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Θέμα: 
«Ο τόπος μου, το χωριό μου, οι Γόννοι.»

Επιλογή Προγράμματος –Σκοπός-Στόχοι : 

• Να γνωρίσουν τα παιδιά το χωριό τους , το χώρο που ζουν
,       κινούνται κι αναπνέουν.

• Να μάθουν να το αγαπούν και να νοιάζονται γι’ αυτό.

• Να εντοπίσουν τα προβλήματα και τις ανάγκες του τόπου
τους και να ενεργοποιηθούν από μικρή ηλικία. 
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Γενικές μαθησιακές επιδιώξεις:

•Να συνεργαστούν σε ομαδικό πλαίσιο
•Να συλλέξουν πληροφορίες για τον τόπο τους από τους
μεγαλύτερους
•Να συνεργαστούν με το ευρύτερο περιβάλλον τους (γονείς,  
παππούδες , γιαγιάδες κ. α.)
•Να μάθουν για το πριν-παρελθόν του τόπου , ιστορία , μύθους,
να γνωρίσουν τα διάφορα σημεία , μέσα από επί τόπου επισκέψεις
στις τοποθεσίες όλου του χωριού έτσι ώστε να το δουν όπως είναι
σήμερα και να κάνουν τις δικές τους προτάσεις στους υπεύθυνους
του τόπου για το τι άλλο θέλουν να υπάρχει σ’ αυτό στο κοντινό
αύριο. 
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• Να γνωρίσουν τις ασχολίες των κατοίκων και να τις συσχετίσουν με
γεωγραφικό χώρο .
• Να αντιληφθούν στο χώρο τη θέση του τόπου, να συλλέξουν εικόνες
και όπου μπορούν να συμμετέχουν βιωματικά. Επίσης να βρούνε που
βρίσκεται το χωριό τους, τα γύρω χωριά, περιοχές και τα
συγκοινωνιακά μέσα με τα οποία εξυπηρετούνται
• Να πάρουν πληροφορίες για τα ήθη και έθιμα ατά την διάρκεια που
αυτά λαμβάνουν χώρα .
• Να καλλιεργήσουν την άποψη ότι για να ζήσουν αρμονικά, ευχάριστα
κι αγαπημένα οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Συνέχεια
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβρη και ολοκληρώθηκε τις αρχές του
Μαΐου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το ενδιαφέρον των
παιδιών ήταν έντονο και σ’ αυτό συνέβαλαν οι επισκέψεις τόσο σε
τοποθεσίες όσο και των προσώπων.

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ : 
Τα παιδιά όλου του νηπιαγωγείου Γόννων, χωρισμένα σε ομάδες :

α) Τα παιδιά του κλασσικού 1 τμήματος
β) Τα παιδιά του κλασσικού 2 τμήματος
γ) Τα παιδιά του ολοήμερου τμήματος.
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Προβληματισμός – ‘Εναυσμα για συζήτηση.

Στην γωνιά της βιβλιοθήκης υπάρχει το βιβλίο της Γοννιώτισσας
δασκάλας Μαρίας Τσεκούρα- Μπασλή

« ΚΑΠΟΤΕ Σ’ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΗΜΟΥΝΑ ΠΑΙΔΙ ΚΙ ΕΓΩ»
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Εννοιολογικός Χάρτης Κidspiration
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Γραφή και ανάγνωση
Στόχος: Nα γράψουν σε λίστα με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τα κτίρια και τα
χαρακτηριστικά μέρη του τόπου. Έπειτα, τα παιδιά δημιουργούν κινητές καρτέλες .
Ζωγραφίζουν το χωριό τους, και τοποθετούν την κάθε λέξη στη σωστή θέση.
Κατά τις επισκέψεις μας στα καταστήματα της γειτονιάς διαβάζουμε τις επιγραφές, τις

σχολιάζουμε και τις φωτογραφίζουμε(παιδί και πληροφορική).Τα νήπια αναγνωρίζουν και
διακρίνουν διαφορετικές γραφές.

Τα παιδιά, επίσης, έγραψαν τα ονόματα των χωριών που βρίσκονται στο χάρτη –Ιτέα, 
Γόννοι, Ραψάνη- ακούγοντας τα γράμματα,  συνδυάζοντας ήχο και σύμβολο
(αναδυόμενη γραφή)
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Παιδική Λογοτεχνία
Tα παιδιά ακούνε από τη συγγραφέα Μαρία Τσεκούρα- Μπασλή ,το παραμύθι «κάποτε σε ένα
χωριό ήμουνα παιδί κι εγώ», και έπειτα, δημιουργούν μία δική τους.
Επίσης, ο κ. Καραβιδές, θυμάται ιστορίες ,από τα παιδικά του χρόνια, και τις διηγείται στα
παιδιά.
Τέλος, δημιουργούν πολυτροπικά κείμενα όπως αφίσες, και προσκλήσεις , καθώς και
επιστολές προς τους τοπικούς φορείς του τόπου.
Διαβάσαμε και δραματοποιήσαμε το παραμύθι η” Όμορφη Πολιτεία” της Μ. Γουμενοπούλου

από το ανθολόγιο, καθώς και το “Βρωμοχώρι της Ζαραμπούκα”.
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Επίσκεψη του κ. Καραβιδέ
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Μαθηματικά
Στόχος: Συγκρίσεις μεγεθών, μετρήσεις αποστάσεων, αντιστοιχίσεις.
Τα παιδιά , γράφουν κατά την επίσκεψη της γειτονιάς, ενδεικτικές τιμές
προϊόντων. Πώς λέγεται το νόμισμα με το οποίο πληρώνουμε στα μαγαζιά; Ξέρουμε ποια
είναι τα κέρματα των 1 και 2€;  Κάνουμε συγκρίσεις.
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Τέλος,
σημειώνουμε πάνω στο χάρτη, τη θέση του χωριού των Γόννων, καθώς και

των γειτονικών χωριών.
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Έκφραση και δημιουργία: 
• Nα εκφραστούν μέσα από τη χρήση διαφόρων υλικών.
• Να μάθουν να συνεργάζονται και να μοιράζονται.
• Να αυτοσχεδιάσουν και να παίζουν ρόλους με τη φωνή τους.
• Να ζωγραφίζουν το χωριό και την πόλη, να κάνουν συγκρίσεις.
• Τα παιδιά παρακολούθησαν ,το κουκλοθέατρο , «ο ποντικός της πόλης και
ο ποντικός του χωριού», διασκέδασαν , τραγούδησαν και χόρεψαν μαζί με τις
κούκλες, και μάθανε, όλα όσα χρειάζονται, για να φτιάξουν τη δική τους, 
κουκλοθεατρική παράσταση.(σκηνικά, κατασκευή κούκλας, μουσική
επένδυση, κτλ).
• Με αφορμή το κουκλοθέατρο, τα νήπια ζωγράφισαν, τις δύο καταστάσεις
(χωριό -πόλη), συζητήσανε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, του
χωριού και της πόλης, και κατάληξαν σε συμπεράσματα.
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Κουκλοθέατρο- Δραματοποίηση
«Ο ποντικός της πόλης και ο ποντικός του χωριού»
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
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Στις σχολικές μονάδες
Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο
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Πηγαίνοντας στις εκκλησίες του χωριού
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Επίσκεψη στο γυναικείο
συνεταιρισμό
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Στα γειτονικά χωριά
Πουρνάρι
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Λαογραφικό Μουσείο
Ελάτεια
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Στο ελαιοτριβείο Γόννων
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Τα νήπια εκφράζονται εικαστικά με θέμα
το ελαιοτριβείο.
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Τα νήπια αναπαριστούν το λιομάζωμα και φτιάχνουν πάστα ελιάς μέσα στο
νηπιαγωγείο. Δοκιμάζουν ελιές, λιόπαστα, ελιόψωμο.
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Η κυρία Στέλλα, μας βοήθησε να φτιάξουμε ελιόψωμα
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Καθώς η ελιά αποτελεί την κατεξοχήν καλλιέργεια των κατοίκων ,τα παιδιά
με τη βοήθεια των νηπιαγωγών και του κ. Καραβιδέ φύτεψαν, την Άνοιξη

ένα ελαιόδενδρο στην αυλή του νηπιαγωγείου. Υποσχέθηκαν να το
φροντίζουν και να παρακολουθούν την ανάπτυξή του.
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Τα νήπια δραματοποιούν αγώνες τρεξίματος και βραβεύονται
με τον κότινο.
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Τα παιδιά γνωρίζουν τα ήθη και τα
έθιμα του τόπου

Τα νήπια μας περιγράφουν τα τοπικά έθιμα και τις
παραδόσεις, όπως τα «σούρβα» παραδοσιακά κάλαντα
του χωριού, τα Θεοφάνεια, και τα «λουγκατσάρια», στα
οποία παίρνουν μέρος και παιδικά χορευτικά τμήματα. 
Επίσης, μας μιλούν για τον πολιούχο Άγιο Γεώργιο και

τους καβαλάρηδες που μεταφέρουν την εικόνα του
αγίου. Στο διαδίκτυο βρήκαμε εικόνες από τα έθιμα του

τόπου και τις εκτυπώσαμε.
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ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Το νηπιαγωγείο μας, επισκέφθηκε, ο κύριος Mπέλτσος Αθανάσιος, γονέας παιδιού, ο οποίος, 
ασχολείται με τη μελισσοκομία και μας περιέγραψε τη ζωή στην κυψέλη.
Μας μίλησε για τα προϊόντα, μέλι, πρόπολη και γύρη, και τη χρησιμότητα τους. Τα νήπια
κατανόησαν, τη δυσκολία του επαγγέλματος του μελισσοκόμου, καθώς, και το πόση οργάνωση και
συνεργασία, υπάρχει σ’ αυτή τη μικρή κοινωνία των μελισσών.
Μας περιέγραψε τα μέρη της κυψέλης, το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη και μας έδειξε τη
στολή του μελισσοκόμου και τα εργαλεία του.  
Τα παιδιά με ενθουσιασμό συμμετείχαν στη συζήτηση και εκφράστηκαν θεατρικά, αναπαριστώντας
με μιμητικές κινήσεις τις εργασίες και τις δουλειές των μελισσών.
Επίσης, κατασκευάσανε, με χαρτόνια, πινέλα και τέμπερες, μελισσάκια, και στολίσανε την τάξη του
νηπιαγωγείου.
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Ένας μελισσοκόμος στην τάξη μας
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Το νηπιαγωγείο μας επισκέφθηκε η κ. Καναβούρα και μίλησε
στα παιδιά για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα, τα προϊόντα

τους και έφερε πλούσιο εποπτικό υλικό στα παιδιά.
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Φτιάχνουμε ψωμί με
παραδοσιακό τρόπο.   

• Μια επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο συνοδεύτηκε με
την δραστηριότητα παρασκευής ψωμιού . Τα νήπια με
βιωματικό τρόπο είδαν , άκουσαν , συμμετείχαν στο
ζύμωμα και το ψήσιμο του ψωμιού .Μ’ αυτό τον τρόπο
ήρθαν ακόμα πιο κοντά με την παράδοση.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Παρουσίαση ,στα πλαίσια του
πολιτιστικού προγράμματος

«ο τόπος μου , το χωριό μου ,
οι Γόννοι»

• Η τελική φάση του προγράμματος μας, ήταν, αφού προετοιμαστήκαμε
κατάλληλα, να παρουσιάσουμε με τρόπο ρυθμικό-θεατρικό κινητικό
στους καλεσμένους μας, γονείς και συγγενείς των παιδιών, τι κάναμε
μέσα από το πρόγραμμα, τι μάθαμε, τι ακούσαμε.

• Τα νήπια ως ηθοποιοί, συμμετείχαν με χαρά και πολύ ευχαρίστηση στο
ρόλο τους, γιατί αυτή η γιορτή ήταν δημιούργημα δικής τους
προσπάθειας.

• Επέλεξαν τα τραγούδια που θα πούνε στη γιορτή μας, καθώς, και τα
μουσικά κομμάτια, που θα χορογραφήσουν. Κατασκεύασαν με τη
βοήθεια των νηπιαγωγών καπέλα, πινακίδες και το σκηνικό της γιορτής.
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Τα νήπια συνεργάζονται και δημιουργούν
τα σκηνικά της παράστασης
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Αξιολόγηση του Προγράμματος
• Με βάση τους αρχικούς στόχους που θέσαμε:
• Τα παιδιά γνώρισαν το χωριό τους, τους Γόννους με

βιωματικό τρόπο με επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σ’
όλα τα κύρια σημεία του αλλά και μέσα από διηγήσεις και
ιστορίες που άκουσαν από επισκέπτες ομιλητές.

• Στην τάξη έγιναν συζητήσεις, για το πώς νιώθουν για τον
τόπο τους και πως θα ήθελαν να είναι, έκαναν προτάσεις και
έδωσαν υποσχέσεις για το μέλλον.

• Εντόπισαν κάποια προβλήματα, κάποιες ελλείψεις, που θα
έκαναν την ζωή τους πιο εύκολη, περισσότερο σύγχρονη.

• Εντόπισαν και τα πλεονεκτήματα του τόπου τους .
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• Έμαθαν την ιστορία του, την γεωγραφική του θέση, την
παραγωγικότητά του.

• Την αξία,  που έχει η ζωή σ΄ένα μικρό τόπο, όπου οι
άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, όπου η ζωή είναι πιο
ανθρώπινη και ευχάριστη.

• Έμαθαν για τις ασχολίες των κατοίκων.
• Ήρθαν σ΄επαφή με τους υπεύθυνους του τόπου

συνδιαλέχθηκαν μαζί τους.
• Καλλιέργησαν την ομαδικότητα, την συνεργατικότητα και

την αλληλοβοήθεια.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1.«ΚΑΠΟΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΗΜΟΥΝΑ ΠΑΙΔΙ ΚΙ ΕΓΩ» ,Μαρία Τσεκούρα
Μπασλή , Λάρισα 2007.
2. « Επιστροφή στην αθωότητα !», Μαρία Τσεκούρα –Μπασλή , Λάρισα 2011.
3. «Οι Γόννοι χθες και σήμερα », Κών /νος Πανάρας, ΓΟΝΝΟΙ 1992.
4. Καθημερινές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο , Ειρήνη Γενειατάκη –
Αρβανιτίδη , Εκδ. ΔΙΠΤΥΧΟ,  Αθήνα , 1981.
5.<<To Bρωμοχώρι >> της Σοφίας Ζαραμπούκα

Διαδίκτυο
1.www.gonnoi.gr
2.Βικιπαίδεια
3. Ιστοσελίδα κ. Γκουγκουλιά.
4.Τ.Ε.Δ.Κ Ν. Λάρισας
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Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας
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