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ΓΙΑΤΙ  ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ  ΚΑΙ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣΟΥ» 

Η Αγιάσος  είναι  ένα  χωριό  με πλούσια  πολιτιστική κληρονομιά 
Πλήθος      τραγούδια    έχουν  δημιουργηθεί    στο  πέρασμα    των    αιώνων 
από τους   Αγιασσώτες  οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την  οξυδέρκειά 
τους  .Επίσης   οι μουσικοί της   Αγιάσου   έχουν   δημιουργήσει   σκοπούς 
οι    οποίοι    είναι    χαρακτηριστικοί    της    Αγιάσου  .    Μέσα      από    το 
πρόγραμμα  αυτό θέλουμε   τα  παιδιά   της Αγιάσου   να  γνωρίσουν τα 
παραδοσιακά  τραγούδια  και τους χορούς  του  τόπου   τους  και να  τα 
αγαπήσουν.    Έχοντας    βιώσει    αυτά    τα    μουσικά    ακούσματα 
καλλιεργούνται    αισθητικά    ζώντας    την    αυθεντικότητα    του    τόπου 
τους.  Ένα  παιδί  που  γνωρίζει  τα  παραδοσιακά  ακούσματα  σ’  αυτό 
το    όμορφο    και    ευαίσθητο    περιβάλλον    του    νηπιαγωγείου    θα 
συνεχίσει    να    το    αγαπά    και    θα    του    δοθεί    η    ευκαιρία    να    το 
εκτιμήσει.  Ταυτόχρονα  θα  μπορεί  να   φιλτράρει  κάθε  ξένο  άκουσμα 
στο  χώρο  της  μουσικής ,  χωρίς  να  το  δέχεται  παθητικά. 

Κρίθηκε    ότι  μέσα στην πολυπολιτισμική  κοινωνία  που  ζούμε 
και  τα  παιδιά  κατακλύζονται  καθημερινά  από  χιλιάδες  πληροφορίες 
και  γνώσεις ,  είναι  πολύ  σημαντικό  να  γνωρίζουν  τις  ρίζες  τους . 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

1.  Ενδυμασία 
2.  Ιστορική  διαδρομή 
3.  Παραδοσιακά  μουσικά  όργανα 
4.  Γλώσσα  Διάλεκτος 

ΣΤΟΧΟΙ 

•  Γνωριμία   με  την  παράδοση    με  βιωματικό  τρόπο 
•  Εξοικείωση  με  την  μουσική  του  τόπου  τους 
•  Να  γνωρίσουν  τις  φορεσιές  του  τόπου  τους 
•  Να  ακροαστούν  και  να  μάθουν  τραγούδια  του  τόπου  τους 
•  Να  γνωρίσουν  και  να  χορέψουν  χορούς  του  τόπου  τους 
•  Να  αγαπήσουν  το  χορό  και  το  τραγούδι 
•  Να  γνωρίσουν  τα  παραδοσιακά  όργανα



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

♦  Τα  παιδιά  χωρίζονται  σε  ομάδες 

♦  Συγκεντρώνουν  πληροφοριακό  υλικό  σχετικά  με  την  παράδοση 
της  Αγιάσου  (κασέτες ,  βιβλία , Cd ) 

♦  Φέρνουν  στο  νηπιαγωγείο  παραδοσιακές  στολές  και 
αντικείμενα  και  φτιάχνουμε  τη  παραδοσιακή  μας  γωνιά 

♦  Επίσκεψη  στο  Αναγνωστήριο  και  στο  Λαογραφικό  Μουσείο 
♦  Καλούμε  παππούδες  και  γιαγιάδες  και  τραγουδούν 

παραδοσιακά  τραγούδια 
♦  Μαθαίνουν    αγιασσώτικα  τραγούδια  και  χορούς 

♦  Στο  τέλος  της  σχολικής  χρονιάς  εκθέσαμε  τα  έργα  των 
παιδιών  και  οργανώσαμε  γιορτή  με  παραδοσιακά  τραγούδια 
που  τραγούδησαν  τα  παιδιά  και  παραδοσιακούς  χορούς  από 
τα  παιδιά 

ΠΕΔΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Γλωσσικός  τομέας 

•  Συζητήσαμε  για  το  τι  έχουν  ακούσει  από τους  γονείς  τους, 
τους  παππούδες  και  τις  γιαγιάδες  για  τα  παλιά  χρόνια,  πως 
ζούσαν,  πως  διασκέδαζαν,  τι  ρούχα  φορούσαν,  τι  τραγούδια 
έλεγαν,  τους  χορούς  που  χόρευαν



•  Ακούσαμε  τραγούδια  από  Cd  και  κασέτες  και  εμείς οι 
νηπιαγωγοί  γράψαμε  τα  λόγια  για  να  τα  μάθουμε  και  να 
συνειδητοποιήσουν  πως  ότι  λέμε  ή  τραγουδάμε  μπορούμε  να 
το  γράψουμε 

•  Μάθαμε  παραδοσιακά  τραγούδια



•  Φτιάξαμε  ταμπελίτσες  για  τα  αντικείμενα  της  παραδοσιακής 
γωνιάς 

•  Γίναμε  συνδρομητές  στο  λαογραφικό  περιοδικό  « το 
λαλουσάκι»  και  τα  παιδιά  ήρθαν  σε  επαφή  με  αυτό  το  είδος 
του  έντυπου  λόγου  ως  πηγή  πληροφορίας 

•  Τα  παιδιά  έγραψαν  το  όνομα  κάθε  παραδοσιακού  μουσικού 
οργάνου  σε  φύλλο  εργασίας  με  φωτογραφίες  παραδοσιακών 
οργάνων 

•  Γράψαμε  τα  διάφορα  μέρη  των  παραδοσιακών  στολών 

Με  αυτό  το  τρόπο  τα  παιδιά  έμαθαν  να  εκφράζονται,  να 
εμπλουτίζουν   το  λεξιλόγιό  τους,  να  συνειδητοποιήσουν  ότι  ο 
προφορικός  λόγος  με  τη  γραφή  μένει  για  πάρα  πολύ  καιρό. 
Μπόρεσαν  να  κατανοήσουν  ότι  σε  κάθε  αντικείμενο  αντιστοιχεί 
και  μια  λέξη  και  την  αποτύπωσαν  μέσω  της  γραφής. 

Ψυχοκινητικός   τομέας 

•  Μάθαμε  παραδοσιακούς χορούς («Τα  ξύλα»,  «Συρτός» 
«Αντικρυστός» ) 

•  Δραματοποιήσαμε  παραδοσιακά  παραμύθια 

•  Παίξαμε  παραδοσιακά  παιχνίδια 

•  Άσκησαν τη  λεπτή    κινητικότητά  τους   με  τη  γραφή   και 
την  κατασκευή  μουσικών  οργάνων  και ποδιών 

Κοινωνικοσυναισθηματικός Θρησκευτικός  τομέας 

•  Επισκεφτήκαμε  το  Αναγνωστήριο  Αγιάσου  όπου  υπάρχουν 
παραδοσιακά  όργανα.  Εκεί  ήταν  δύο  μουσικοί  που  έπαιξαν 
σαντούρι  και  άλλα  όργανα



•  Επισκεφθήκαμε  το  λαογραφικό  μουσείο  της  Αγιάσου. Εκεί 
είδαμε  πως  ήταν  διαμορφωμένο  το  παραδοσιακό  σπίτι  με  τις 
ονομασίες  των  επίπλων  και των  σκευών



•  Καλέσαμε  και μας  επισκέφτηκαν  στο  νηπιαγωγείο  ένας 
παππούς  και  δύο  γιαγιάδες  και  μας  μίλησαν  για  τη  ζωή  τα 
παλιά  χρόνια,  τα  γλέντια  που  έκαναν  και  μας  τραγούδησαν 
παραδοσιακά  τραγούδια  και  χόρεψαν  τους  χορούς. 

Αισθητικός  τομέας



•  Γνώρισαν  την  τεχνική  της  υφαντικής  με  τη  χρησιμοποίηση 
χαρτιού 

•  Φτιάξαμε  παραδοσιακές  ποδιές . 

•  Κατασκευάσαμε  μουσικά  όργανα



•  Ζωγράφισαν  τα  μουσικά  όργανα  που  είδαν  στο 
Αναγνωστήριο,  καθώς   και  αντικείμενα  από  το  λαογραφικό 
μουσείο 

•  Κατασκευάσαμε  κούκλα  και  τη  ντύσαμε  με  παραδοσιακά 
ρούχα



ρούχα  που   έφτιαξαν  τα  παιδιά



•  Φτιάξαμε  παραδοσιακά  μαντήλια  και  πάνω  τους  ζωγράφισαν



•  Μάθαμε  παραδοσιακά  τραγούδια  όπως  «Στου  Σταυρί», 
«Βασιλικός»,  «Αμάν  Ελένη» 

•  Δραματοποιήσαμε  σκηνές  από  την  παραδοσιακή  ζωή 

Νοητικός  τομέας 

•  Τα  παιδιά  με  τη  βοήθειά  μας  οργάνωσαν  τις  επισκέψεις  στο 
Αναγνωστήριο  και  στο  Λαογραφικό  Μουσείο,  καθώς  και  το 
πως  θα  υποδεχόταν  τον  παππού  και τις  γιαγιάδες 

•  Μετά  την  κάθε  επίσκεψη    ακολουθούσε  συζήτηση  και 
επεξεργασία  σε  γλωσσικό  επίπεδο.  Τα  νήπια  ενθαρρύνονταν 
να  εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  για  το  θέμα ,  αλλά  και  τα



συναισθήματα  που  τους  δημιουργούνταν    από  όσα  είχαν  δει 
και  ακούσει 

•  Θέσαμε  προβληματισμούς  στα  νήπια  (όπως  πότε  ήταν  η  ζωή 
πιο  εύκολη,  τότε  ή  τώρα,  πως  γλεντούσαν  τότε  και τώρα  ) 

•  Τα  παιδιά  έφεραν  στο  σχολείο  παραδοσιακά  αντικείμενα  και 
δημιουργήσαμε  παραδοσιακή  γωνιά.  Εξηγήσαμε  την  χρήση 
του  κάθε  αντικειμένου  και  τα   χρησιμοποιήσαμε  για  να 
κάνουμε  ότι  και οι 
πρόγονοί



Μαθηματικός  τομέας 

•  Βάλαμε  σε  χρονική  σειρά  σειρά  φωτογραφίες  από  το 
παρελθόν  και  το  παρόν. 

•  Μετρήσαμε  τα  είδη  των  παραδοσιακών  οργάνων



•  Έγινε  χρονικός  και  τοπικός   προσδιορισμός  των  εθίμων  που 
και  πότε  γινόταν  το  καθένα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο  χωρισμός  του  θέματος  σε  υποθέματα  έγινε  μαζί  με  τα  παιδιά, 
γεγονός  που  βοήθησε  στην  ανάπτυξη  προβληματισμών  και  τη 
συλλογιστική  τους  ικανότητα .  Δουλέψαμε  με τα  παιδιά  σε  ομάδες 
ολιγομελείς  και μεικτές , πράγμα  που  συνέβαλλε  στην  μεταξύ  τους 
συνεργασία  και  την  ανάπτυξη  της  δυναμικής  της  ομάδας . 
Προσπαθήσαμε  να  βιωθεί  από  τα  παιδιά  η  βασική  αρχή  ότι  έστω 
και  αν  δεν  κάνουμε  όλοι  το  ίδιο  πράγμα  αποβλέπουμε  σε  ένα 
κοινό  αποτέλεσμα . 

Πολλά  παιδιά  μέσω  των  επισκέψεών  μας  ήρθαν  για  πρώτη  φορά 
σε  επαφή  με  το  μουσείο  του  χωριού  τους..  Τα   παιδιά  με  χαρά 
έφεραν  παραδοσιακά  αντικείμενα ,  υποδέχθηκαν  το  παππού  και  τις 
γιαγιάδες  και  συμμετείχαν  στις δραστηριότητες. 

Τα  παιδιά   έμαθαν   να  τραγουδούν  και  να  χορεύουν  τα 
αγιασσώτικα  τραγούδια  και τους  χορούς 

Χρησιμοποιήσαμε  ποικίλα  εποπτικά  μέσα  για  την  επίτευξη  των 
στόχων  του  προγράμματος  όπως    λήψη  φωτογραφιών  και  βίντεο 
πράγμα  που  ενίσχυσε  την  ανακλητική  τους  μνήμη  και  τη  χαρά  τους 
ότι  υπήρξαν  δημιουργικά . Η  παρουσίαση  τέλος  στην  τελική  γιορτή 
των  τραγουδιών  και  των  χορών  ενθουσίασε  και  χαροποίησε  τους 
γονείς ,  τους  υπόλοιπους  συγχωριανούς  τους  και  βέβαια  τα  ίδια  τα 
παιδιά. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Με  το  μουσείο  λαϊκής  τέχνης  Αγιάσου 

Με  το  Αναγνωστήριο  Αγιάσου 

Με  γονείς  και  ανθρώπους  που  ξέρουν  να  θυμούνται



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΜΩΡΑΪΤΗ  ΤΖΕΝΗ.  – ΚΑΪΑΦΑ ΝΙΚΗ : Η  λαϊκή  παράδοση  στο 
Νηπιαγωγείο 

Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο :  Δραστηριότητες  στο  Νηπιαγωγείο


