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2ο ηλικιακό επίπεδο: Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄-Β΄ Γυμνασίου
Σύντομη περιγραφή προγραμμάτων
«Ο γύρος του κόσμου σε ένα πιάτο»
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Μήπως γνωρίζετε …
Τι κοινό έχουν η Αρμενία, η Ιαπωνία, η Νέα Υόρκη, η Μαδρίτη και η Νάπολη; Στο
«Καλοκαίρι στο αγρόκτημα» θα ανακαλύψουμε ότι βρίσκονται στον ίδιο γεωγραφικό
παράλληλο με τη Θεσσαλονίκη.
Μήπως έχουν και το ίδιο κλίμα, παρόμοια παραγωγή και διατροφικές συνήθειες; Ένα
ταξίδι στον κόσμο με «όχημα» ένα πιάτο θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε διαφορές και
ομοιότητες στον πολιτισμό, τη διατροφή, τη μουσική και τα παιχνίδια από τόπο σε τόπο.
Κάθε μέρα τα παιδιά θα ανοίγουν έναν φάκελο με το όνομα μιας χώρας ή μιας ηπείρου και
μια αποστολή για την παρασκευή ενός γεύματος, π.χ. «Ετοιμάστε ένα γεύμα για τον Ιάπωνα
φίλο σας…»
Ακολουθεί έρευνα στους υπολογιστές της βιβλιοθήκης για να βρούμε στοιχεία για αυτόν τον
τόπο:
 Πώς χαιρετιούνται στη χώρα αυτή και ποιοι είναι οι βασικοί διάλογοι;
 Πώς γράφεται μια απλή φράση στη γλώσσα αυτή;
 Τι γευστικά έθιμα ή ποια χαρακτηριστικά πιάτα έχουν στον τόπο τους;
 Ποια είναι τα αγαπημένα τους παιχνίδια;
 Πού βρίσκεται η χώρα αυτή στο χάρτη;
 Υπάρχει κάτι κοινό με τη χώρα μας στον πολιτισμό ή στη διατροφή;
 Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για τη χώρα αυτή
Πίσω στη βάση μας, ετοιμάζουμε ένα χαρακτηριστικό γεύμα της χώρας. Ασκούμαστε στη
γλώσσα της, ετοιμάζουμε και παίζουμε ένα παιχνίδι από τη χώρα του φανταστικού φίλου
και κατασκευάζουμε μια αναμνηστική χειροτεχνία.
Ένα ταξίδι στις γωνιές του κόσμου λοιπόν θα είναι η φετινή πρόκληση για τα μεγάλα παιδιά
στο «Καλοκαίρι στο αγρόκτημα». Παιχνίδια, γεύσεις, μουσικές και κατασκευές θα
περιλαμβάνονται στις αποσκευές των σύγχρονων ταξιδευτών. Στο ταξίδι αυτό, αυτονόητη
είναι μια στάση στη Μεσόγειο και στην υγιεινή Μεσογειακή διατροφή με τα φρέσκα
λαχανικά, το ελαιόλαδο, τα χρώματα και τις γεύσεις των καλοκαιρινών φρούτων. Όσο για τις
πρώτες ύλες, το αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής έχει σχεδόν τα πάντα!
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Καινοτόμες δημιουργίες με φαντασία
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα








Ποιο είναι το πιο νόστιμο, θρεπτικό και ωραία συσκευασμένο προϊόν που έχετε
αγοράσει ποτέ; Τα παιδιά στο «Καλοκαίρι στο Αγρόκτημα» θα σας ετοιμάσουν νέα
προϊόντα υγιεινής διατροφής σε ευφάνταστες συσκευασίες και εσείς θα μας πείτε τη
γνώμη σας!
Πέρα από την υγεία, η ευεξία και η ομορφιά του χώρου που ζούμε είναι κι αυτά μια
πτυχή του υγιεινού τρόπου ζωής. Κεριά με άρωμα φρούτων, φυσικά μυρωδικά,
φυσικοί κρύσταλλοι, σαπούνια «έκπληξη» είναι οι δημιουργίες των παιδιών για να
ομορφύνουμε την καθημερινότητά μας!
Σίγουρα γνωρίζετε για την παραδοσιακή γεωργία και κτηνοτροφία. Τώρα είναι η
στιγμή να γνωρίσετε και για την καινοτομία και την αειφορία στην παραγωγή. Πού
αλλού, παρά στο αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής!
Κι επειδή βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, είναι ευκαιρία για ομαδικά και επιτραπέζια
παιχνίδια που δεν έχετε ξαναδεί. Από το αιγυπτιακό Σανέτ, μέχρι το GoGo της
Ιορδανίας και από την Κινέζικη τρίλιζα, μέχρι… όπου φτάσει η μπάλα που κυλάει.

Μία εβδομάδα με έντονο το στοιχείο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Από
καλλιτεχνικά εργαστήρια κατασκευών, μέχρι πειραματικές διατάξεις παραγωγής κι από
πρωτότυπα παιχνίδια από άλλους τόπους και άλλες εποχές, μέχρι φρέσκα, χειροποίητα
προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ανάμεσα σε όλα αυτά ξεχωρίζει η κατασκευή του «κάθετου
λαχανόκηπου» πάνω σε ξύλινες παλέτες που θα χρωματίσουμε, μια οικολογική, πρωτότυπη
και ευφάνταστη ιδέα.
Οι δημιουργίες των παιδιών (τρόφιμα ή διακοσμητικά) θα εκτίθενται με φωτογραφίες στη
σελίδα του προγράμματος στο fb, όχι για πώληση, αλλά για να σας τα παρουσιάσουμε και
να μας πείτε τη γνώμη σας. Δείτε, χαρείτε και μοιράστε τα «μπράβο» σας στα παιδιά!
Φυσικά, δεν γίνεται «Καλοκαίρι στο αγρόκτημα» χωρίς να έχουμε την ευκαιρία να
γνωρίσουμε τα σημεία παραγωγής του:
 Τις αγελάδες και το άρμεγμά τους
 Τις όρνιθες και το παραδοσιακό κοτέτσι
 Τα μελίσσια και τις εκπαιδευτικές κυψέλες
 Το σύγχρονο «πάρκο» των σαλιγκαριών
 Τις καλλιέργειες καλαμποκιών και σιταριού
 Τον λαχανόκηπο και τα θερμοκήπια
 Τα κουνελάκια, τα χάμστερ… και πόσα άλλα
Για όλα τα παραπάνω θα κάνουμε έρευνα στα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών
της βιβλιοθήκης μας.
Τελειώνοντας, όπως όλες οι ομάδες του προγράμματος , θα συνεισφέρουν με τα «προϊόντα»
τους στην «Ανοικτή Αγορά» για καλό σκοπό-την οικονομική ενίσχυση του Παιδικού
Χωριού SOS Πλαγιαρίου.
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