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Α΄  επίπεδο, Προνήπια-Νήπια 

 
«Κάθε μέρα μία πολύτιμη εμπειρία….» 
Κάθε μέρα αποκτούμε μία καινούργια εμπειρία! Με αφορμή το αγρόκτημα θα 
ασχοληθούμε με τα τρόφιμα, το σώμα μας και τη διατροφή, καλές περιβαλλοντικές 
πρακτικές, παιχνίδια και μύθους.  

 
 

Σύντομη περιγραφή προγραμμάτων 
 
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. 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. Πλάθουμε πήλινα λυχνάρια με λάδι και φυτίλι. Παρασκευάζουμε αρωματισμένα 
ελαιόλαδα με βότανα από το αγρόκτημα.  
 
Το σιτάρι, η βάση της διατροφής μας 
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. 
Αναφερόμαστε στη διατροφική αξία των δημητριακών μέσα από ομαδικά παιχνίδια. 
Αλέθουμε σιτάρι σε χειρόμυλο, ζυμώνουμε και ψήνουμε τα δικά μας αρτοσκευάσματα στον 
παραδοσιακό χτιστό μας ξυλόφουρνο. 
 
Παιχνίδια με γάλα 
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. 
 
Στο λαχανόκηπο ολοταχώς! 
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.  
 
Η φωλιά των μικρών μας ζώων 
Θα ταΐσουμε τα μικρά μας κουνελάκια και ένα ζευγάρι χάμστερ, θα παρατηρήσουμε από 
κοντά τα σαλιγκάρια και τις χελώνες. Θα δούμε πως συνδυάζεται η εκτροφή ψαριών με την 
καλλιέργεια λαχανικών στο ίδιο ενυδρείο! Στο «πάρκο των μικρών ζώων» ξεχωριστή θέση 
έχουν οι μέλισσες και οι εκπαιδευτικές κυψέλες του αγροκτήματος της ΑΓΣ. Θα φορέσουμε 
τη στολή και τα σύνεργα του μελισσοκόμου. Θα παρατηρήσουμε μέλισσες και άλλα έντομα 
μέσα από τα ψηφιακά μικροσκόπια. Και για τα πουλιά, θα παρασκευάσουμε ταΐστρες με 
σπόρους. 
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Χώμα, νερό και πηλός  
Μιλάμε για το νερό και τη σημασία του στη ζωή. Πειραματιζόμαστε με τη διάβρωση του 
εδάφους με το νερό. Παρασκευάζουμε φίλτρα νερού με φυσικά υλικά. Αναπαριστούμε τον 
κύκλο του νερού με ένα απλό πείραμα. Ετοιμάζουμε σβώλους φυσικής αναβλάστησης από 
χώμα, σπόρους και χόρτα. Με χώμα και νερό παρασκευάζουμε λάσπη για να φτιάξουμε 
πήλινες κατασκευές. Σε εργαστήριο κεραμικής δοκιμάζουμε τεχνικές για απλά πήλινα 
χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα.  
 
Φρούτα δροσερά, καλοκαιρινά! 
Καλοκαίρι και φρούτα, μοναδικός συνδυασμός! Μια γευστική χειροποίητη μαρμελάδα θα 
είναι το πρώτο μας εγχείρημα. Θα παρασκευάσουμε δροσιστικό καρπουζοχυμό και 
πολύχρωμες φρουτοσαλάτες με γιαούρτι. Εικαστικές κατασκευές με θέμα τα φρούτα 
συμπληρώνουν το πρόγραμμα της ημέρας. Μας έμεινε χρόνος και για  μια μεγάλη βόλτα 
στο αγρόκτημα! 
 
Τα παιχνίδια της παρέας …..σαν άλλοτε! 
Το ομαδικά παιχνίδια στην ύπαιθρο είναι ταυτισμένα με τα παιδιά πάντα και παντού. 
Παιχνίδια από την αρχαιότητα, παραδοσιακά παιχνίδια συνδυάζονται με κινητικά 
παιχνίδια από άλλες χώρες. Παιχνίδια με μπάλα, παιχνίδια συνεργασίας, παιχνίδια που 
ασκούν το σώμα και το μυαλό.  Και για να χαλαρώσουμε, θα κατασκευάσουμε και θα 
ασκηθούμε με επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής με απλά υλικά από τη φύση.  
 
Το σώμα μου  
Πως λειτουργούν τα πνευμόνια; Μετράμε τη δύναμη των πνευμόνων με χειροποίητα 
«σπιρόμετρα». Παίζουμε παιχνίδια με τις αισθήσεις χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά και 
τρόφιμα. Αναφερόμαστε στο εριστικό σύστημα και συνθέτουμε το «παζλ» του ανθρώπινου 
σκελετού. Παρατηρούμε λεπτομέρειες του ανθρώπινου δέρματος από το ψηφιακό 
μικροσκόπιο. Παρασκευάζουμε σαπούνια για τη σωματική υγιεινή μας. Ακούμε την καρδιά 
μας να δουλεύει και μετράμε το οξυγόνο στο αίμα μας. 
 
 
Ο Αίσωπος στο αγρόκτημα 
Ο Αίσωπος μας μαγεύει με τα παραμύθια του. Θα τα ζήσουμε με παιχνίδια και 
κατασκευές. Ο Αίσωπος μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε και άλλες κρυμμένες 
γωνιές του αγροκτήματος. Η αλεπού μας πάει στο αμπέλι και στα σταφύλια. Παρέα με τα 
«Δύο κοκόρια» επισκεπτόμαστε το κοτέτσι και μαζεύουμε φρέσκα αβγά για την ομελέτα 

μας.  
 
Επίσης, κάθε μεσημέρι, για να τονίσουμε τη διατροφική αξία του σιταριού, 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 και εκπαιδευτική αξία, αλλά και 
κοινωνική. Στο τέλος της περιόδου, όλες οι ομάδες συγκεντρώνουν τα προϊόντα και τις 
κατασκευές τους σε μια «Ανοιχτή Αγορά», όπου τα προσφέρουν έναντι συμβολικής τιμής 
σε γονείς και φίλους. Τα έσοδα προσφέρονται για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS 
Πλαγιαρίου. 
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