
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

 

Μ .  Α ν τ ύ π α  5 4 ,  Τ . Θ . 6 0 0 9 7 ,  5 7 0 0 1 ,  Θ έ ρ μ η   

e - m a i l : s c a m p @ a f s . e d u . g r ,  www.afs.edu.gr τηλ.: 2310492768, 2310492756 

 

 

Β Επίπεδο, Α΄ Β΄ Γ΄ Δημοτικού 
 
«Παιχνίδια, ενέργειες, παραγωγή και διατροφή…. αλυσίδα σφιχτή!» είναι το 
τετράπτυχο του προγράμματος «Καλοκαίρι στο αγρόκτημα» για το ηλικιακό επίπεδο Α΄ έως 
Γ΄ Δημοτικού. Εμπειρίες στο λαχανόκηπο και στα ζώα μας, πειράματα STEM, κατασκευές 
και παιχνίδι, υγιεινά και θρεπτικά μαγειρέματα συνθέτουν το πρόγραμμα της περιόδου. 
Ένας ολοκληρωμένος συνδυασμός σε μια  σφιχτή αλυσίδα! 

 

 

Σύντομη περιγραφή προγραμμάτων 
 
Το σιτάρι στη 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  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. Παρασκευάζουμε σβόλους Φουκουγιόκα 
για φυσική αναβλάστηση. 
 
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 βόλτα στο 
αγρόκτημα! 
 
Διατροφή στο αγρόκτημα 
Ξεκινάμε την αναφορά μας στην υγιεινή διατροφή με το αβγό, την πλήρη διατροφή για την 
ανάπτυξη ενός οργανισμού. Μια επίσκεψη στο παραδοσιακό κοτέτσι για συγκομιδή 
φρέσκων αβγών είναι η αρχή. Θα παίξουμε με την πυραμίδα της διατροφής, θα 
«διαβάσουμε» τις ετικέτες προϊόντων. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα παρατηρήσουμε την 
υφή φλούδας κρεμμυδιού, θα παρασκευάσουμε mini club σάντουιτς, θα μαγειρέψουμε μια 
ομελέτα με φυσικά μυρωδικά, τυρί και πιπεριές του αγροκτήματος. 
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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.  
 
Ενέργεια, φυσικά! 
Πέρα από την σωματική ενέργεια που μας δίνει η σωστή διατροφή, τα φυσικά και νωπά 
προϊόντα μας δίνουν και άλλες ήπιες μορφές ενέργειας όπως ο ηλεκτρισμός. Αλάτι, νερό, 
λεμόνι, ξύδι, πατάτες, χώμα μπορούν να γίνουν πηγές ηλεκτρισμού. Θα κατασκευάσουμε 
μικρά ηλεκτρικά κυκλώματα με λαμπτήρες led και ήπιες μορφές ενέργειας από τη φύση. 
Πέρα από τα πειράματα με το ηλιακό φως, τον άνεμο και το νερό, θα μετατρέψουμε την 
κίνηση του σώματός μας σε ηλεκτρικό ρεύμα. 
 
Το σώμα μου 
Πώς λειτουργούν τα πνευμόνια; Μετράμε τη δύναμη των πνευμόνων με χειροποίητα 
«σπιρόμετρα». Παίζουμε παιχνίδια με τις αισθήσεις χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά και 
τρόφιμα. Αναφερόμαστε στο ερειστικό σύστημα και συνθέτουμε το «παζλ» του ανθρώπινου 
σκελετού. Παρατηρούμε λεπτομέρειες του ανθρώπινου δέρματος στο ψηφιακό 
μικροσκόπιο. Παρασκευάζουμε σαπούνια για τη σωματική υγιεινή μας. Ακούμε την καρδιά 
μας να δουλεύει και μετράμε το οξυγόνο στο αίμα μας. 
 
Χημεία στον αέρα 
Πώς φουσκώνει το ζυμάρι, γιατί έχει τρύπες το τυρί, γιατί κάνουν αφρό τα αναψυκτικά; 
Ποιο αέριο υπάρχει στα τρόφιμά μας; Ποιο αέριο χρειάζεται ο οργανισμός μας; Η μάχη 
ανάμεσα στο οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα θα γίνει μια ευχάριστη διαδικασία 
πειραμάτων και παρατηρήσεων. Η «αναπνοή» των φυτών και του δάσους είναι μια ακόμη 
διάσταση σε αυτό το πρόγραμμα STEM  με θέμα τα αέρια του Ο2 και του CO2. 
 
Η παρέα των μικρών μας ζώων 
Θα ταΐσουμε τα μικρά μας κουνελάκια κι 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. 
 
Επίσης, κάθε μεσημέρι, για 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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