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Α΄- Β΄ και Γ΄- Δ΄ Δημοτικού 
 

Νέο βιωματικό project:  «Το δικό μας παντοπωλείο» 
 

Στο φετινό «Καλοκαίρι στο αγρόκτημα» τα παιδιά θα οργανώσουν το δικό τους μικρό 
παντοπωλείο. Σκοπός τους είναι να συλλέξουν φρέσκα προϊόντα από το αγρόκτημα και να 
παρασκευάσουν τρόφιμα με  παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές. Όλα αυτά μαζί με 
έξυπνες και ευφάνταστες ιδέες για την προώθηση της υγιεινής και Μεσογειακής Διατροφής, 
θα δημιουργήσουν ένα μικρό παντοπωλείο υγιεινής και παραδοσιακής διατροφής. 
 
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. Ειδικά για φέτος υπάρχουν δύο νέα σημεία ενδιαφέροντος για τα 
παιδιά που θα εμπλουτίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες: 
 
«Η γωνιά του μελισσοκόμου»  
Είναι ένα σημείο παρατήρησης και ενασχόλησης με τις κυψέλες, τα μελίσσια και το 
λαμπερό, θρεπτικό μέλι. Μικροσκόπια παρατήρησης, πλαίσια κερωμένα με φυσικό κερί, 
στολή και ατομικός εξοπλισμός του μελισσοκόμου, εργαστήριο γεύσης και 
παρασκευασμάτων με μέλι αποτελούν μια αξέχαστη θρεπτική και γευστική εμπειρία. 
 
«Το πάρκο μικρών ζώων» 
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να φροντίσουν το πάρκο των μικρών 
ζώων, να ταΐσουν τα κουνέλια, να παρατηρήσουν την κίνηση των σαλιγκαριών, να 
χαϊδέψουν τις μικρές χελώνες, να δουν τα ψάρια της υδροκαλλιέργειας να αλληλεπιδρούν 
με φυτά που μεγαλώνουν χωρίς χώμα! 
 
…και ακόμη, στα ράφια του παντοπωλείου θα υπάρχουν καλάθια με φρούτα, κασόνια με 
λαχανικά, ράφια με προϊόντα από φυσικά νωπά υλικά που συνέλλεξαν και παρασκεύασαν 
τα παιδιά. Από σάλτσες και μαρμελάδες, μέχρι πουγκιά με αρωματικά ή σβώλους 
αναβλάστησης και από χειροποίητα μακαρόνια μέχρι παραδοσιακό τυρί στιγμής, τα πάντα 
φρέσκα, αγνά και παραδοσιακά. 
 
Επίσης, δίνοντας αξία στα διατροφικά προϊόντα του σιταριού, κάθε μεσημέρι οι κόποι 
των παιδιών θα ανταμείβονται με σπόρους σιταριού. Το ζύγισμα σε ζυγαριά με σταθμό 
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 «Το δικό μας παντοπωλείο» δεν έχει μόνο διατροφική αξία, αλλά και κοινωνική. Στο 
τέλος της περιόδου όλες οι ομάδες συγκεντρώνουν τα προϊόντα και τις κατασκευές τους 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. 
 


