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Προνήπια και παιδιά Νηπιαγωγείου 
 

«Κάθε μέρα μια εμπειρία…» 
 

Κάθε μέρα και ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κάθε μέρα και μια ξεχωριστή 
εμπειρία! 
1. Το αγρόκτημα και το πάρκο των μικρών 

ζώων 
2. Η γωνιά του μελισσοκόμου 
3. Το σιτάρι και τα προϊόντα του 
4. Η ελιά και οι χυμοί της 
5. Με  γάλα παιχνίδια 

6. Το αβγό και οι όρνιθες 
7. Φρέσκα λαχανικά  
8. Χώμα, πηλός και κεραμική 
9. Νερό και ζωή 
10. Βότανα, αρώματα και χρώματα

Τα παιδιά θα ζυμώσουν και θα ψήσουν ψωμί, θα ετοιμάσουν και θα συσκευάσουν σάλτσες 
από φρέσκιες ντομάτες, θα ταΐσουν αγελαδίτσες, θα παρακολουθήσουν το άρμεγμα και θα 
ετοιμάσουν λιχουδιές με το γάλα τους, θα μαζέψουν αβγά από το παραδοσιακό κοτέτσι και 
πολλά άλλα που μόνο μέσα σε ένα αγρόκτημα μπορούν να ζήσουν, να μάθουν και να 
χαρούν. 
 
Το πρόγραμμα των δύο εβδομάδων περιλαμβάνει: 
 
Το αγρόκτημα και το πάρκο μικρών ζώων 
Θα ταΐσουμε τα μικρά μας κουνελάκια, θα παρατηρήσουμε από κοντά τα σαλιγκάρια, θα 
δούμε πως συνδυάζεται η εκτροφή ψαριών με την καλλιέργεια λαχανικών στο ίδιο ενυδρείο! 
Χελώνες, έντομα αποτελούν τους μικρούς αφανείς ήρωες του ζωικού βασιλείου. Τα παιδιά 
θα έχουν την ευκαιρία να τα παρατηρήσουν στο «πάρκο των μικρών ζώων» που θα 
οργανωθεί για τις ανάγκες του προγράμματος «Καλοκαίρι στο αγρόκτημα». 
 
Η γωνιά του μελισσοκόμου 
Τα παιδιά θα έχουν την πρωτόγνωρη εμπειρία να δουν και να θαυμάσουν από κοντά τον 
μαγικό κόσμο των μελισσών. Εκπαιδευτικές κυψέλες, η στολή και τα σύνεργα του 
μελισσοκόμου, μέλισσες βασίλισσες και εργάτριες μεγεθυμένες σε στερεοσκόπιο. Κερήθρες 
με φυσικό κερί γεμάτες με μέλι και τόσα άλλα από τη ζωή της κυψέλης. Φυσικά,  θα 
παρασκευάσουμε και θα δοκιμάσουμε παραδοσιακές λιχουδιές από μέλι. 
 
Το σιτάρι και τα προϊόντα του 
Γνωρίζουμε όλη τη διαδικασία από το χωράφι και το σιτάρι μέχρι το ψωμί στο τραπέζι μας. 
Μαθαίνουμε για την παραδοσιακή γεωργία μέσα από πίνακες ζωγραφικής του Μιλλέ. 
Παίζουμε λαϊκό παραδοσιακό παιχνίδι και μιλάμε για τη διατροφική αξία των δημητριακών 
μέσα από ομαδικά παιχνίδια. Αλέθουμε σιτάρι σε χειρόμυλο, ζυμώνουμε και ψήνουμε τα 
δικά μας αρτοσκευάσματα.  
 
Η ελιά και οι χυμοί της 
Επισκεπτόμαστε έναν από τους ελαιώνες του αγροκτήματος, παρατηρούμε τη μορφολογία 
του δέντρου και του καρπού, τα εργαλεία του ελαιοπαραγωγού και τις σύγχρονες τεχνικές 
συγκομιδής του καρπού. Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια από τη λαϊκή παράδοση με θέμα την 
ελιά. Παρατηρούμε τη διαδικασία παραγωγής λαδιού στο Κέντρο Ελιάς. Συμμετέχουμε σε 
γευστικές δοκιμές λαδιού και ελιάς. 
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Με γάλα παιχνίδια 
Επισκεπτόμαστε το αρμεκτήριο και το βουστάσιο. Ταΐζουμε τις αγελάδες και τα 
μοσχαράκια τους. Παρατηρούμε το άρμεγμα και την επεξεργασία του γάλακτος στο 
γαλακτοκομείο. Παρασκευάζουμε τυροζούλι με παραδοσιακή συνταγή και τις δικές μας 
κρέμες με γάλα της ΑΓΣ. Μαθαίνουμε για την παστερίωση και για τη θρεπτική αξία του 
γάλακτος μέσα από παιχνίδια ρόλων. 
 
Το αβγό και οι όρνιθες 
Επισκεπτόμαστε το παραδοσιακό κοτέτσι και συλλέγουμε φρέσκα αβγά από τις κότες μας. 
Επισκεπτόμαστε το ορνιθοτροφείο και παρατηρούμε από κοντά τη διαδικασία ελέγχου στο 
ωοσκοπικό κέντρο. Μιλάμε για τη συμβολική σημασία του αβγού στην τέχνη και τον 
πολιτισμό. Ψήνουμε τη δική μας λαχταριστή ομελέτα. 
 
Φρέσκα λαχανικά 
Επισκεπτόμαστε το λαχανόκηπο και συμμετέχουμε σε αγροτικές ασχολίες όπως: πότισμα, 
σκάλισμα, συγκομιδή λαχανικών. Ετοιμάζουμε φρέσκες σαλάτες με λαχανικά εποχής. 
Μεταφυτεύουμε μικρά φυτά στο γλαστράκι μας. Με καθημερινά υλικά κατασκευάζουμε 
ατομικά θερμοκήπια. Ετοιμάζουμε σβώλους φυσικής αναβλάστησης από χώμα, σπόρους 
και χόρτα. 
 
Χώμα, πηλός και η κεραμική 
Με χώμα και νερό παρασκευάζουμε λάσπη για να φτιάξουμε φωλιές και πήλινες 
κατασκευές. Σε εργαστήριο κεραμικής δοκιμάζουμε τεχνικές για απλά πήλινα χρηστικά 
και διακοσμητικά αντικείμενα. Συνθέτουμε μια ενιαία μακέτα από πήλινες κατασκευές που 
περιέχει τοπία με φυσικές διαμορφώσεις και κατοικίες από πηλό. Παρασκευάζουμε μικρά 
πήλινα τουβλάκια για φυσική δόμηση με κατασκευές σε κλίμακα. 
 
Νερό και ζωή 
Μιλάμε για το νερό και τη σημασία του στη ζωή. Παρασκευάζουμε φίλτρα νερού με φυσικά 
υλικά. Αναπαριστούμε τον κύκλο του νερού και σε παιχνίδι ρόλων προβληματιζόμαστε για 
την αειφορική χρήση του. Και φυσικά παίζουμε και απολαμβάνουμε το νερό με παιχνίδι 
και «δροσερές» δραστηριότητες. 
 
Βότανα, αρώματα και χρώματα 
Το αγρόκτημα είναι γεμάτο χρώματα, γεύσεις και μυρωδιές που τα ανακαλύπτουμε με 
αισθητηριακά βιωματικά παιχνίδια, εργαστήρια και κατασκευές. Παρασκευάζουμε πουγκιά 
με αρωματικά βότανα, σαπούνια που περιέχουν φυσικά αρωματικά, ετοιμάζουμε και 
δροσιζόμαστε με πολύχρωμες φρουτοσαλάτες και φρέσκους χυμούς.  
 
Και στο τέλος της περιόδου, προϊόντα που έχουν συλλέξει κι έχουν παρασκευάσει τα παιδιά 
θα διατεθούν – σε συμβολική τιμή - στην «Ανοιχτή Αγορά» της Παρασκευής για καλό 
σκοπό! Τα έσοδα θα προσφερθούν για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου. 
 
Φυσικά δεν θα λείψει το ελεύθερο καθημερινό παιχνίδι στα γήπεδα, στο κλειστό 
γυμναστήριο ή στις καταπράσινες αυλές της Σχολής. 


