
14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

«ΉΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΣΤΟΧΟΙ: 
• Να ευαισθητοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε στα παιδιά 

την    ανάγκη  να  είναι  γνώστες  του  πολιτισμού  τους  και  να 
είναι  ικανά  να  δώσουν  τις  δικές  τους  προτάσεις, 
προωθώντας  έτσι  τον  πολιτισμό  του  τόπου  τους  και  της 
χώρας τους. 

• Να  γνωρίσουν  τα  παιδιά  τις  ρίζες  του  πολιτιστικού  μας 
θησαυρού. 

• Να συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια μέσα στο χωρόχρονο της 
παράδοσης. 

• Να μάθουν ότι κάθε τόπος έχει τα δικά του ήθη και έθιμα. 
• Να  μάθουν  ότι  κάποια  έθιμα  και  συνήθειες  αρχίζουν  να 

χάνονται ή έχουν χαθεί. 
• Να καλλιεργηθούν συναισθήματα αγάπης, και σεβασμού και 

εκτίμησης προς τους προγόνους μας. 
• Να αποκτήσουν αισθητική αντίληψη. 
• Να  συμβάλουμε  στην  ανάπτυξη  πνεύματος  συνεργασίας 

μεταξύ  των  παιδιών,  με  τη  συμμετοχή  τους  σε  ομάδες 
εργασίας. 

• Να  εμπλουτίσουμε  τον  παιδικό  λόγο  μέσα  από  τα  λαϊκά 
παραμύθια, τις παροιμίες, τα τραγούδια. 

• Να διεγείρουμε το γνωστικό ενδιαφέρον των παιδιών και να 
καλλιεργήσουμε τη φιλομάθεια τους. 

• Να καλλιεργήσουμε την υπευθυνότητα των παιδιών. 
• Να  εκτιμήσουν  τα  παιδιά  την  λαϊκή  παραδοσιακή  τέχνη  και 

ν’αποκτήσουν εμπειρίες. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 

• Η  επεξεργασία  του  συγκεκριμένου  θέματος  ξεκινούσε 
από  εμάς(επιλογή  υλικού)  και  κατέληγε  στα 
παιδιά(επιλογή μεθόδων & δραστηριοτήτων). 

Οι προτιμήσεις τους ήταν: 
α. Ζωγραφική(να το ζωγραφίσουμε) 
β. Δραματοποίηση (να το παίξουμε) 

γ. Τραγούδι 
δ. ΠαραμύθιΙστορία 
ε. Μαγειρική. 
Σημ.: Εδώ κρίνουμε αναγκαίο να αναφέρουμε, την αξία της 

μαγειρικής  ως  μια  πολυσύνθετη  δραστηριότητα  στο  χώρο  του 
νηπιαγωγείου. Συνδέεται με βιωμένες εμπειρίες όλων των παιδιών 
και συμμετέχουν με χαρά σ’αυτές.



Μαθαίνουν  μυρωδιές,  γεύσεις,  ανακαλύπτουν  ομοιότητες  και 
διαφορές. 
Διαβάζουν  τη  συνταγή(ανάγνωση),  γράφουν  τα  υλικά(γραφή), 
μετράνε  τις  ποσότητες(μαθηματικά),  κάνουν  προβλέψεις,  κάνουν 
παρατηρήσεις(φυσικό περιβάλλον) κ.α. 
Μαθαίνουν  κανόνες  υγιεινής,  πρόληψης,  σωστής  διατροφής  και 
ασφάλειας.  Τέλος  μαθαίνουν  να  συνεργάζονται  και  να  είναι 
υπεύθυνα. 

• Δημιουργήσαμε  τη  γωνία  της  λαϊκής  παράδοσης.  Στη 
γωνία  αυτή  συγκεντρώναμε  υλικό  σχετικό  με  τα  έθιμα 
που  ασχολούμασταν,  καθώς  και  τις  εργασίες  των 
παιδιών 

• Οι  γονείς  των παιδιών μας  βοήθησαν πολύ, φέρνοντας 
υλικό σχετικό με τα έθιμα που επεξεργαζόμασταν. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι  δραστηριότητες  είναι  χωρισμένες  ανά  μήνα  (κάτι  σαν 
μηνολόγιο) με βάση τις γιορτές και τα έθιμα κάθε μήνα. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

• Στολίσαμε χριστουγεννιάτικο δέντρο και καράβι 
• Φτιάξαμε κάρτες και γράψαμε ευχές 
• Μαγειρέψαμε: μελομακάρονα, κουραμπιέδες, μπισκοτάκια. 
• Τραγουδήσαμε τα κάλαντα και ακούσαμε κάλαντα από άλλες 

περιοχές της Ελλάδας 
• Ακούσαμε χριστουγεννιάτικα τροπάρια 
• Κόψαμε βασιλόπιτα 
• Διαβάσαμε  για  έθιμα  που  έχουν  σε  άλλες  περιοχές  της 

Ελλάδας 
• Μαθαίνουμε και αιτιολογούμε παροιμίες και λαϊκές εκφράσεις 

που αναφέρονται στο Δεκέμβρη 
• Γνωρίσαμε  την  παράδοση  του  λαού  μας  για  τους 

καλικάντζαρους 
• Μάθαμε  ευχές  για  τις  ημέρες  και  πως  τις  χρησιμοποιούμε 

εύστοχα 
• Μάθαμε άλλες ονομασίες των καλικάντζαρων 
• Ακούσαμε παινέματα που συνοδεύουν τα κάλαντα 
• Είδαμε  εικόνες  από  χριστουγεννιάτικα  τραπέζια  και 

ονομάσαμε τα φαγητά 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

• Μαθαίνουμε  και  αιτιολογούμε  παροιμίες  και  λαϊκές 
εκφράσεις που αναφέρονται στο Γενάρη 

• Διαβάσαμε το μύθο της Αλκυόνης



• Δραματοποιήσαμε το μύθο της Αλκυόνης 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

• Μαθαίνουμε  και  αιτιολογούμε  παροιμίες  και  λαϊκές 
ονομασίες του Φλεβάρη 

• Διαβάσαμε  τη  λαϊκή  παράδοση  γιατί  ο  Φλεβάρης  έχει  28 
ημέρες 

• Ζωγραφίσαμε την ιστορία 
• Δραματοποιήσαμε την ιστορία 

ΑΠΟΚΡΙΕΣΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 

• Συζητήσαμε  και  είδαμε  εικόνες  από  έθιμα  σε  διάφορες 
περιοχές  της  Ελλάδας(Καρναβάλι  στην  Πάτρα,  τα 
αλευρομουτζουρώματα  στο  Γαλαξίδι,  οι  Μπούλες  και  οι 
γενίτσαροι  στη  Νάουσα,  οι  κουδουνοφόροι  στο  Σοχό 
Μακεδονίας,  το  πέταγμα  του  χαρταετού,  φωτιές  στα 
Γιάννενα) 

• Φτιάξαμε μάσκες 
• Μάθαμε  εύθυμα  σκωπτικά  παραδοσιακά  τραγούδια:  η 

μπαμπόγρια, ο μπάρμπα Μαθιός, ο μπάρμπα Μπρίλιος, 
ο  γάμος  του  Κάβουρα,  ο  γέροΧαραλάμπης,  πως  το 
τρίβουν το πιπέρι 

• Μάθαμε να χορεύουμε τα παραπάνω τραγούδια 
• Τραγουδήσαμε και χορέψαμε το Γαϊτανάκι 
• Φτιάξαμε κανταΐφι 
• Μάθαμε εύθυμα ποιήματα 
• Τα  παραπάνω  τα  παρουσιάσαμε  στην  αποκριάτικη 

γιορτή μας παρουσία των γονιών 
• Διαβάσαμε την λαϊκή παράδοση για την κυράσαρακοστή 
• Φτιάξαμε από χαρτί την κυράσαρακοστή 
• Φτιάξαμε  με  ζυμάρι  την  κυράσαρακοστή  και  την 

στολίσαμε με όσπρια της νηστείας 
• Κόψαμε,  κολλήσαμε  και  ταξινομήσαμε  τις  νηστίσιμες  και 

τις αρτύσιμες τροφές 
• Διαβάσαμε  την  λαϊκή  παράδοση  για  τον  Κασσιανό(Η 

Κασσιανος, Λαϊκή παράδοση της Λέσβου) 
• Ζωγραφίσαμε την ιστορία 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

• Μαθαίνουμε και αιτιολογούμε τις λαϊκές παροιμίες του Μάρτη 
• Διαβάσαμε την λαϊκή παράδοση για την γυναίκα του Μάρτη 
• Ζωγραφίσαμε την ιστορία 
• Δραματοποιήσαμε την ιστορία 
• Φτιάξαμε με άσπρη και κόκκινη κλωστή το Μάρτη  ή μαρτίκι



• Μάθαμε πως το βραχιόλι αυτό το φορούσανε στο χέρι μέχρι 
να  βγει  ο  μήνας,  μετά  το  έβγαζαν  από  το  χέρι  τους  και  το 
κρεμούσαν  στις  τριανταφυλλιές  για  να  κοκκινίζουν  τα 
μάγουλά τους ή να  το πάρουν τα χελιδόνια για να φτιάξουν 
την φωλιά τους. Τέλος το βάζανε να καεί στην λαμπάδα της 
Ανάστασης 

• Μάθαμε  για  την  λαϊκή  παράδοση  που  λέει  πως  κάθε  1 η 
Μαρτίου  οι  νοικοκυρές  χτυπούσαν  με  τις  κουτάλες  τις 
κατσαρόλες δυνατά και έκαναν πολλή φασαρία. Πίστευαν ότι 
μ’αυτό τον τρόπο τα φίδια θα ξυπνήσουν απότομα από την 
χειμερία νάρκη και θα πεθάνουν 

• Συζητήσαμε  τους λόγους που τα παλιά χρόνια  τηρούσαν το 
έθιμο αυτό 

• Δραματοποιήσαμε τη λαϊκή παράδοση 
• Ζωγραφίσαμε τη λαϊκή παράδοση 
• Μαθαίνουμε για το έθιμο του χελιδονίσματος 
• Μαθαίνουμε το χελιδόνισμα από τον Πύργο 
• Διαβάζουμε  παραλλαγές  και  από  άλλες  περιοχές  της 

Ελλάδας 
• Δραματοποιήσαμε τη λαϊκή παράδοση 
• Ζωγραφίσαμε το χελιδόνι 
• Μάθαμε τη λαϊκή παράδοση ότι κάθε 1 η Μάρτη οι νοικοκυρές 

καθαρίζουν  το  σπίτι  από  όλα  τα  ζωύφια  που  εμφανίζονται. 
Καλοσωρίζοντας  μάλιστα  το  Μάρτη,  καλωσορίζουν  και  τα 
μαμούδια  του:  ¨  ήρθες  Μάρτη,  ηρθ’η  γενιά  σου.  Ηρθ’η 
πληθομαμουδιά  σου¨.  Όταν  καθαρίζουν  το  σπίτι,  σπάζουν 
στην  αυλή  τσουκάλια,  λαγήνια  και  λένε:¨  Όξω  ο 
κουστουφλέβαρος! Όξω ψύλλοι, ποντικοί,  μέσα Μάρτης  και 
χαρά και καλή νοικοκυρά¨ ή σε άλλες περιοχές:¨ Όξω ψύλλοι 
και  κοριοί!  Μέσα  γεια,  μέσα  χαρά.  Έμπα  καλόχρονε,  έβγα 
κακόχρονε!¨ 

• Δραματοποιήσαμε τη λαϊκή παράδοση 
• Ζωγραφίσαμε 
• Μαθαίνουμε  για  τα  κάλαντα  του  Μάρτη.  Τα  κάλαντα  αυτά 

λύονται  τη  Μεγάλη  Πέμπτη  που  οι  νοικοκυρές  βάφουνε  τα 
αυγά.  Τα  παιδιά  εκείνη  τη  μέρα  γυρίζανε  στα  σπίτια  και 
λέγανε τα κάλαντα κρατώντας το Μάρτη. Ο Μάρτης ήταν δύο 
βέργες  δεμένες  σε  σχήμα  Χ  και  γύρωγύρω  μια  κλωστή 
δεμένη  στις  άκρες  του  Χ.  Απάνω  στη  κλωστή  είχανε 
κρεμασμένα πολλά χρωματιστά κουρελάκια από ψιλά πανιά. 
Λέγανε  τα  κάλαντα  και  στο  τέλος  παίρνοντας  την  αμοιβή 
τους, είτε χρήματα, είτε αυγό, ξεκρέμαγαν ένα κουρελάκι και 
το έδιναν στη νοικοκυρά.   Το κουρελάκι αυτό είχε τη μαγική 
ιδιότητα να διώχνει τους ψύλλους και τους ποντικούς από το 
σπίτι(Λαϊκή Παράδοση της Λέσβου) 

• Κατασκευάσαμε το Μάρτη 
• Μαθαίνουμε  τη  λαϊκή  παράδοση  της  Περπερούνας  ή 

Περπερού  ή  Πιρπιρού.  Διαλέγουν  ένα  κοριτσάκι  φτωχό  ή 
ορφανό και το στολίζουν με λουλούδια ή πρασινάδα, για να



πρασινίσει  ο  τόπος  σαν  την  Περπερούνα.  Η  Περπερούνα 
μπαίνει στη μέση της παρέας των κοριτσιών και τραγουδούν. 
Αφού  τελειώσει  το  τραγούδι,  βγαίνει  από  κάθε  σπίτι  μια 
νοικοκυρά με ένα κανάτι νερό και το χύνει πάνω στο κεφάλι 
της περπερούνας και εύχεται: ¨Καλή βροχή να δώσει ο Θεός¨ 

• Κατασκευάσαμε τη στολή της Περπερούνας 
• Δραματοποιήσαμε τη λαϊκή παράδοση 
• Ζωγραφίσαμε την ιστορία 
• Μάθαμε για τους Αγίους 40 (Λαϊκή παράδοση της Λέσβου) 
• Φτιάξαμε  λουκουμάδες,  όπως  έκαναν  οι  νοικοκυρές  την 

ημέρα των Αγίων 40 
• Ζωγραφίσαμε την Ιστορία 

25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 

• Μάθαμε δημοτικά τραγούδια 
• Μάθαμε να χορεύουμε απλούς παραδοσιακούς χορούς 
• Φτιάξαμε χαλάκια με τη μέθοδο του αργαλειού από χαρτί 
• Φτιάξαμε παραδοσιακές ποδιές 
• Τα παραπάνω έγιναν με αφορμή το Βιβλίο  της Ε.Φακίνου: 

¨Τα Ελληνάκια¨. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

ΠΑΣΧΑ 

Σε  μεγάλο  χαρτόνι  χαράξαμε  ένα  κύκλο και  τον  χωρίσαμε σε  8 
ίσα μέρη, προσθέσαμε ένα δείκτη. Κάθε μέρος αναφερόταν και σε 
ένα έθιμο πασχαλινό: 

1.  Σάββατο του Λαζάρου 
2.  Κυριακή των Βαΐων 
3.  Μεγάλη Εβδομάδα 
4.  Λαμπροκουλούρες και τσουρέκια 
5.  Κόκκινα Αυγά 
6.  Επιτάφιος 
7.  Ανάσταση 
8.  Κυριακή του Πάσχα 
Με βάση αυτά τα έθιμα τα παιδιά πρότειναν δραστηριότητες. 
Οι δραστηριότητες μας ήταν: 

• Διαβάσαμε την ιστορία του Λαζάρου 
• Μάθαμε το τραγούδι του Λαζάρου 
• Φτιάξαμε λαζαράκια 
• Διαβάζουμε για την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα 
• Μαθαίνουμε το ποίημα ¨Τα Βαγιά¨ 
• Μοιράζουμε βάγια 
• Διαβάζουμε για τα πάθη του Χριστού 
• Μαθαίνουμε  ένα  παραδοσιακό  τραγούδι  για  την  Μεγάλη 

Εβδομάδα:  «Μεγάλη  Δευτέρα,  μεγάλη  μέρα.  Μεγάλη



Τρίτη,  ο  Χριστός  εκρίθη.  Μεγάλη  Τετάρτη,  ο  Χριστός 
εχάθη.  Μεγάλη  Πέμπτη,  ο  Χριστός  ευρέθη.  Μεγάλη 
Παρασκευή,  ο  Χριστός  στο  καρφί.  Μεγάλο  Σάββατο,  ο 
Χριστός στην ταφή. Μεγάλη Λαμπρή, αυγό και αρνί. 

• Με  αφορμή  τον  πίνακα  του  Δ.Κομνηνου:  ο  Μυστικός 
Δείπνος,  αναπαριστούμε  το  Μυστικό  Δείπνο  και  το 
πλύσιμο των ποδιών των μαθητών από το Χριστό. 

• Δοκιμάζουμε με το δάκτυλο ξύδι για να θυμηθούμε το ξύδι 
που ήπιε ο Χριστός στο Σταυρό(και σύμφωνα με τη λαϊκή 
παράδοση της Μ. Παρασκευής) 

• Βάφουμε κόκκινα αυγά 
• Διαβάζουμε  την  ιστορία  με  τη Μαγδαληνή και  τα  κόκκινα 

αυγά 
• Φτιάχνουμε  τσουρέκια  και  τα διακοσμούμε  με  τα  κόκκινα 

αυγά 
• Στολίζουμε πασχαλινές λαμπάδες 
• Φτιάχνουμε σταυρουδάκια με πηλό 
• Γράφουμε ευχές στις κάρτες 
• Μαθαίνουμε την ευχή:  ¨Χριστός Ανέστη¨ και να απαντάμε 

με την ευχή ¨Αληθώς Ανέστη¨ 
• Φτιάχνουμε πασχαλινά καλαθάκια 
• Ακούσαμε ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας 
• Μάθαμε  τον  αναστάσιμο  ύμνο:  ¨Χριστός  Ανέστη  εκ 

νεκρών… 
• Διαβάσαμε τη συνταγή της μαγειρίτσας 
• Μαθαίνουμε  το  τραγούδι  της  Μ.  Πέμπτης:  ¨Σήμερα 

μαύρος  ουρανός,  σήμερα  μαύρη  μέρα…¨  Το  τραγούδι 
αυτό, σε πολλά μέρη της Ελλάδας τα παιδιά το λένε από 
σπίτι σε σπίτι και παίρνουν την αμοιβή τους που είναι είτε 
αυγά, κουλουράκια ή και χρήματα 

• Διαβάζουμε τη ρίμα τ’ Αϊ Γιώργη 
• Ζωγραφίζουμε το ποίημα και το κάνουμε βιβλίο 
• Δραματοποιούμε την ιστορία 

ΜΑΪΟΣ 

• Μαθαίνουμε  και  αιτιολογούμε  παροιμίες  και  τις  λαϊκές 
ονομασίες του Μάη. 

• Φτιάχνουμε Πρωτομαγιάτικα στεφάνια 
• Μαθαίνουμε  το  έθιμο  του  πρωτομαγιάτικου  στεφανιού. 

Σύμφωνα με το οποίο κάθε σπίτι την 1 η Μάη φτιάχνει στεφάνι 
με λουλούδια και το κρεμάει στη πόρτα του σπιτιού για τύχη 
και  υγεία.  Εκεί  παραμένει  μέχρι  την  ημέρα  του  ΑϊΓιαννιού 
(24  Ιουνίου).  Την  ημέρα  αυτή  σύμφωνα  με  το  έθιμο,  τα 
παιδιά  της  γειτονιάς  μαζεύουν  όλα  τα  ξερά  μαγιάτικά 
στεφάνια,  ανάβουν  μεγάλες  φωτιές  και  πηδάνε  πάνω  από



αυτές. Έλεγαν, πως, αν  κάποιό παιδί  πηδούσε  τρεις φορές 
ήταν καλό για την υγεία του 

• Δραματοποιήσαμε  το κάψιμο των στεφανιών και  το πήδημα 
πάνω από τις φωτιές 

• Ζωγραφίσαμε το έθιμο 
• Διαβάζουμε το λαϊκό παραμύθι: ¨Η αράχνη, ο σκαντζόχοιρος, 

η χελώνα και η μέλισσα¨ 
• Ζωγραφίζουμε το παραμύθι και το κάνουμε βιβλίο 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

• Μαθαίνουμε  και  αιτιολογούμε  τις  λαϊκές  ονομασίες  που 
αναφέρονται στον Ιούνιο 

• Μαθαίνουμε τα έθιμα του Κλήδονα 
• Μαθαίνουμε τα λαϊκά ονόματα του ΑϊΓιάννη του Κλήδονα 

και συζητάμε πως προέκυψαν αυτά 
• Απομνημονεύουμε  τα  περιπαιχτικά  δίστιχα  που  έλεγαν 

στον Κλήδονα 
• Μαθαίνουμε να παίζουμε το παραδοσιακό παιχνίδι από τη 

Στερεά Ελλάδα: ¨Ο Καρβελάς¨ 
• Μαθαίνουμε το νησιώτικο τραγούδι: ¨Λεβέντη Μυλωνά¨ 
• Δραματοποιήσαμε τη μεταφορά ¨Του αμίλητου νερού¨ για 

τη  γιορτή  του  ΑϊΓιάννη  του  Κλήδονα  και  το  έθιμο  του 
Κλήδονα 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΑΜΦΙΛΑ 

Μετά  την  επίσκεψη  ζωγραφίσαμε  τις  εντυπώσεις  μας  και  τις 
κάναμε βιβλίο. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• Το  πρόγραμμα  μας  έκλεισε  με  την  επίσκεψη  μας  στο 
μουσείο λαϊκής παράδοσης 

• Συζητήσαμε  με  τα  παιδιά  για  ποιες  δραστηριότητες  τους 
άρεσαν περισσότερο 

• Οργανώσαμε έκθεση με φωτογραφίες και τις εργασίες των 
παιδιών, την οποία παρακολούθησαν οι γονείς 

• Τα  παιδιά  παρέλαβαν  σε  ατομικό  φάκελο  τις  εργασίες 
τους, μαζί με αναμνηστικό έντυπο για τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας 

ΣΤΟ CD ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ




































