε, ηνλ αγγεηνπιάζηε, ήηαλ θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθό γηα εκάο. Εθηόο ηνπ όηη
ζέζακε ηα εξσηήκαηά καο θαη ηνπ πήξακε ζπλέληεπμε γηα ην επάγγεικά ηνπ, είρακε
ηελ επθαηξία λα γίλνπκε θαη εκείο κηθξνί αγγεηνπιάζηεο , λα παίμνπκε κε ηνλ πειό,
λα ηνπ δώζνπκε δηάθνξα ζρήκαηα, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπκε κε ηνλ ηξνρό. Όηαλ
γπξίζακε ζην ζρνιείν, ζπκεζήθακε ηηο λέεο γλώζεηο θαη βάςακε ηα πήιηλα
αληηθείκελα πνπ θηηάμακε ζηα θεξακηθά. (Εηθαζηηθά: ρξήζε θαη επεμεξγαζία
δηαθνξεηηθώλ πιηθώλ κε θαληαζία)

Παραδοζιακοί τοροί
Παξάιιεια, έλα παηδί έθεξε πιεξνθνξίεο γηα ηα κνπζηθά όξγαλα ηεο
ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ, όπσο επίζεο θαη γηα ηνπο ρνξνύο πνπ ρνξεύνπλ εθεί ζηα
παλεγύξηα θαη ηηο κεγάιεο γηνξηέο. Έηζη, κάζακε γηα ηελ ύπαξμε ησλ παξαδνζηαθώλ
ρνξώλ θαη, επεηδή ζηνπο ρνξνύο θαη ηα ηξαγνύδηα είκαζηε «πξώηνη», θαιέζακε ζην
ζρνιείν καο δάζθαιν παξαδνζηαθώλ ρνξώλ, ν νπνίνο καο έδεημε ηα πξώηα απιά
βήκαηα κέζα από ην παηρλίδη θαη ηε κνπζηθή. (Χνξόο-Κίλεζε: εθηέιεζε απιώλ
θηλήζεσλ θαη αθνινπζία ξπζκνύ)

Παραδοζιακά Μοσζικά Όργανα
Μέζα από ηνπο ρνξνύο πνπ ρνξέςακε έλα εξώηεκα γελλήζεθε: «Πνηα είλαη ηα
παξαδνζηαθά κνπζηθά όξγαλα πνπ παίδνληαλ εθείλε ηελ επνρή;».
-

Με βάζε ην εξώηεκα απηό, δηαηππώζακε ηηο απόςεηο καο (Γιώζζα: ζθέςε,
δηαηύπσζε πξνβιεκαηηζκώλ θαη απόςεσλ)

-

Παξαθνινπζήζακε video θαη επνπηηθό πιηθό κε ηα παξαδνζηαθά κνπζηθά όξγαλα
(Τ. Π. Ε.: επαθή κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο)

-

Απνθαζίζακε λα θαιέζνπκε ηελ Μαξίδα Κσρ θαη ηελ νξρήζηξα ηεο γηα λα
απνιαύζνπκε ηνλ ήρν ησλ παξαδνζηαθώλ νξγάλσλ

-

Καη βέβαηα, γηα λα είκαζηε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη, κάζακε θαη εκείο κεξηθά
παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα. (Μνπζηθή: δηάθξηζε βαζηθώλ δηαθνξώλ ησλ κνπζηθώλ
εηδώλ)

Η Μαρίζα Κφτ κονηά μας…
Όηαλ ε Μαξίδα Κσρ ήιζε ζην ζρνιείν καο:
-

Τξαγνπδήζακε όινη καδί

-

«Αλεβήθακε» θαη «θαηεβήθακε» ηε κνπζηθή θιίκαθα (Μνπζηθή: ρξήζε θσλήο κε
δηάθνξνπο ηξόπνπο)

-

Παίμακε κε ηνλ ξπζκό θαη ηηο παύζεηο

-

Γίλακε αέξαο θαη ινπινύδηα θαη θνπλήζακε ηα καληήιηα καο

-

Χνξέςακε ην «κήιν κνπ θόθθηλν» θαη ηνλ «Μέξκεγθα»

-

Καη γλσξίζακε ην νύηη, ηε ιύξα, ην βηνιί, ην ηνπκπεξιέθη θαη ην όξγαλν ηεο
βξνρήο. (Μνπζηθή: γλσξηκία θαη εμνηθείσζε κε ηα κνπζηθά όξγαλα ηεο ιατθήο
παξάδνζεο)

Παραδοζιακά Παιτνίδια
Τν παηρλίδη, όκσο, δελ ζα κπνξνύζε λα ιείςεη από ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο.
Παίμακε πνιιά παξαδνζηαθά παηρλίδηα, όπσο «αιάηη ςηιό-αιάηη ρνληξό», «θνπηζό»,
ην «καληειάθη», «πεξλά-πεξλά ε κέιηζζα», θαη δηαζθεδάζακε. (Πξνζσπηθή θαη
Κνηλσληθή
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