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ΑΦΟΡΜΗΣΗ
Αφορµή για να ξεκινήσει η ενασχόλησή µας µε την παράδοση 
ήταν η γιορτή της 25ης Μαρτίου. Μιλήσαµε για τους ήρωες και 

τις ηρωίδες του 1821, παρατηρήσαµε τα ρούχα τους, την 
εµφάνισή τους, τον εξοπλισµό τους και διαπιστώσαµε ότι οι 

διαφορές µε τη δική µας εποχή είναι µεγάλες.    



� ∆ιαβάσαµε «ΤαΕλληνάκια της Ευγενίας 
Φακίνου"



και ποδιές παραδοσιακές για τα 

κοριτσάκια και τα φορέσαµε στη 

γιορτή µας

� Κατασκευάσαµε φέσια γιαγια τα 
αγοράκια





Εν τω µεταξύ, επειδή το ενδιαφέρον
ήταν µεγάλο, ζητήσαµε από τους γονείς 
να φέρουν παραδοσιακά αντικείµενα
που είχαν στο σπίτι τους.
Η ανταπόκριση ήταν µεγάλη.
Τα αντικείµενα που έφεραν ήταν Τα αντικείµενα που έφεραν ήταν 
πολλά κι έτσι δηµιουργήσαµε µια 
Γωνιά που την ονοµάσαµε
«Γωνιά Λα?κής Παράδοσης»



Γωνιά Λα?κής Παράδοσης



� Πήγαιναν κοντά

� Επεξεργαζόταν τα 
αντικείµενα

� Ρωτούσαν τι ήταν 
και πια ήταν η και πια ήταν η 
χρήση του καθενός



Αποφασίσαµε ,λοιπόν , να 

κάνουµε µια διερεύνηση 

σχετικά µε το τι γνωρίζουν τα 

παιδιά και τι θέλουν να 

µάθουν για την παράδοση µάθουν για την παράδοση 

και τη ζωή στα παλιότερα 

χρόνια.



Οι άνθρωποι ζούσαν 
διαφορετικά τα παλιά διαφορετικά τα παλιά 
χρόνια

Φορούσαν διαφορετικά 
ρούχα

Είχαν άλλα σπίτια

∆εν είχαν τηλεόραση και 
τηλέφωνο

∆εν είχαν αυτοκίνητα



� Πώς έβλεπαν τη νύχτα;

� Πώς περνούσαν το βράδυ 
χωρίς τηλεόραση;

� Είχαν παιχνίδια;

� Πώς επικοινωνούσαν αφού 
δεν είχαν τηλέφωνο;

� Πώς ταξίδευαν;� Πώς ταξίδευαν;

� Πώς έφτιαχναν τα ρούχα 
τους;

� Από πού έπαιρναν νερό;

� Πώς µαγείρευαν;

� Πώς σιδέρωναν;

� Πώς έπλεναν τα ρούχα τους;

� Είχαν τουαλέτα;

� Πήγαιναν σχολείο;



� Να ψάξουµε στο ίντερνετ

� Να διαβάσουµε βιβλία

� Να ρωτήσουµε τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες

� Να δούµε παλιές φωτογραφίες� Να δούµε παλιές φωτογραφίες









� Πολλά παιδιά 
αναγνώρισαν 
κάποια 
αντικείµενα που 
τα έχουν δει στο τα έχουν δει στο 
σπίτι τους ή στο 
σπίτι των 
παππούδων τους











� Ζούσαν σε 
µονοκατοικίες 

� Συνήθως ζούσαν 
πολλοί µαζί



� Ήθελαν πιο πολύ 
να κάνουν αγόρια

� Ο ρόλος της 
γυναίκας ήταν 
υποδεέστερος



� Κάθε Κυριακή 
πήγαιναν εκκλησία

� Ο παππούς ήταν ο 
αρχηγός



� Πιο πριν είχαµε 
φροντίσει και 
φέραµε στην 
παρεούλα όλα τα 
παλιά αντικείµενα παλιά αντικείµενα 
που είχαµε 
συγκεντρώσει, για 
να µας εξηγήσει η 
γιαγιά Γιαννούλα 
ακριβώς τη χρήση 
τους. 



� Όταν µας έδειξε τα 
φαναράκια που είχαν 
για το βράδυ, τα 
παιδιά είχαν την ιδέα 
να κλείσουµε τις 
κουρτίνες. κουρτίνες. 

� Η ατµόσφαιρα που 
δηµιουργήθηκε ήταν 
µαγική, µιας και η 
µέρα ήταν βροχερή 
και σκοτεινή 





� Είδαµε το κόσκινο � Το βαρελάκι που έβαζαν 
µέσα το τσίπουρο



� Την γκαζόλαµπα � Τον πλάστη



� Τα τσιγκέλια � Το γουδί



























Αφού το γάλα έµεινε µε την µαγιά και 

έπηξε λίγο,το βάλαµε στην τσαντίλα.
Το αφήνουµε γύρω στις δύο 

ώρες για να στραγγίσει.



� Χτυπάµε το τυρί που είναι 
µέσα στην τσαντίλα και 
πιτσιλιώµαστε.

� Η γιαγιά βάζει βάρος πάνω 
στο τυρί.













Τα παιδιά παρατηρούν το βρασµένο 

γάλα. Αρχικά ζεστάναµε το ήδη βρασµένο 

γάλα. 



Η γιαγιά έβαλέ τσαντίλα για 

να στραγγίσει το βρασµένο

γάλα.  

Το στραγγίσαµε και κρατήσαµε 

Ότι έµεινε στην τσαντιλα για 

να το κάνουµε βούτυρο. 



Έβαλε γάλα µέσα στην µαγιά Και να η µαγιά µέσα στο 

βρασµένο γάλα



Το αφήνουµε για δύο ώρες σκεπασµένο και είναι έτοιµο!!! 



















Τέλος για το κλείσιµο της χρονιάς

και για να ολοκληρώσουµε

την ενασχόλησή µας µε την την ενασχόλησή µας µε την 

παράδοση, αποφασίσαµε να 

κάνουµε µια γιορτή µε θέµα 

τον παραδοσιακό γάµο.























ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ,ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ,

ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΙΑΓΙΑ∆ΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ!!!


