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«Σπόροι και Καρποί: Με τον Σιταράκη  

στου Μύλου το ∆ροµάκι» 

Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα του ΚΠΕ Βελβεντού 
 

Πολυξένη Φυτάκη, Σαµαράς Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Βελβεντού 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα «Σπόροι και Καρποί. Με τον Σιταράκη 

στου Μύλου το δροµάκι» δηµιουργήθηκε για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Κ.Π.Ε. 

Βελβεντού και απευθύνεται σε µαθητές του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του 

δηµοτικού σχολείου. µε γενικότερο σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους µικρούς µαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς τους, µέσα από βιωµατικές προσεγγίσεις να αντιληφθούν τον 

σπουδαίο ρόλο της υγιεινής διατροφής, ειδικότερα για το βασικό είδος διατροφής όπως 

είναι το ψωµί. Το πρόγραµµα δηµιουργήθηκε µε βάση τις θεµελιώδεις αρχές της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και περιλαµβάνει τα εξής στάδια τα οποία οµαδοποιούνται 

σε πέντε βασικά στάδια. 

• Υποδοχή των παιδιών στο Κέντρο. και γνωριµία µε την παιδαγωγική οµάδα. 

• Προσαρµογή στο χώρο µε παιχνίδι και µουσική 

• Εισαγωγή των µικρών µαθητών στο Θεωρητικό µέρος του προγράµµατος 

• Ολιγόλεπτες  προβολές για τις Κατάλληλες Συνθήκες  που χρειάζεται ο σπόρος για 

να βλαστήσει και να αναπτυχθεί και για τη σπουδαιότητα των σπόρων και των 

καρπών 

• Πεζοπορία µέσα από τα στενά σοκάκια του χωριού µέχρι τα  σταροχώραφα 

ακολουθώντας τη σήµανση µε το σποροσιταράκη 

• Πεζοπορία µέχρι τον παλιό Νερόµυλο ακολουθώντας την εξέλιξη ενός παραµυθιού 

• ∆ραστηριότητες στον παλιό Νερόµυλο 

• ∆ραστηριότητες έκφρασης και αξιολόγησης για να διαπιστωθεί η ενίσχυση των 

γνώσεων των µαθητών που προήλθαν από τη βιωµατική εµπειρία τους 

Για την επιστηµονική και παιδαγωγική υποστήριξη του προγράµµατος αξιοποιήθηκε το 

εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Βελβεντού, οι µαρτυρίες παλιών γεωργών, µυλωνάδων και 

ποικίλη βιβλιογραφία. 
 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Σπόροι, καρποί, κατάλληλες συνθήκες βλάστησης, υδροκίνηση, 

διατροφή, µεταποίηση. 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Είναι γνωστό πως το σχολικό έτος 2008- 2009 προτείνεται από το ΥΠΕΠΘ ως 

θεµατικό έτος αφιερωµένο στη «Γεωργία, ∆ιατροφή και Περιβάλλον». Η άνιση 

κατανοµή των διατροφικών αγαθών, έχει δηµιουργήσει δυο διαφορετικούς κόσµους. Τον 

κόσµο της πείνας και τον κόσµο της διατροφικής σπατάλης. Επί πλέον στις οικονοµικά 

αναπτυγµένες κοινωνίες οι διατροφικές συνήθειες έχουν αλλάξει τόσο δραµατικά, ώστε 

η υγιεινή διατροφή να έχει γίνει πλέον καινοτοµία. Το γρήγορο φαγητό, αµφιβόλου 
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διατροφικής αξίας δηµιούργησε σηµαντικά προβλήµατα υγείας στους καταναλωτές µε 

νέες ασθένειες που πριν από εκατό χρόνια αγνοούνταν. 

 Η ανάγκη λοιπόν να αντιµετωπιστούν αυτά τα προβλήµατα είναι πλέον επιτακτική. Ο 

Μεσογειακός τρόπος διατροφής πρέπει να µην αντιµετωπίζεται πια ως µια «µόδα». Και 

πρώτα από όλα το ψωµί ως βασικό διατροφικό αγαθό, θα πρέπει να καταναλώνεται 

σωστά. Η προσπάθεια θα είναι δύσκολη αφού εκτός από τις σύγχρονες διατροφικές 

συνήθειες, πρέπει να αντιµετωπιστούν και τα τεράστια οικονοµικά συµφέροντα που 

έχουν αναπτυχθεί στη βιοµηχανία του φαγητού. 

 Η εκπαίδευση για τη σωστή διατροφή πρέπει να ξεκινά από τη γέννηση και εποµένως 

στην παιδική και εφηβική ηλικία και µέσα από το σχολείο. 

 Το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα «Σπόροι και Καρποί. Με τον 

Σιταράκη στου Μύλου το δροµάκι», που σχεδιάστηκε από την Παιδαγωγική Οµάδα 

του ΚΠΕ Βελβεντού, περιλαµβάνει µέσα από τις δράσεις του κυρίως τέτοιους 

προβληµατισµούς. Προβληµατισµοί και γνώσεις που αναφέρονται τόσο στις συνθήκες 

παραγωγής πρωτογενών αγαθών, όσο και στη σωστή µεταποίηση και την κατανάλωσή 

τους. 

 Ειδικότερα αναφέρεται κυρίως στη διαδικασία παραγωγής σιταριού, τη µεταποίησή 

του σε αλεύρι µέσα από παραδοσιακές µεθόδους, στην παρασκευή ψωµιού ολικής 

άλεσης και στην κατανάλωση αγνών προϊόντων. 

 ∆ηµιουργήθηκε για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Κ.Π.Ε. Βελβεντού µε γενικότερο 

σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους µικρούς µαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους, 

µέσα από βιωµατικές προσεγγίσεις να αντιληφθούν τον σπουδαίο ρόλο της υγιεινής 

διατροφής, ειδικότερα για το βασικό είδος διατροφής όπως είναι το ψωµί. Με το 

πρόγραµµα αυτό οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε ποικίλες 

δραστηριότητες όπως: 

- Αναγνώριση σπόρων 

- Εκτίµηση της αξίας τους 

- Κατάλληλες Συνθήκες για τη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη των φυτών 

- Συγκοµιδή, επεξεργασία 

- Μεταποίηση 

- Γευστική δοκιµή 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Βασικά κριτήρια τα οποία συντέλεσαν στη δηµιουργία του προγράµµατος δίνονται 

συνοπτικά παρακάτω. 

- Τελευταία όλο και περισσότερο συναντά κανείς στις εφηµερίδες, στα περιοδικά και 

στην τηλεόραση, ειδήσεις για τις γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες και τις 

επιπτώσεις τους στη χλωρίδα και την πανίδα. Από την άλλη η στροφή προς την 

κατανάλωση βιολογικών προϊόντων µας έδωσαν ένα επιπλέον ερέθισµα για να 

ασχοληθούµε µε το θέµα των σπόρων, του εδάφους και της σηµασίας του για την 

εξέλιξη της ζωής και της διατήρησης της βιοποικιλότητας. 

- Η σωστή διαχείριση των διατροφικών αγαθών (πχ ενάντια στην υπερκατανάλωση) 

µε στόχο την αντιµετώπιση της πείνας που µαστίζει κυρίως τις οικονοµικά 

ασθενέστερες χώρες, αλλά και 
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- οι σύγχρονες διατροφικές συνήθειες (πχ ποιότητα, θρεπτική αξία), είναι ζητήµατα 

για τα οποία ο άνθρωπος όσο πιο νέος αποκτήσει αξίες και διαµορφώσει 

συµπεριφορές µπορεί αφενός να τα αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα και να 

συµβάλλει στην εξάλειψή τους, 

- Εποµένως το πρόγραµµα χωρίς να επιδιώκει απαραίτητα στη διαµόρφωση 

συγκεκριµένων διατροφικών συµπεριφορών, αποβλέπει στη δηµιουργία 

ενηµερωµένων πολιτών µε κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες. 

- Τέλος η αλόγιστη χρήση µη ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων σ’ όλες σχεδόν τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι ένα ζήτηµα το οποίο πριν να δηµιουργήσει 

αξεπέραστα προβλήµατα, πρέπει να αντιµετωπιστεί κυρίως µε την ενηµέρωση. Στο 

πρόγραµµα οι µαθητές µπορούν να γνωρίσουν τις παραδοσιακές µεθόδους 

επεξεργασίας των δηµητριακών (πχ άλεση σε νερόµυλο), χωρίς αυτό να γίνεται 

αυτοσκοπός αφού για πολλούς και ευνόητους λόγους δεν είναι δυνατόν να 

επιστρέψουµε σε τέτοιες λιγότερο αποδοτικές µεθόδους. Επιδιώκεται όµως να 

αντιληφθούν πως η σωστή διαχείριση των ενεργειακών πόρων είναι πλέον 

µονόδροµος. 
 

ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 Βασική επιδίωξη κατά την επιλογή και το σχεδιασµό του θεωρητικού µέρους, αλλά 

και των δραστηριοτήτων του προγράµµατος, ήταν η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση 

των µικρών µαθητών µέσα από τη δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος προσαρµοσµένο 

στην ψυχοσύνθεση τους. Έτσι µέσα από µυθοπλαστικές κυρίως καταστάσεις και χωρίς 

να χάνεται η ουσία της ρεαλιστικής προσέγγισης των στόχων, οι µαθητές οδηγούνται στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα.. 

 Στο ηµερήσιας διάρκειας πρόγραµµα επιδιώκονται απλοί και εφικτοί στόχοι και 

συγχρόνως ουσιαστικοί. 

 Συγκεκριµένα επιδιώκεται 

•Να δώσει στους µικρούς µαθητές τις κατάλληλες για την ηλικία τους γνώσεις για να 

γνωρίσουν το περιβάλλον και τα προβλήµατά του. 

•Να τους δώσει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε το ρόλο και τη θέση των σπόρων και 

των φυτών στο οικοσύστηµα. 

•Να συνδυάσουν τη σπορά µε τον υπόλοιπο κύκλο της βλάστησης και της καρποφορίας, 

του θερισµού, της παραγωγής του αλευριού και της παρασκευής ψωµιού 

•Να κατανοήσουν τον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων 

(δηµητριακών) µε την αξιοποίηση ήπιων µορφών ενέργειας 

•Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την αξία της σωστής διατροφής 

•Να χρησιµοποιήσουν τους σπόρους σαν πηγή γνώσεων. 

•Να βελτιώσουν και να εµπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. 

•Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και να κατανοήσουν την αξία της οµαδικής 

εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 Η ενεργή συµµετοχή των µαθητών σ’ όλες τις φάσεις του προγράµµατος συµβάλλει 

στην ουσιαστική επίτευξη των στόχων του. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα 
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στους µαθητές να παρατηρήσουν, να ερευνήσουν, να αποκοµίσουν άµεσες εντυπώσεις, 

να εκφραστούν και να αποκτήσουν εµπειρίες χρήσιµες και ικανές να συµβάλλουν στη 

διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στο 

πρόγραµµα στηρίζονται κατά βάση στην παρατήρηση, στο παιχνίδι, στη συζήτηση, στην 

πραγµατικότητα µέσα από φανταστικές καταστάσεις και τέλος στη γευστική δοκιµή ως 

επιβράβευση της συµµετοχής τους. Πρέπει να τονιστεί ότι η δοµή του προγράµµατος 

χαρακτηρίζεται από τη διαδοχικότητα των δραστηριοτήτων και κορυφώνεται µε τη 

γευστική δοκιµή ψωµιού που συµµετείχαν σ’όλη τη διαδικασία της προετοιµασίας του. 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται σε πέντε διαδοχικά στάδια που χαρακτηρίζονται από 

την απλότητα ώστε να συµµετέχουν χωρίς να κουραστούν οι µικροί µαθ10ητές των 

Νηπιαγωγείων και των δυο πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού. 
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 Υποδοχή των παιδιών, γνωριµία και εξοικείωση µε την παιδαγωγική οµάδα, 

ενηµέρωση για τη λειτουργία του ΚΠΕ, προσαρµογή στο χώρο µε παιχνίδι και µουσική 

(κατανόηση του χώρου, του χρόνου και του ρυθµού) που προετοιµάζει και εισάγει τους 

µικρούς µαθητές στο θεωρητικό µέρος του προγράµµατος, χωρισµός σε οµάδες. 
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 Περιλαµβάνει δραστηριότητες µε στόχο να γνωρίσουν οι µικροί µαθητές τους 

σπόρους και τους καρπούς και τις διαφορές τους. Τα πιάνουν, µαθαίνουν να ξεχωρίζουν 

τα διαφορετικά είδη ακόµα και µε κλειστά µάτια, Με συζήτηση και µε οπτικοαουστικό 

υλικό που έχει δηµιουργήσει η Παιδαγωγική Οµάδα, γνωρίζουν τις κατάλληλες συνθήκες 

που απαιτούνται για να βλαστήσει ο σπόρος. Εδώ ο Σπόρος Σιταράκης συστήνεται και 

ενηµερώνει τα παιδιά για τις κατάλληλες  συνθήκες βλάστησής του που στη συνέχεια τις 

αναλύει. «Είµαι ένα µικρό σποράκι από σιτάρι, γι’ αυτό έχω αυτό το όνοµα: Σπόρος 

Σιταράκης. Για να είµαι ειλικρινής στην αρχή δε µου πολυάρεσε το όνοµά µου. Μέχρι που 

έµαθα την ιστορία της ζωής µου κι άλλαξα γνώµη. Ακούστε γιατί. 

 Με λένε Σπόρο γιατί είµαι µέρος του καρπού από ένα φυτό, που το λένε σιτάρι ,και 

όταν βρεθώ σε κατάλληλες συνθήκες µέσα στο έδαφος, βλασταίνω και γίνοµαι ένα νέο 

φυτό, ένα στάχυ σιταριού. Αυτό που παθαίνω εγώ, το παθαίνουν όλοι οι σπόροι και οι 

καρποί. Τα σποράκια των λουλουδιών, τα κουκούτσια των φρούτων. Τι ποικιλία και τι 

οµορφιά υπάρχει γύρω µας ! Μέχρι να βλαστήσουµε όµως και να γίνουµε νέα φυτά, πρέπει 

να κάνουµε υποµονή και να περιµένουµε να µας επισκεφτούν οι Κατάλληλες Συνθήκες ! 

Εγώ, δε ντρέποµαι να σας το οµολογήσω, όταν γεννήθηκα και καµάρωνα στρουµπουλός 

και πρασινούλης πάνω στο στάχυ µου, δεν ήξερα τίποτα γι αυτές τις Κατάλληλες Συνθήκες 

κι ούτε, βέβαια, ότι τις όφειλα την ίδια µου την ύπαρξη, τη ζωή µου! Άκουγα τη µητέρα 

µου, την κυρία Ταξιανθία, να µιλάει γι αυτές µαζί µε τις γειτόνισσες, τα άλλα στάχια 

δηλαδή, και µου λύθηκαν όλες οι απορίες µου. Οι Κατάλληλες Συνθήκες δεν είναι ούτε 

ποντίκια να σε τρώνε, ούτε καρακάξες να σου τσιµπούν κάθε λίγο και λιγάκι το τρυφερό 

σου κεφαλάκι. Όχι!  

Οι τέσσερις καλοί µας µάγοι, που µας µετατρέπουν σε φυτά. 

� Ήλιος 

Ο Σπόρος Σιταράκης ένα πρωινό βρίσκει ξαφνικά ένα θησαυρό ψηλά στον ουρανό. 
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-Πως λάµπει!, φωνάζει, µε θαµπώνει, µε ζεσταίνει! 

� Νερό 

Η βροχή η Ψιχαλίτσα στο κεφαλάκι τον σκουντά. 

Να δυο σταγόνες νερό δροσερό…κι ο Σιταράκης τις πίνει στο λεπτό! 

� Αέρας 

-Αχ! Αναστενάζει ο Σιταράκης µε χαρά. 

-Καλά περνάω εδώ! Έχω ζεστούλα και νερό, έχω τον ήλιο να µε φωτίζει, µα κάτι µου 

λείπει. Τι να’ ναι αυτό; 

Φιουρρρ! Φιουρρρ! Φιιρ! Σφυρίζει ΄κάποιος δίπλα του τρεις φορές! 

Ο αέρας σου λείπει µαθές! Πάρε τρεις αναπνοές 

� Χώµα 

•Εε! Είµαι κι εγώ εδώ! Το έδαφος διαµαρτύρεται µε νεύρο και παλµό. Αν έλειπα κι εγώ, 

πώς οι Κατάλληλες Συνθήκες θα σε βοηθούσαν να βλαστήσεις, να πρασινίσεις και µε τον 

ήλιο να χρυσαφίσεις;» 

 

 Τα παιδιά σπέρνουν ένα σποράκι σε ένα γλαστράκι, τοποθετούν ένα καρτελάκι µε το 

όνοµά τους και το «υιοθετούν», φροντίζοντας από δω και πέρα για την ανάπτυξή του. 

Εδώ αρχίζει  η ιστορία του σπόρου σιταριού που όταν βλαστήσει, γίνει φυτό και 

ωριµάσει θα δώσει από το στάχυ του πολλά σποράκια σιταριού. Έτσι εξάπτεται η 

φαντασία και δηµιουργείται το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τις περιπέτειες του 

Σποροσιταράκη στα σταροχώραφα και στο νερόµυλο. 
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 Το στάδιο περιλαµβάνει την πεζή µετάβαση των παιδιών από το Κέντρο στο 

εξωκλήσι του Αγίου Αντωνίου και από εκεί µέχρι παλιό νερόµυλο. 

 

 Παρέα µε το Σιταράκη τα παιδιά ζουν τις περιπέτειές του από το σταροχώραφο, το 

µονοπάτι του δάσους, το επικίνδυνο ταξίδι στο στόµα του κόρακα µέχρι τη µυλόπετρα 

του νερόµυλου και το µοσχοµυριστό ψωµί. 

 Συγκεκριµένα τα παιδιά οδηγούνται από µια σειρά ενηµερωτικών πινακίδων που 

είναι τοποθετηµένοι στα στενά σοκάκια του χωριού στο εξωκλήσι του Αγίου Αντωνίου. 

Η πρώτη πινακίδα έχει ένα σποροσιταράκι φτάνοντας µέχρι τη δέκατη που δείχνει τον 

προορισµό, δέκα (Προσανατολισµός). 

 Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τα παιδιά εξερευνούν το χωριό, θαυµάζουν τις 

οµορφιές της φύσης, ανακαλύπτουν τη χλωρίδα και την πανίδα, ακούν και αναγνωρίζουν 

τους διάφορους ήχους και αναπνέουν τον καθαρό αέρα (Παρατήρηση του 

Περιβάλλοντος). 

 Στάση στο ξύλινο γεφύρι του Ξερόλακα όπου µαθαίνουν τι είναι το γεφύρι και ποια η 

χρησιµότητά του. Μαθαίνουν επίσης και για τη δηµιουργία του χειµάρρου από τη 

διάβρωση του νερού (Φυσικά Φαινόµενα). 

 Πρώτη στάση στην εκκλησία του Αγ. Αντωνίου! Ξεκούραση στο προαύλιο της 

εκκλησίας και η ιστορία του σπόρου του Σιταράκη ξεκινάει… 

…ενός σπόρου που ζούσε µε τη µητέρα του και τα αδερφάκια του, τα άλλα 

σταχοσποράκια, σε ένα σταροχώραφο ενός µεγάλου χρυσαφένιου κάµπου. 
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Ώσπου ένα καλοκαιριάτικο ζεστό πρωινό, ήρθαν οι άνθρωποι µε τις θεριζοαλωνιστικές 

τους µηχανές και κατέληξαν µέσα σε µεγάλα σακιά στην καρότσα ενός µεγάλου φορτηγού 

όλα τα σποράκια… 

…εκτός από το Σπόρο Σιταράκη! Ένας µεγαλόσωµος σπόρος του έδωσε µια σπρωξιά, τη 

στιγµή ακριβώς που έµπαιναν, κι ο Σπόρος Σιταράκης έχασε την ισορροπία του και έπεσε 

πάλι στο χωράφι… 

Σιγά σιγά σουρούπωνε κι ο Σπόρος Σιταράκης άρχισε να κλαίει γιατί φοβόταν κι ένιωθε 

µόνος. Τότε εµφανίστηκε µπροστά του µια πανέµορφη κιτρινογαλαζοχρυσοπράσινη 

πεταλούδα. 

Αφού της είπε τι είχε συµβεί, εκείνη τον λυπήθηκε και του είπε ότι θα έπρεπε να πάρει το 

ανατολικό δροµάκι, το οποίο θα τον οδηγούσε στα άλλα σποράκια.  

Πήρε λοιπόν το δροµάκι που του είπε η πεταλούδα, απολαµβάνοντας ταυτόχρονα τις 

οµορφιές της φύσης.  

 - Τα παιδιά ψάχνουν να βρουν ποιο είναι το δροµάκι που πήρε ο Σιταράκης και το 

 ακολουθούν… 

Ξεχνώντας όµως τις οδηγίες της φίλης του της πεταλούδας που του είπε να προσέχει για 

να µη χάσει το δρόµο, βγήκε από το δρόµο καθώς µαγεύτηκε από το κελάηδισµα ενός 

πουλιού. Ξαφνικά τον φύσηξε ο Βοριάς και τον έστειλε στα γαµψά νύχια ενός κόρακα. 

Ο κόρακας τον λιγουρεύτηκε στην αρχή, µετά όµως σκέφτηκε ότι αν τον οδηγούσε  στα 

αδελφάκια του, στον παλιό νερόµυλο, θα έτρωγε λουκούλλειο γεύµα. 

Ξεκίνησαν λοιπόν µαζί και ύστερα από µια πτήση γεµάτη αγωνία ο Σιταράκης βρέθηκε 

δίπλα στα υπόλοιπα σταχοσποράκια, τα οποία πέταξαν από τη χαρά τους µόλις τον είδαν! 

Ο κόρακας είχε κρατήσει το λόγο του και ο Σιταράκης ήταν τρισευτυχισµένος ανάµεσα 

στα αδέλφια του. Ο κόρακας αντί να φάει τα σποράκια, άρπαξε ένα από τα λουκάνικα 

του Μπαρµπα- Μυλωνά που εκείνη την ώρα τα είχε κρεµασµένα έξω από το µύλο, έτοιµα 

για ψήσιµο.  

Το ταξίδι του Σιταράκη σαν σπόρος σιταριού είχε τελειώσει. Τώρα θα άρχιζε ένα 

καινούργιο ταξίδι γι’ αυτόν σαν αλεύρι ή σαν µια φέτα στα χέρια ενός µικρού παιδιού… 

  

 Στο στάδιο αυτό οι µικροί µαθητές έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν ένα 

περιβάλλον στο οποίο η παρουσία του ανθρώπου είναι έντονη (από το πυκνοδοµηµένο 

περιβάλλον του χωριού στο καλλιεργούµενο από καρποφόρα δέντρα και σιτηρά 

γεωργικό περιβάλλον). Όπως αναφέρθηκε, η ενεργή συµµετοχή των µικρών µαθητών 

στη δραµατοποίηση του παραµυθιού του Σιταράκη, ενεργοποιεί τη φαντασία τους και 

δηµιουργεί ενδιαφέρον για την εξέλιξή του. Σήµερα η βάναυση εισβολή των έτοιµων και 

τυποποιηµένων πληροφοριών και παραστάσεων από την τηλεόραση, τα CD-players, το 

διαδίκτυο κλπ, στέρησαν από τα παιδιά την ενεργοποίηση της φαντασίας. 

 

4
ο
 στάδιο 

. . .και µεταφερόµαστε  στον παλιό νερόµυλο. . . 

. . .όπου µας υποδέχεται ο µυλωνάς και µας ξεναγεί…. 

 

 Στα στάδιο αυτό οι µαθητές συµµετέχουν στη διαδικασία άλεσης του σιταριού, στο 

ζύµωµα του ψωµιού, στο ψήσιµό του, απολαµβάνουν το ψωµί που παρασκεύασαν.  

 Οι µαθητές ενηµερώνονται για τη λειτουργία του νερόµυλου από τον εκπαιδευτικό – 

µυλωνά, παρατηρούν τους µηχανισµούς άλεσης και κίνησης, διαπιστώνουν τη δύναµη 
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του νερού που κινεί τη φτερωτή και αυτή µε τη σειρά της την τεράστια µυλόπετρα που 

όταν τρίβεται στην ακίνητη µυλόπετρα µετατρέπουν το σιτάρι και τα άλλα δηµητριακά 

σε αλεύρι.. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα λαογραφικά στοιχεία , ιστορίες και µύθοι για 

το νερόµυλο και το µυλωνά. Επισκέπτονται το µυλαύλακα που οδηγεί το νερό στην 

καρούτα,  µαθαίνουν τι είναι η καρούτα και ποιος είναι ο ρόλος της και εξετάζουν τα 

φυσιογνωστικά χαρακτηριστικά του νερού (διαύγεια, θερµοκρασία, οσµή) µε τις 

αισθήσεις τους. Εδώ συµµετέχουν στη δραµατοποίηση του ποιήµατος του Ζ. 

Παπαντωνίου «Από πού είσαι ποταµάκι;». 

 Γνωρίζουν τον παραδοσιακό τρόπο άλεσης των δηµητριακών µε τον χειρόµυλο τον 

οποίο και προσπαθούν να γυρίσουν και συγκρίνουν τους δυο τρόπους.     

 Στο πρώτο µέρος του σταδίου αυτού αξιοποιείται η παρατηρητικότητα των µαθητών 

και έχουν την ευκαιρία να ακούσουν πρώτη τους ίσως φορά για τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, για τη δύναµη του νερού, για τη µετάδοση της κίνησης, για την τριβή και να 

διαπιστώσουν µόνοι τους την καθαρότητα του νερού και την ταχύτητά του. 

 Στο επόµενο µέρος του σταδίου οι µαθητές συµµετέχουν στη διαδικασία της 

προετοιµασίας του ψωµιού ολικής άλεσης και στο ψήσιµό του και µαθαίνουν για το 

ψωµί και την παράδοσή του (σταύρωµα ψωµιού, παροιµίες). 

  Ο αυθορµητισµός, το ενδιαφέρον και η επιθυµία των µαθητών για συµµετοχή µε 

στόχο τη δηµιουργία, αποτελούν καταλυτικό παράγοντα για την οµαλή  ροή του 

προγράµµατος. Ειδικότερα όταν στο πρόγραµµα συµµετέχει ο πραγµατικός µπάρµπα – 

µυλωνάς ή η γιαγιά που µε την αφήγηση παλιών ιστοριών δείχνουν τη διαδικασία άλεσης 

και παρασκευής ψωµιού οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποµυθοποιήσουν 

διαδικασίες άγνωστες πλέον σ’ αυτούς.  

 Κατά τη ροή του σταδίου συχνά τυχαία γεγονότα προκαλούν ενδιαφέρον. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις 

 Τα γεγονότα διερευνώνται και πολλές φορές διαµορφώνουν υπάρχουσες 

δραστηριότητες ή συνιστούν νέες. 

 Η διαθεµατικότητα των επί µέρους δράσεων του σταδίου είναι πιστεύουµε τόσο 

ενδιαφέρουσα, όσο και παραγωγική αφού οι µαθητές συναντούν έννοιες από τη φυσική 

(µετάδοση της κίνησης, δύναµη του νερού, περιστροφική κίνηση, τριβή, κα), τη χηµεία 

(καθαρότητα νερού), τη λαογραφία , την οικιακή οικονοµία, τη διατροφή κα.  
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Αποθεραπεία, αξιολόγηση 

 

 Ώρα για φαγητό… 

Τα παιδιά απολαµβάνουν το ψωµί που παρασκεύασαν τα ίδια, µαζί µε τυράκι, κάποιο 

λαχανικό και ελιές.  

 Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίσουν την αξία της σωστής διατροφής τόσο για την 

υγεία τους όσο και για την ανάπτυξή τους. Ένα απλό γεύµα, όπως αυτό που 

απολαµβάνουν στο τέλος , του προγράµµατος, είναι ένα σχεδόν πλήρες υγιεινό γεύµα. Κι 

αυτό γιατί το ψωµί ολικής άλεσης περιέχει υδατάνθρακες και φυτικές ίνες (κυταρίνες), το 

τυρί πολύτιµες ζωικές πρωτεΐνες και οι ελιές µε τα λαχανικά βιταµίνες και ανόργανα 

άλατα.  
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 Μετά το φαγητό τα παιδιά συµµετέχουν σε παιχνίδια όπως στο κινητικό - 

παραδοσιακό (ο καρβελάς, που παίζεται στην Ήπειρο), αλλά και παιχνίδι ρόλων όπως το 

θεατρικό δρώµενο  «Το πιο γλυκό ψωµί». 

 Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράµµατος και για την ολοκλήρωσή του είναι 

απαραίτητη η αξιολόγησή του. Επειδή το πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές που ακόµα 

δεν χειρίζονται µε άνεση τον γραπτό λόγο. Ως εκ τούτου η αξιολόγηση γίνεται µε 

χειροτεχνικές κατασκευές, και µε συζήτηση 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Το πρόγραµµα καλείται να συµβάλλει όσο το δυνατόν περισσότερο στη διαµόρφωση 

άποψης για την αξία της σωστής διατροφής, καθώς επίσης να ενηµερώσει τους µαθητές 

για τις διαφορές σπόρων – καρπών, για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών και για τη 

διαδικασία της επεξεργασίας των δηµητριακών µε τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον. 

 Όπως επισηµάνθηκε στο πρόγραµµα  πολλές δραστηριότητες έχουν ένα 

µυθοπλαστικό χαρακτήρα. Μέσα από αυτές τις µυθοπλαστικές καταστάσεις και χωρίς να 

χάνεται η ουσία της ρεαλιστικής προσέγγισης των στόχων, οι µαθητές οδηγούνται στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα.. Το γεγονός επίσης πως η ροή των δραστηριοτήτων στο πεδίο 

χαρακτηρίζονται από συνέχεια µε κορύφωση τη γευστική δοκιµή του ψωµιού που 

συµµετείχαν στην παρασκευή του, ο ενθουσιασµός των µαθητών τα οδηγεί στην αβίαστη 

έκφραση των συναισθηµάτων τους που διατυπώνονται στο στάδιο της αξιολόγησης..  

 Η συµµετοχή των συνοδών  εκπαιδευτικών στο πρόγραµµα συµβάλλει στην 

οµαλή διεξαγωγή του, κυρίως λόγω της µικρής ηλικίας των µαθητών  

       

 

Ακόµα κι όταν βρέχει η φύση είναι πολύ όµορφη 

Όταν όπως οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ άσχηµες… 

•Μένουµε στον ειδικά για τα µικρά παιδιά διαµορφωµένο χώρο του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Όπου συµµετέχουν σε διάφορες δρραστηριότητες όπως:  

•Προβολή έργων ζωγραφικής του Θεόφιλου, του Βαν Γκογκ και άλλων σπουδαίων 

ζωγράφων µε θέµα το σιτάρι και το ψωµί. 

•Το «κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού» ( παρατηρητικότητα) 

•Θεατρικό δρώµενο «Το πιο γλυκό ψωµί» 

•Παιχνίδι κινητικό- παραδοσιακό (ο καρβελάς, που παίζεται στην Ήπειρο) 

•Παιχνίδι οµαδικό 

•Αλευρώµατα 

•Λογοτεχνία: ποιήµατα, δηµοτικά τραγούδια 

•Αισθητηριακές ασκήσεις και ασκήσεις νόησης (Λεκτική, Παρατηρητικότητας, Αρίθµησης, 

Κατάταξης, Αφής, Ακοής, Βάρους) 

•Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού 

 

Ή ακόµα 

Υλοποιείται από το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα του Λαογραφικού Μουσείου Βελβεντού «τότε 

στο Βελβεντό…..» η ενότητα «ο κύκλος του ψωµιού». 
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