
Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής 
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι  οι μαθητές της Α‛ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Λουτρών Μυτιλήνης. 
Διάρκεια Προγράμματος: Δεκέμβριος 2009- Μάιος 2010 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Η αγάπη των παιδιών για τα κάλαντα. 
Η αγάπη των παιδιών για τις κατασκευές. 
Η αγάπη των παιδιών για τη δραματοποίηση. 
Οι μεγάλες δυνατότητες του δυναμικού της τάξης. 
Τα περισσότερα από τα τραγούδια που αφορούν σε αυτή την εργασία 
συμπεριλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία της πρώτης τάξης, άλλα για λόγους 
οικονομίας χρόνου δεν τους δίδεται η πρέπουσα σημασία. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Καλλιέργεια ενδιαφέροντος για τη λαϊκή παράδοση. 
Γνωριμία των παιδιών με έθιμα από όλη την Ελλάδα. 
Ομαδικότητα 
Δημιουργία κλίματος συνεργασίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού στην άποψη του 
άλλου. 
Ανάπτυξη και βελτίωση του προφορικού και του γραπτού λόγου. 
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και νοηματικής επεξεργασίας του κειμένου. 
Να έρθουν σε επαφή με το διαδίκτυο ως εργαλείο έρευνας. 
Καλλιέργεια φαντασίας. 
Εικαστική απόδοση των τραγουδιών. 
Κατασκευή συνοδευτικών αντικειμένων- ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας. 
Δραματοποίηση των τραγουδιών 
Να γίνουν ξανά γνωστά τα κάλαντα στην  μικρή κοινωνία του χωρίου μας. 
Να εκφράσουν τις απόψεις τους. 
Να φωτογραφίσουν. 
Να τραγουδήσουν. 
Να χορέψουν. 
Δραματοποίηση. 
Αναπαράσταση των εθίμων στο χωριό. 
Διαμόρφωση εντύπου. 
Να παρουσιάσουν τη δουλεία τους σε παράσταση.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Μέθοδος Project: επιλογή θέματος, ομάδες, δράση. 
Θεματική ιστοί. 
Έρευνα πεδίου: έρευνα στα σχολικά τους βιβλία για τα έθιμα που μας απασχολούν. 
Δραματοποίηση, χορός. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 

Λαογραφικά στοιχεία 
-Ιστορίες 

Κάλαντα -Αγυρμοί τραγούδι 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Παίζουμε τα τραγούδια 

Κατασκευές συνοδευτικών 
αντικειμένων με οργανάκια ORF 

Παρουσίαση 
στο χωριό Δραματοποιούμε 

Παράσταση



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Περπερούνα: 

Ø Είπαμε το παραμύθι της «Περπερούνας» 
Ø Τα κορίτσια μας έντυσαν τη πιο μικροκαμωμένη συμμαθήτριά μας, τη Ραφαέλα 

Μαμώλη με φύλλα και λουλούδια και έγινε η «Περπερούνα». 
Ø Μετά πήγαμε στις άλλες τάξεις και τραγουδήσαμε και όλοι μαζί ευχηθήκαμε να 

βρέξει για να έχουμε καλές καλλιέργειες. 
Ø Ζωγραφίσαμε 
Ø Είπαμε όλοι τη γνώμη μας. 

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα: 
Ø Μάθαμε τα παλιά Μοραΐτικα Κάλαντα που βρίσκονται στο βιβλίο της γλώσσας. 
Ø Στολίσαμε καραβάκι. 
Ø Τραγουδούσαμε από σπίτι σε σπίτι από τις εννέα το πρωί ως τις δώδεκα το 

μεσημέρι και είχαμε μεγάλη επιτυχία.  Μαζέψαμε συνολικά 189 ευρώ. Τα 
μετρήσαμε όλοι μαζί και έτσι είδαμε πόσο χρήσιμα είναι αυτά που μαθαίνουμε 
στα Μαθηματικά. 

Ø Είπαμε όλοι τη γνώμη μας. 

Αποκριάτικα σατυρικά τραγούδια: 
Ø Την τελευταία εβδομάδα της Αποκριάς τραγουδήσαμε  και δραματοποιήσαμε τα 

παλιά παιδικά αποκριάτικα τραγούδια «Παντρεύουνε τον κάβουρα» και  «Μια 
γριά Μπαμπόγρια». 

Ø Όλα τα παιδιά έπαιξαν από ένα ρόλο 
Ø Μετά πήγαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας και παρουσιάσαμε 

άλλες τάξεις τα τραγούδια μας. 
Ø Είπαμε όλοι τη γνώμη μας. 

Χελιδονίσματα 
Ø Το πρώτο που κάναμε ήταν να μιλήσουμε για τα έθιμα του Μάρτη. Είπαμε για 

τον ερχομό της άνοιξης και πως είναι συνδυασμένος με τον ερχομό των 
χελιδονιών και το άνοιγμα των λουλουδιών.  ‘Ύστερα μάθαμε το τραγουδάκι. 

Ø Φτιάξαμε την χελιδόνα και από ένα ατομικό χελιδονάκι για κάθε παιδί. 
Ø Πήγαμε από τάξη σε τάξη και τραγουδήσαμε. Έτσι εκτός από τα παιδιά της 

τάξης μας έμαθαν και τα άλλα παιδία ότι στα παλιά χρόνια  τραγουδούσαν 
κάλαντα πολλές φορές το χρόνο.



Ø Ύστερα βγήκαμε στο χωρίο και τραγουδήσαμε στα σπίτια 
Ø Είπαμε όλοι τη γνώμη μας. 

Κάλαντα του  Λαζάρου: 
Ø Το Σάββατο του Λαζάρου  αναβιώσαμε άλλο ένα ξεχασμένο έθιμο, το έθιμο 

των καλάντων του Λαζάρου. 
Ø Φτιάξαμε μικρά αναμνηστικά σταυρουδάκια  από φοίνικα και λουλούδια. Και τα 

βάλαμε σε ένα στολισμένο καλαθάκι για να τα μεταφέρουμε. 
Ø Ζωγραφίσαμε. 
Ø Είπαμε όλοι τη γνώμη μας. 
Ø 

Κούνιες: 
Ø Αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική για μας, γιατί είναι ένα έθιμο της 

Μυτιλήνης. 
Ø Το χωριό μας έχει για πολιούχο άγιο τον Άγιο Γεώργιο. Στα παλιά τα χρόνια 

λοιπόν την ημέρα της γιορτής του έφτιαχναν τις κούνιες. 
Ø Αγοράσαμε με τα χρήματα που μαζέψαμε από τα κάλαντα μια παιδική κούνια 

και την στολίσαμε με λουλούδια. Μάθαμε  το τραγούδι της κούνιας και το 
τραγούδι του Αγίου Γεωργίου. Ζητήσαμε και τη βοήθεια της Δευτέρας τάξης 
για να γίνει  παρουσίασή μας πιο όμορφη  και φωνάξαμε τις μαμάδες μας για να 
μας δουν. 

Ø Πήραμε τα οργανάκια μας και βγήκαμε στην αυλή. 
Ø Ζωγραφίσαμε. 
Ø Είπαμε όλοι τη γνώμη μας. 

Παρουσίαση: 
Παρουσιάσαμε την Περπερούνα, το «Παντρεύουνε τον κάβουρα» και 
τις «Κούνιες» στην γιορτή για τη λήξη των μαθημάτων. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για το πρόγραμμα. 
Συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες που τους προτείναμε. Δούλεψαν ομαδικά 
και ατομικά. Κατάλαβαν τη σημασία της ομαδικής εργασίας. Κατάλαβαν την έννοια 
«κάνω κάτι (εργάζομαι)-αμείβομαι». Καταμέτρησαν τα χρήματα που μάζεψαν. 
Αποφάσισαν από κοινού ότι θα αγοράσουμε την κούνια και θα χρηματοδοτήσουμε την 
έκδοση του εντύπου με αυτά τα χρήματα. Με αυτό τον  τρόπο κατάλαβαν την αξία 
του χρήματος (καταφέραμε να πάρουμε τόσα πολλά και είχαμε και υπόλοιπο).



Μοίρασαν τα χρήματα και κατανόησαν καλύτερα την έννοια της διαίρεσης. 
Ζωγράφισαν, έκαναν κατασκευές γενικά ήρθαν πιο κοντά σε όλες τις τέχνες. 
Έμαθαν πολλά για την λαϊκή μας παράδοση και ένιωσαν νοσταλγία για τα παλιά 
χρόνια. Περάσαμε τόσο όμορφα που περιμέναμε και εγώ και τα παιδιά να έρθει η 
Δευτέρα για να συναντηθούμε και να κάνουμε κάτι καινούριο!!!


