
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΤΟ ΨΩΜΙ» «ΤΟ ΨΩΜΙ» 

Δημοτικό Σχολείο Μεσοτόπου Δημοτικό Σχολείο Μεσοτόπου 
Σχολικό έτος 2009 Σχολικό έτος 2009 – – 201 0 201 0 

Τάξη:   Ε΄ Τάξη:   Ε΄ 
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  Παπαδοπούλου Ομορφούλα Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  Παπαδοπούλου Ομορφούλα



Το πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα «Το ψωμί» πραγματοποιήθηκε έχοντας ως Το πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα «Το ψωμί» πραγματοποιήθηκε έχοντας ως γενικό στόχο γενικό στόχο: Να : Να 
γνωρίσουν οι μαθητές το ψωμί, να διαπιστώσουν για ποιο λόγο αποτελεί το βασικό είδος γνωρίσουν οι μαθητές το ψωμί, να διαπιστώσουν για ποιο λόγο αποτελεί το βασικό είδος 
της διατροφής μας και να έρθουν σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και με τις της διατροφής μας και να έρθουν σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και με τις 
θρησκευτικές και μη παραδόσεις που σχετίζονται με αυτό. θρησκευτικές και μη παραδόσεις που σχετίζονται με αυτό. 
Οι Οι διδακτικοί στόχοι διδακτικοί στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής: του προγράμματος ήταν οι εξής: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές το βασικό είδος της διατροφής μας, το ψωμί και να μάθουν ποια Να γνωρίσουν οι μαθητές το βασικό είδος της διατροφής μας, το ψωμί και να μάθουν ποια 
είναι η θρεπτική του αξία. είναι η θρεπτική του αξία. 
Να καταλάβουν πως για να φτάσει το ψωμί στο ράφι του φούρνου μας χρειάζεται η Να καταλάβουν πως για να φτάσει το ψωμί στο ράφι του φούρνου μας χρειάζεται η 
συνεισφορά πολλών επαγγελμάτων. συνεισφορά πολλών επαγγελμάτων. 
Να γνωρίσουν τα είδη ψωμιού που υπάρχουν και κυκλοφορούν στο εμπόριο καθώς και τον Να γνωρίσουν τα είδη ψωμιού που υπάρχουν και κυκλοφορούν στο εμπόριο καθώς και τον 
τρόπο παραγωγής τους. τρόπο παραγωγής τους. 
Να αντιληφθούν τη ξεχωριστή θέση που κατέχει το ψωμί στη χριστιανική θρησκεία. Να αντιληφθούν τη ξεχωριστή θέση που κατέχει το ψωμί στη χριστιανική θρησκεία. 
Να έρθουν σε επαφή με παροιμίες, εκφράσεις, ποιήματα, παραμύθια, παιχνίδια και πίνακες Να έρθουν σε επαφή με παροιμίες, εκφράσεις, ποιήματα, παραμύθια, παιχνίδια και πίνακες 
ζωγραφικής που έχουν σχέση με το ψωμί. ζωγραφικής που έχουν σχέση με το ψωμί. 
Να διαπιστώσουν πως ενώ σήμερα η παρασκευή ψωμιού θεωρείται μια εύκολη διαδικασία Να διαπιστώσουν πως ενώ σήμερα η παρασκευή ψωμιού θεωρείται μια εύκολη διαδικασία 
από το φούρναρη της γειτονιάς, στα παλαιότερα χρόνια απαιτούσε πολύ κόπο. από το φούρναρη της γειτονιάς, στα παλαιότερα χρόνια απαιτούσε πολύ κόπο. 
Να εκφραστούν μέσα από τη ζωγραφική και το τραγούδι. Να εκφραστούν μέσα από τη ζωγραφική και το τραγούδι. 
Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα τους. Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα τους.



Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος 
οι μαθητές εργάστηκαν τόσο σε ομαδικό οι μαθητές εργάστηκαν τόσο σε ομαδικό 
επίπεδο επίπεδο- - 3 3 ομάδες των τριών ή τεσσάρων ομάδες των τριών ή τεσσάρων 
ατόμων, όσο και ατομικά, έτσι προέκυψαν ατόμων, όσο και ατομικά, έτσι προέκυψαν 
οι παρακάτω δραστηριότητες: οι παρακάτω δραστηριότητες:



Αρχικά,  παρακολουθήσαμε στον προτζέκτορα του σχολείου Αρχικά,  παρακολουθήσαμε στον προτζέκτορα του σχολείου 
μια προβολή μια προβολή PowerPoint PowerPoint σχετική με την ιστορία του ψωμιού και τη σχετική με την ιστορία του ψωμιού και τη 
διαδικασία παραγωγής του.  Ακολούθησε συζήτηση των όσων είδαμε και διαδικασία παραγωγής του.  Ακολούθησε συζήτηση των όσων είδαμε και 
κατασκευή μιας ιστοριογραμμής «Από το σιτάρι… στο ψωμί». κατασκευή μιας ιστοριογραμμής «Από το σιτάρι… στο ψωμί».







Επισκεφθήκαμε το φούρνο του χωριού μας για να παρακολουθήσουμε Επισκεφθήκαμε το φούρνο του χωριού μας για να παρακολουθήσουμε 
τη διαδικασία παραγωγής του ψωμιού στις μέρες μας. τη διαδικασία παραγωγής του ψωμιού στις μέρες μας.





Δοκιμάσαμε διάφορα είδη ψωμιού. Δοκιμάσαμε διάφορα είδη ψωμιού.



Μας επισκέφτηκε η γιαγιά δύο μαθητών στην τάξη και μας Μας επισκέφτηκε η γιαγιά δύο μαθητών στην τάξη και μας 
έδειξε πως ζύμωναν το ψωμί οι νοικοκυρές τα παλαιότερα χρόνια. έδειξε πως ζύμωναν το ψωμί οι νοικοκυρές τα παλαιότερα χρόνια.



Τα παιδιά αναζήτησαν συνταγές από διάφορα είδη ψωμιού.  Με τις Τα παιδιά αναζήτησαν συνταγές από διάφορα είδη ψωμιού.  Με τις 
πληροφορίες που συνέλλεξε κάθε ομάδα δημιούργησε το δικό της βιβλίο πληροφορίες που συνέλλεξε κάθε ομάδα δημιούργησε το δικό της βιβλίο 
με συνταγές ψωμιού. με συνταγές ψωμιού.









Ζυμώσαμε δικό μας ψωμί με μαγιά! Ζυμώσαμε δικό μας ψωμί με μαγιά!





Επισκεφτήκαμε την εκκλησία του χωριού μας Επισκεφτήκαμε την εκκλησία του χωριού μας!! Εκεί μας Εκεί μας 
περίμενε ο ιερέας του χωριού για να μας μιλήσει για τη θέση που περίμενε ο ιερέας του χωριού για να μας μιλήσει για τη θέση που 
κατέχει ο άρτος στη χριστιανική θρησκεία και για το τι ακριβώς κατέχει ο άρτος στη χριστιανική θρησκεία και για το τι ακριβώς 
συμβολίζει. συμβολίζει.



Κατασκευές από ζυμάρι! Κατασκευές από ζυμάρι!



Βρήκαμε παροιμίες για το ψωμί! Κάθε ομάδα διάλεξε μία Βρήκαμε παροιμίες για το ψωμί! Κάθε ομάδα διάλεξε μία 
και την εικονογράφησε! και την εικονογράφησε! 

Εμείς μαζί φάγαμε ψωμί και αλάτι. Εμείς μαζί φάγαμε ψωμί και αλάτι. 
Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. 
Όποιος δε θέλει να ζυμώσει,  πέντε μέρες κοσκινίζει. Όποιος δε θέλει να ζυμώσει,  πέντε μέρες κοσκινίζει. 
Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φα‛ το. Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φα‛ το. 
Όλα τα στραβά κουλούρια η νύφη τα κάνει. Όλα τα στραβά κουλούρια η νύφη τα κάνει. 
Όποιος έχει νου και γνώση πριν πεινάσει θα ζυμώσει. Όποιος έχει νου και γνώση πριν πεινάσει θα ζυμώσει. 
Τάζει φούρνους με καρβέλια και λαγούς με πετραχήλια. Τάζει φούρνους με καρβέλια και λαγούς με πετραχήλια. 
Από πολλούς φούρνους έφαγε ψωμί. Από πολλούς φούρνους έφαγε ψωμί.







Αναλύσαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα το ψωμί. Αναλύσαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα το ψωμί. 
Στη συνέχεια,  κάθε παιδί εμπνεύστηκε και δημιούργησε το δικό Στη συνέχεια,  κάθε παιδί εμπνεύστηκε και δημιούργησε το δικό 

του «πίνακα»! του «πίνακα»! 

Σαλβαντόρ Νταλί 
«Καλάθι με ψωμί» (1926) 

Νικόλαος Γύζης 
«Ψωμιά» (1876- 85)







Γράψαμε ψωμο… ποιήματα! Γράψαμε ψωμο… ποιήματα!









Κάθε ομάδα συνέθεσε και τραγούδησε το δικό της τραγούδι! Κάθε ομάδα συνέθεσε και τραγούδησε το δικό της τραγούδι!





Παίξαμε το «Προζύμι»,  ένα παραδοσιακό παιχνίδι Παίξαμε το «Προζύμι»,  ένα παραδοσιακό παιχνίδι 
σε μορφή κυνηγητού που παίζεται ως εξής: σε μορφή κυνηγητού που παίζεται ως εξής: 
1 ) Χαράζουμε στο έδαφος ένα ψωμί σε σχήμα κύκλου. 1 ) Χαράζουμε στο έδαφος ένα ψωμί σε σχήμα κύκλου. 
2) Τα δύο άτομα που θα κυνηγάνε μπαίνουν μέσα στο ψωμί 2) Τα δύο άτομα που θα κυνηγάνε μπαίνουν μέσα στο ψωμί- - κύκλο. κύκλο. 
3) Δίνουν τα χέρια και μόλις πουν τη λέξη «προζύμι» βγαίνουν από 3) Δίνουν τα χέρια και μόλις πουν τη λέξη «προζύμι» βγαίνουν από 

το ψωμί το ψωμί- - κύκλο και αρχίζουν να κυνηγάνε τους υπόλοιπους. κύκλο και αρχίζουν να κυνηγάνε τους υπόλοιπους. 
4) Καθέναν που πιάνουν μπαίνει μέσα στο ψωμί 4) Καθέναν που πιάνουν μπαίνει μέσα στο ψωμί- - κύκλο και οι κύκλο και οι 

υπόλοιποι προσπαθούν να τον ελευθερώσουν λέγοντας υπόλοιποι προσπαθούν να τον ελευθερώσουν λέγοντας 
ταυτόχρονα τη λέξη «προζύμι». ταυτόχρονα τη λέξη «προζύμι». 

5) Όταν τα δύο άτομα καταφέρουν να τους πιάσουν όλους και να 5) Όταν τα δύο άτομα καταφέρουν να τους πιάσουν όλους και να 
τους βάλλουν στο ψωμί τους βάλλουν στο ψωμί- - κύκλο,  τότε κερδίζουν.  Το παιχνίδι κύκλο,  τότε κερδίζουν.  Το παιχνίδι 
συνεχίζετε με παρόμοιο τρόπο. συνεχίζετε με παρόμοιο τρόπο.








