T∏·Ù¿·ÍËÈ¯ÓÌ›Ô‰˘È· ¿ÏÏÔÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·
Tα παιχνίδια άλλοτε και σήµερα

Σ. Σαββίδης,
Γύρω γύρω όλοι

Πώς λέγεται κάθε παιχνίδι; Nα το γράψεις κάτω από κάθε εικόνα.

Ποια παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά άλλοτε, δηλαδή τα παλιά χρόνια;
Ποια παιχνίδια παίζουµε σήµερα;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
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T1·. ¶
·ÒÈ˜¯ÓÂ››‰ÓÈ·È ¿ËÏÏÙ¿ÔÙÍÂË ÎÌ·ÔÈ˘Û; ‹ÌÂÚ·

Συµπληρώνουµε τον πίνακα µε παιχνίδια...

Ù· ·ÏÈ¿ ¯ÚﬁÓÈ·

Û‹ÌÂÚ·

Ποια σηµερινά παιχνίδια σού θυµίζουν
οι εικόνες;
Πώς άλλαξαν τα παιχνίδια;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

A˘Ù¿ Â›Ó·È
ÌÂÚÈÎ¿ ·ﬁ
Ù· ·ÏÈ¿
·È¯Ó›‰È·!
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T· ·È¯Ó›‰È· ¿ÏÏÔÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·
Περιγράφω το αγαπηµένο µου παιχνίδι. Γιατί µου αρέσει πιο πολύ
από τα άλλα;
§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜

¶·›˙Ô˘ÌÂ:

O ¯ÔÚﬁ˜ ÙˆÓ ·È¯ÓÈ‰ÈÒÓ.
Kάθε παιδί γίνεται
το αγαπηµένο του παιχνίδι.
H µουσική αρχίζει.
Όλοι µαζί παίζουµε
το χορό των παιχνιδιών...

Oι άνθρωποι από παλιά έπαιζαν παιχνίδια, ατοµικά και οµαδικά.

™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ

Nα γράψεις παιχνίδια που παίζεις µε τους
φίλους και τις φίλες σου ... και παιχνίδια
που παίζεις µόνος σου ή µόνη σου.

1–2–3
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¶Ò˜ ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÌÔ˘;;
1. Πώς ανακαλύπτω την ιστορία του τόπου µου;

2. 25η Mαρτίου: διπλή γιορτή
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1. ¶Ò˜ ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÌÔ˘;

Σηµειώνω µε ένα

X σε όσα υπάρχουν και στον τόπο µου.

Πώς µπορώ να ανακαλύψω περισσότερα πράγµατα για τον τόπο µου;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
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¶Ò˜ ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÌÔ˘;
∂ÚÂ˘ÓÔ‡ÌÂ ¤Íˆ ·ﬁ ÙËÓ Ù¿ÍË
Κάνουµε έναν περίπατο στην περιοχή που ζούµε.
Ανακαλύπτουµε σηµάδια από την ιστορία του τόπου µας.
Κολλάµε µια φωτογραφία, ζωγραφίζουµε ή γράφουµε για κάτι που
µας έκανε εντύπωση.

Αν ερχόταν στον τόπο σου κάποιος τουρίστας,
ποιο µέρος θα του έλεγες να επισκεφθεί
οπωσδήποτε;
§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜
Στο τόπο που ζούµε, δηλαδή στ ...... ....................................
υπάρχουν ...............................................................................
................................................................................................
Όλα αυτά µας βοηθούν να γνωρίσουµε την ιστορία του
τόπου µας.

TÚ·ÁÔ˘‰¿ÌÂ ÙÔÓ «K·Ï·Ì·ÙÈ·Óﬁ»

™·Ó ·˜ ÛÙËÓ K·Ï·Ì¿Ù· Î·È ’ÚıÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ Î·Ïﬁ,
Ê¤ÚÂ ÌÔ˘ ¤Ó· Ì·ÓÙ›ÏÈ Ó· ‰¤Ûˆ ÛÙÔ Ï·ÈÌﬁ....
∆ηµοτικό τραγούδι
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2. 25Ë M·ÚÙ›Ô˘: ‰ÈÏ‹ ÁÈÔÚÙ‹
EÏÂ˘ıÂÚ›· ‹ ı¿Ó·ÙÔ˜!

X·›ÚÂ, M·Ú›·!

Θ. Bρυζάκης,
Πολεµικό Συµβούλιο

∆. Θεοτοκόπουλος,
Eυαγγελισµός

AÚÌ·ÙÔÏÔ› Î·È ÎÏ¤ÊÙÂ˜,
ÓËÛÈÒÙÂ˜, ÛÙÂÚÈ·ÓÔ›
Ì·˙› ÙÔÓ ﬁÚÎÔ ¤‰ˆÛ·Ó
ÎÈ ¤ÓˆÛ·Ó ÙË ÊˆÓ‹.

ÕÁÈ· Ë Ì¤Ú·,
ıÂ›Ô ÙÔ Êˆ˜ ÙË˜
¿ÁÈ· ÌËÙ¤Ú·
ıÂﬁ˜ Ô ÁÈÔ˜ ÙË˜.

Γ. Bρεττός

Γ. Bρεττός

Tι γιορτάζουµε την 25η Mαρτίου;
Πώς ετοιµαζόµαστε για τη γιορτή στο σπίτι και στο σχολείο;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

ŸÏË ‰ﬁÍ· ﬁÏË ¯¿ÚË
¿ÁÈ· Ì¤Ú· ÍËÌÂÚÒÓÂÈ...
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T∏È ÙÂ¿›ÓÍ·ËÈ ÌÔÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜;
1. O πολιτισµός του τόπου µας

2. Mια επίσκεψη στο µουσείο

3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας;

5. Tο βιβλίο
των παροιµιών

6. Aπόκριες
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4. Kάθε τόπος τα έθιµά του
και ο χρόνος τα δικά του...

7. Πάσχα

1. O ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜

∆. Mυταράς

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Υπάρχουν στην περιοχή σου χώροι µε αντικείµενα
σαν κι αυτούς που δείχνουν οι εικόνες;
Τι γνωρίζεις για αυτούς;
Τους έχεις επισκεφτεί;
Τι θυµάσαι από την επίσκεψή σου;
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O ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜
TÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ‰Ô‡ÌÂ ÛÂ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô
‹ ÛÂ ÌÈ· ÈÓ·ÎÔı‹ÎË;

Aρχαιολογικό Mουσείο
Πινακοθήκη

Mουσείο Λαογραφίας

Mουσείο Φυσικής Iστορίας

Θεατρικό Mουσείο

Ενώνουµε κάθε επιγραφή µε την εικόνα που ταιριάζει.

Συζητάµε για κάθε χώρο και για τα αντικείµενα που βρίσκουµε σε
αυτόν. Τι άλλο µπορούµε να συναντήσουµε στα µουσεία και στους
άλλους χώρους;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Στον τόπο µας υπάρχουν πολλά και διαφορετικά µουσεία,
Πινακοθήκες, αρχαιολογικοί χώροι και θέατρα. Εκεί µπορούµε να
δούµε .................................................................................................
............................................................................................................
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2. MÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô
ÕÎÔ˘Û· Î·Ï¿;
MÔ˘ÛÂ›Ô!
™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÎÔÓÙ¿;
∂ÙÔÈÌ·˙ﬁÌ·ÛÙÂ ÚÒÙ· Î·Ï¿
Î·È… Ê‡Á·ÌÂ, ·È‰È¿!

¶·È‰È¿, ˘¿Ú¯ÂÈ
Î¿ÔÈÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÎÔÓÙ¿
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜;

Ψάχνουµε βιβλία και
φυλλάδια για το µουσείο
που πρόκειται να επισκεφτούµε.

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Tο άλογο και ο «τζόκεϊ»
του Aρτεµισίου

Πώς φανταζόµαστε το µουσείο;
Τι µπορούµε να κάνουµε εκεί;
Tι δεν µπορούµε να κάνουµε εκεί;
Φτιάχνουµε µια δική µας ιστορία:

ªÈ· Ì¤Ú· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô

MÂ˜ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô
‹Á· ÌÈ· Ì¤Ú·
ÎÈ ÂÁÒ...
Λιλιπούπολη

Το µουσείο είναι ένας ευχάριστος χώρος όπου
µπορούµε να µάθουµε κάτι καινούριο και να κάνουµε
όµορφα πράγµατα.
1
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3. TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜;
T· Ó¤· ÙÔ˘ §·ÏÂÔ-K·ÌËÏﬁÙÔÔ˘
¶Ô‡ ı· ¿ÌÂ
Û‹ÌÂÚ·;
TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ
ÚÔ

·ÙÚÔ ™ÎÈÒ
£¤

Ô

Ó

ÙÛ›Ú
Î

Î
ŒÎıÂÛË ¶ ‰È Î ‹˜ ZˆÁÚ·ÊÈ
·È
¶·È‰ÈÎ‹
¯

ÔÚ ˆ ‰

‹˜

ÊˆÓ›
K·ÏÔ Í»
«
›·

ŒÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘:
N
« ÂÚ·˚‰ÔÌ¿ÁÈÛÛÂ˜»

¶ ·È‰ÈÎﬁ £ ¤ · Ù Ú Ô

∆ιαλέγω την εκδήλωση που προτιµώ.
∆ικαιολογώ την απάντησή µου.
§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜
Αν ήσουν η δήµαρχος ή ο δήµαρχος και ήθελες
να ετοιµάσεις µια όµορφη εκδήλωση για τα παιδιά,
ποια θα ήταν αυτή;
Πώς θα την οργάνωνες µε τους συνεργάτες σου;
Λυρική Σκηνή

Στον τόπο µας γίνονται διάφορες εκδηλώσεις µε θέατρο,
κινηµατογράφο και µουσική.
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4. K¿ıÂ ÙﬁÔ˜ Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘...

«Ã·ÚÔ‡ÌÂÓË ¯Ú˘Û‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿!»

«ŸÌÔÚÊË, ÙÚÂÏ‹ ·ÔÎÚÈ¿,
Ì·ÛÎ·Ú¿‰Â˜, ÁÏ¤ÓÙÈ Î·È ¯·Ú¿!»

«¶¿Û¯·, ¶¿Û¯·, ¶·Û¯·ÏÈ¿,
ÌÂ Ù· ÎﬁÎÎÈÓ· Ù· ·˘Á¿»
«∞Ú›ÏË˜ ÌÂ Ù· ÏÔ‡ÏÔ˘‰·
Î·È ª¿Ë˜ ÌÂ Ù· Úﬁ‰·»

«£ÂÚÈÛÙ‹, Î·Ï¤ ÌÔ˘ Ì‹Ó·
Ó¿ ’ÛÔ˘Ó ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ»
«∞Ì¤ÏÈ ÌÔ˘ Ï·Ù‡Ê˘ÏÏÔ Î·È Î·ÏÔÎÏ·‰ÂÌ¤ÓÔ
‰ÒÛÂ ÛÙ·Ê‡ÏÈ· ÎﬁÎÎÈÓ· Ó· Ìˆ Ó· ÛÂ ÙÚ˘Á‹Ûˆ»

Θυµάσαι κάποιο έθιµο που έζησες
εσύ;
∆ιηγήσου το στην οµάδα σου.
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

ƒˆÙ¿ÌÂ

Ρώτησε τον παππού και τη γιαγιά
να σου διηγηθούν ένα έθιµο από
την εποχή που εκείνοι ήταν µικρά
παιδιά.

Παροιµίες και τραγούδια,
ροζ λουλούδια, µοβ λουλούδια.
Κλείδωνας, πρωτοµαγιά,
τρύγος, θερισµός, αποκριά.
Παραµύθια και διηγήσεις,
έθιµα πολλά θα ζήσεις…

2
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5. To ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ·ÚÔÈÌÈÒÓ

«TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÂ ÙÔÓ ÙÚ‡ÁÔ
TÔ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚË ·Ú·Ì‡ıÈ»

Γράφουµε και ζωγραφίζουµε παροιµίες.

∑ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ

Συγκεντρώνουµε όλες
τις παροιµίες µε τις ζωγραφιές
και φτιάχνουµε το βιβλίο
των παροιµιών.
Παίζουµε ή τραγουδάµε µια
παροιµία.

Γράφω µια παροιµία του τόπου µου.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
3
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6. AﬁÎÚÈÂ˜

O ºÏÂ‚¿ÚË˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· K·ÚÓ·‚¿ÏÈ.
KÈ ‡ÛÙÂÚ· ÊˆÓ¿˙ÂÈ: EÌÚﬁ˜, ÙÒÚ· ÁÏ¤ÓÙÈ Î·È ¯ÔÚﬁ˜.

Ποια εποχή γιορτάζουµε τις Aπόκριες;
Πώς γιορτάζουµε τις Aπόκριες στον τόπο µας;
Ποια έθιµα έχουµε;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Kﬁ‚Ô˘ÌÂ/ÎÔÏÏ¿ÌÂ

Σχεδιάζουµε µάσκες και
φτιάχνουµε µουσικά
όργανα µε απλά υλικά.
Μεταµφιεζόµαστε και
τραγουδάµε.

«¶·ÓÙÚÂ‡Ô˘ÓÂ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú·
Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÂÏÒÓ·
ÓÙÚ¿ÁÎ· ÓÙÚÔ‡ÁÎ· Ù· ﬁÚÁ·Ó·».
Mπούλες, Nάουσα

Πώς γιορτάζουν τις Απόκριες
σε διάφορα µέρη της Ελλάδας
και σε άλλα µέρη της γης;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
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7. ¶¿Û¯·

¶¿Û¯·, ¶¿Û¯·, ¶·Û¯·ÏÈ¿,
ÌÂ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ·, ÌÂ ÎÂÚÈ¿,
Î·È ÌÂ ÎﬁÎÎÈÓ· ·˘Á¿.
Λαϊκό

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Ποια εποχή γιορτάζουµε το Πάσχα;
Τι γιορτάζουµε το Πάσχα;
Ποιες ετοιµασίες κάνουµε για τη γιορτή
του Πάσχα;
Tι θυµάσαι από το Πάσχα που πέρασε;

T· ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·
Στολίζουµε τις λαµπάδες
µε λουλούδια του αγρού…
Kﬁ‚Ô˘ÌÂ/ÎÔÏÏ¿ÌÂ

™ÙËÓ ¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ,
ÙÔ ¶¿Û¯·, ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ¤ıÈÌÔ,
Ù· ·ÂÚﬁÛÙ·Ù· ÙË˜ §·ÌÚ‹˜.
TÔ ‚Ú¿‰˘ ÙË˜ AÓ¿ÛÙ·ÛË˜
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙Ô˘Ó ·ÂÚﬁÛÙ·Ù·
Î·È Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÂ‚Ô‡Ó
„ËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ.

ƒˆÙ¿ÌÂ

Ποια άλλα έθιµα γνωρίζεις για το Πάσχα;
Ρωτάµε τη γιαγιά και τον παππού ή τους µεγαλύτερους
στην οικογένειά µας πώς συνήθιζαν να περνούν το Πάσχα όταν ήταν
παιδιά.
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TÈ Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ

Nα ζωγραφίσεις και να γράψεις
λίγα λόγια για ένα µουσείο ή για
ένα µνηµείο του τόπου σου.
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