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Αναπαράσταση τρύγου
Έως και τις 10 Νοεμβρίου οι επισκέπτες μαθητές, θα τρυγήσουν σταφύλια στους εξωτερικούς χώρους του
Μουσείου, θα τα τοποθετήσουν στα καλάθια, ενώ στην συνέχεια «θα τα συνοδεύσουν» στα πατητήρια,
τα οποία και πατούν «αν το επιθυμούν».
Μια παράσταση ζωντανή με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο χωρίς χρήση μηχανημάτων. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει δημιουργία μουστοκούλουρων από τα παιδιά τα οποία και παίρνουν μαζί τους.

Ελιά το δέντρο ελιά ο καρπός
Το σύμβολο της ειρήνης ,το φυτό της προσφοράς ,από τα αρχαία χρόνια ως τις μέρες μας.
Οι τρόποι συγκομιδής με οπτικά μέσα και οι μαθητές να συμμετέχουν τσακίζοντας – τρυπώντας
ή χαράζοντας πάνω σε πλάκες τις ελιές , τις οποίες παίρνουν σε βάζα μαζί τους στο σχολείο.

Αναπαράσταση καλλιέργεια της γης
Καλλιέργεια σπορά θερισμός σιτάρι αλεύρι –ψωμί
Αυθεντική ζωντανή αναπαράσταση με πρωταγωνιστές τους μαθητές οι οποίοι βιώνουν μια δύσκολη
καθημερινότητα των προγόνων τους, που όμως είχε άμεση εξάρτηση με τη ζωή τους (τροφή). Η σπορά , το
αλέτρι , η παλαμαριά, το δρεπάνι, το ντουγένι είναι μερικά από τα εργαλεία που τα παιδιά θα
χρησιμοποιήσουν, ενώ στη συνέχεια οι μαθητές γυρίζουν το χειρόμυλο ρίχνοντας σιτάρι και δημιουργώντας
αλεύρι παρασκευάζουν, ζυμώνουν, πλάθουν και διακοσμούν το δικό τους «άρτο τον επιούσιο».
Από τα δεκάδες εκθέματα κεντημένου ψωμιού στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, οι μαθητές διαλέγουν ποια
σχέδια από ζυμάρι θα κεντήσουν.
Με αυτά θα στολίσουν τα κουλούρια (Βάπτισης, Γάμου, Χριστουγέννων, Πάσχα, θερισμού)
τα οποία παίρνουν μαζί στο σχολείο τους.

Μελισσοκομία (μέλισσα-μέλι-κερί)
Τα παιδιά θα ντυθούν μελισσοκόμοι, θα δουν παλιές παραδοσιακές αλλά & σύγχρονες κυψέλες
καθώς και κηρύθρες. Θα γευθούν το μέλι και θα ενημερωθούν για τις ιδιότητές του
από παραδοσιακό μελισσοκόμο. Θα διδαχθούν την δημιουργία της κηρύθρας
από την μέλισσα και πως παρασκευάζεται παραδοσιακά το κερί.
Οι μαθητές συμμετέχουν και παίρνουν μαζί το δικό τους φυσικό κερί.

Ήθη και έθιμα στον κύκλο του χρόνου
Παραμύθια και κατασκευές βασισμένα στα έθιμα του λαού μας στο κύκλο του χρόνου.

Α. Το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων
Θρύλοι, παραδόσεις, παραμύθια και δοξασίες για το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων, από την ελληνική
παράδοση με αναφορές στις συνήθειες άλλων λαών. Τα παιδιά ακούν παραμύθια και φτιάχνουν το δικό τους
Χριστόψωμο.

Β. Καλικάντζαροι
Ο μοσκάμπαρης, ο ζαχαράκης, ο Μπισκοτένιος που το έσκασε και όλοι θέλουν να τον φάνε, οι κουτσούνες του
γέρου, τα ζυμαροκουκλάκια που μίλησαν και έδωσαν στο βασιλόπουλο την πληροφορία που χρειαζόταν.
Ακούμε παραμύθια και πλάθουμε από ζυμάρι τους ήρωες των ιστοριών.

Γ. Χελιδονίσματα
Τα κάλαντα του Μάρτη. Έχει ο Μάρτης κάλαντα; Στο πρόγραμμα αυτό μαθαίνουν για την εναλλαγή των εποχών
και τη σημασία τους για την αγροτική κοινωνία. Μαθαίνουν επίσης να τραγουδούν τα κάλαντα του Μάρτη και
κατασκευάζουν μια μικρή χελιδόνα για να την κρατούν όταν τραγουδούν.

Δ. Σαρακοστή
Ήθη, έθιμα και παραδόσεις για την Σαρακοστή. Μαθαίνουν για τη νηστεία αλλά και τα ψυχοσάββατα μέσα από
την αφήγηση θρύλων και παραδόσεων .Φτιάχνουν και την κυρά-Σαρακοστή από ζυμάρι.

Ε. Ο Λάζαρος και τα λαζαράκια
Παραδόσεις για το Σάββατο του Λαζάρου. Τα παιδιά ακούν την ιστορία του Λαζάρου και τις αντίστοιχες
παραδόσεις του λαού, μαθαίνουν να τραγουδούν τα κάλαντα του Λαζάρου και φτιάχνουν λαζαράκια από
ζυμάρι.

ΣΤ. Περπερούνα
Το νερό και η σημασία του για την αγροτική κοινωνία. Η τελετή της Περπερούνας.
Τα παιδιά μαθαίνουν για το έθιμο της «Περπερούνας»> αναβιώνοντας την τελετή.

Βάψιμο και στόλισμα πασχαλινών αυγών
Χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά όπως κορδόνια, τρέσες, σύρμα, πηλό,
φλούδες κρεμμυδιών, ζυμάρι, πινέλα και μπογιές οι μαθητές δημιουργούν,
ενώ φεύγοντας παίρνουν μαζί τους το δημιούργημά τους.

Χειροτεχνία
Ψηφιδωτό με άμμο, κολάζ, ζωγραφική σε βότσαλα, κατασκευή μακέτας,
στάμπες, κατασκευή σκιάχτρου, κατασκευή χαρταετού, κατασκευή αποκριάτικης μάσκας,
είναι μερικά από τα δημιουργήματα των μαθητών με την καθοδήγηση
των έμπειρων επιμορφωτών , δημιουργήματα τα οποία παίρνουν μαζί τους.

Κεραμική
Η ιστορία του πηλού από την αρχαιότητα έως σήμερα, με τους μαθητές να
χρησιμοποιούν την φαντασία τους, για να δημιουργήσουν με τον πηλό,
τα δικά τους κεραμικά τα οποία και παίρνουν μαζί τους.

Περιβάλλον και ζωή
Περίπατος στο δάσος όπου οι μαθητές επισκέπτονται σημεία μοναδικής φυσικής ομορφιάς,
γνωρίζουν και ενημερώνονται αναλυτικά για την χλωρίδα της περιοχής, επισκέπτονται το
μαγγανοπήγαδο ενώ στη συνέχεια δημιουργούν κατασκευές (με υλικά που μάζεψαν
στη φύση ή ζωγραφίζουν με κεντρικό θέμα το περιβάλλον)
τις οποίες και παίρνουν μαζί τους.

Παραδοσιακά παιχνίδια
Οι κουτσούνες
Τα παιδιά μαθαίνουν πως έφτιαχναν παλιότερατα παιδιά, μόνα τους τα παιχνίδια τους, από υλικά
που έβρισκαν μέσα στο σπίτι.
Κατασκευάζουν «κουτσούνες», κούκλες από ύφασμα ή μαλλί και τις ντύνουν.

Το δέντρο της γνώσης
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