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Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού 
 

Νέο βιωματικό project :  «Το καλάθι του παραγωγού» 
 

Στο φετινό «Καλοκαίρι στο αγρόκτημα» τα παιδιά, σαν μικροί παραγωγοί, θα οργανώσουν το 
δικό τους «καλάθι» με χειροποίητα αγροτικά προϊόντα και κατασκευές. Σκοπός τους είναι 
να συλλέξουν φρέσκα φυσικά προϊόντα από το αγρόκτημα και να παρασκευάσουν τρόφιμα 
με  παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές. Όλα αυτά μαζί με έξυπνες και ευφάνταστες ιδέες 
για χρηστικές κατασκευές, θα συμπληρώσουν την ατομική τους συλλογή με όλα όσα 
μπορούν να γίνουν στο αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. 
 
Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό όσο και ψυχαγωγικό project τα παιδιά θα έχουν την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με όλες σχεδόν τις αγροτικές ασχολίες της φυτικής και 
ζωικής παραγωγής. «Το καλάθι του παραγωγού» θα περιέχει τα χειροποίητα προϊόντα: 

1. Μαρμελάδα από φρούτα εποχής 
2. Παστέλι με μέλι και κανέλα 
3. Ψωμάκια ή κριτσίνια 
4. Φρέσκο τυρί 
5. Σάλτσα ντομάτας 
6. Αρωματισμένα ελαιόλαδα 
7. Φρέσκα αβγά 
8. Γρανίτα καρπούζι 
9. Αρωματικά πουγκιά και σαπούνια 
10. Πήλινα λυχνάρια 

 
Είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά δεν θα ασχοληθούν μόνο με την παρασκευή των 
αγροδιατροφικών προϊόντων του καλαθιού τους. Θα λάβουν μέρος σε πολλές αγροτικές 
ασχολίες, από το τάισμα αγελάδων και τη συγκομιδή αβγών, μέχρι τις δουλειές του 
λαχανόκηπου και τη φροντίδα των μικρών ζώων. Το αρμεκτήριο και το βουστάσιο, το 
ορνιθοτροφείο και το ωοσκοπικό κέντρο, οι ελαιώνες και το Κέντρο Ελιάς, τα θερμοκήπια 
και ο λαχανόκηπος, τα μελίσσια και οι εκπαιδευτικές κυψέλες, το χωράφι με τα ώριμα 
σιτάρια, οι κήποι με τα αρωματικά βότανα, οι σαλιγκαροκαλλιέργειες και οι καλλιέργειες 
μανιταριών είναι τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος όπου τα παιδιά θα επισκεφτούν, θα 
παρατηρήσουν, θα ερευνήσουν και τελικά θα συλλέξουν προϊόντα και φυσικά υλικά για τις 
δραστηριότητες τους. 
 
Επίσης, δίνοντας αξία στα διατροφικά προϊόντα του σιταριού, κάθε μεσημέρι οι κόποι 
των παιδιών θα ανταμείβονται με σπόρους σιταριού. Το ζύγισμα σε ζυγαριά με σταθμά 
είναι μια στιγμή χαράς, ικανοποίησης και άσκησης του μυαλού.   
 
Φυσικά δεν θα λείψει το ελεύθερο καθημερινό παιχνίδι στα γήπεδα, στο κλειστό 
γυμναστήριο ή στις καταπράσινες αυλές της Σχολής. 
 
Το «Καλοκαίρι στο αγρόκτημα» δεν έχει μόνο ψυχαγωγική, εκπαιδευτική και διατροφική 
αξία, αλλά και κοινωνική. Στο τέλος της περιόδου όλες οι ομάδες συγκεντρώνουν τα 
προϊόντα και τις κατασκευές τους (όμοια με αυτά που περιλαμβάνει το «καλάθι του 
παραγωγού» και τα παρουσιάζουν σε μια «Ανοιχτή Αγορά» όπου τα προσφέρουν έναντι 
συμβολικής τιμής σε γονείς και φίλους. Τα έσοδα θα προσφερθούν για την ενίσχυση του 
Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου. 
 


