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Σύντομη περιγραφή προγράμματος 
 

Ένα ανανεωμένο πρόγραμμα περιμένει τα παιδιά στο φετινό «Καλοκαίρι στο αγρόκτημα».                                                                                                                                                                          

Θα ξεκινήσουμε με τη δημιουργία και την φροντίδα των «κάθετων λαχανόκηπων», για όλες 

τις ομάδες μας, με αυτοσχέδιες γλάστρες πάνω σε ξύλινες  παλέτες που θα τις 

χρωματίσουμε. Ίσως στη συνέχεια μεταφέρουμε την ιδέα και στα μπαλκόνια ή στις αυλές 

μας!  

Ο συνδυασμός παραδοσιακής και Μεσογειακής διατροφής με τις σύγχρονες διατροφικές 

αξίες θα μας οδηγήσουν σε δυο εβδομάδες γεμάτες κηπουρική, μαγειρική, παιχνίδια, 

πειράματα και κατασκευές. Ωστόσο, οι αγελάδες μας, οι όρνιθες, τα ταπεινά σαλιγκάρια, οι 

μέλισσες, τα κουνελάκια και τα άλλα μικρά μας ζώα  δεν μπορεί παρά να  είναι και πάλι οι 

πρωταγωνιστές του προγράμματος. Όλο το αγρόκτημα είναι ένα πεδίο έρευνας, 

πειραματισμών, βιωματικής γνώσης και παιχνιδιού! 

 

Τα παιδιά χωρισμένα σε ομοιογενείς ηλικιακά ομάδες, με τρία στελέχη εμψυχωτών, θα 

οργανώσουν τη μέρα τους για  

 να ασχοληθούν με την καθημερινή φροντίδα του «κάθετου λαχανόκηπου» και άλλες   

κηπουρικές εργασίες 

 να συλλέξουν υλικά από τα σημεία παραγωγής 

 να ασχοληθούν δημιουργικά με τη μαγειρική 

Θα έχουν επίσης την ευκαιρία  

 να πειραματιστούν με απλά υλικά,  

 να παρασκευάσουν διακοσμητικά από κερί, πηλό , σαπούνι, αρωματικά βότανα 

 να ασχοληθούν με την παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού 

 

Παιχνίδια κινητικά και επιτραπέζια, περίπατοι και εξερευνήσεις στο αγρόκτημα, 

συμπληρώνουν το καθημερινό τους πρόγραμμα.  

Μερικά στιγμιότυπα από τις ασχολίες των παιδιών … 

 Ζύμωμα και ψήσιμο ψωμιού και πειράματα με μαγιά 

 Παρασκευή τυριού και πειράματα με αβγά 

 Μεταφύτευση λαχανικών και εφαρμογή της Φυσικής Αναβλάστησης 

 Τάισμα των αγελάδων και συλλογή αβγών από το παραδοσιακό κοτέτσι 

 Αρωματισμένα ελαιόλαδα με φυσικά βότανα 

 Πήλινες κατασκευές στο εργαστήριο κεραμικής και πειράματα με το έδαφος και το 

νερό 

  

Όπως κάθε χρόνο, ένα μικρό δείγμα από τις δημιουργίες των παιδιών θα παρουσιαστεί στην 

«Ανοιχτή Αγορά» την τελευταία μέρα της κάθε περιόδου, δίνοντας την ευκαιρία και στους 

ενήλικές να πάρουν μια γεύση από το πως περάσαμε αυτές τις δέκα δημιουργικές μέρες. 

Τα προϊόντα της Ανοιχτής Αγοράς διατίθενται σε συμβολικό αντίτιμο. Τα χρήματα που θα 

συγκεντρωθούν από τις δημιουργίες των παιδιών θα δοθούν στο παιδικό Χωριό SOS 

Πλαγιαρίου. 
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