
                                ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   

                                                  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

Καλημέρα σας, 

Eίμαι το «υφαίνειν», ένα ζωντανό μουσείο υφαντικής και σας καλώ στο σπίτι μου. 

 Το μαλλί είναι ο κολλητός μου, φίλες μας  οι κλωστές , άλλες άσπρες άλλες χρωματιστές 

ομορφαίνουν την παρέα μας. 

 Οι αργαλειοί , η ανέμη, οι ρόκες και οι σαΐτες είναι μαζί μας και κάθε μέρα δημιουργούμε 

βιωματικά εργαστήρια με παιδιά. 

Ο φίλος μου, είναι παραμυθάς. Μας αφηγείται το ταξίδι του, βλέπουμε προβολή-ταινία,  μιλάμε 

για το μύθο της αράχνης, την ιστορία με τις μοίρες και τα παιδιά με τις κλωστές  γίνονται μια 

παρέα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι φτιάχνουν τα χεράκια τους με φυσικά υλικά (μαλλί, 

βαμβάκι)!!! 

 

Οι στόχοι μας :  

 Να επεξεργαστούν τα παιδιά ένα θέμα με διαθεματικό τρόπο 

 Να γνωρίσουν την πορεία της ύφανσης μέσα στα χρόνια, τις πρώτες ύλες υλικών, τη 

λαϊκή μας τέχνη 

 Να ευαισθητοποιηθούν για τον κύκλο της ζωής των ειδών στη φύση   

 Να χαρούν και να δημιουργήσουν μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας -επικοινωνίας-

ομαδικότητας 

 Να έρθουν σε επαφή με τους τρόπους ύφανσης τα προβιομηχανικά χρόνια και να 

προβληματιστούν για την πορεία της ύφανσης στα βιομηχανικά 

 Να καλλιεργήσουν την ικανότητα για διερεύνηση, συγκέντρωση & επεξεργασία 

πληροφοριών 

 

Πρόσβαση και στα παιδιά με κινητικές δυσκολίες. 

 

                                                       

   Για να  συναντηθούμε επικοινωνήστε μαζί μας 

Γεωργίου Χρύσα 

Τηλ. 211 0159778- 6984 22 22 77 

www.ifenin.gr - info@ifenin.gr  

       Προπυλαίων 15 & Φράττι 8, 11742, Ακρόπολη 

 

 

http://www.ifenin.gr/
mailto:info@ifenin.gr


 

 

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

 καλλιέργεια προφορικού λόγου & επικοινωνίας 

 εμπλουτισμός λεξιλογίου 

 λογοτεχνία 

 γραφή 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 γνωριμία με τα υλικά (χρώμα,   σχήμα, μεγέθη) 

 ομαδοποιήσεις 

 συγκρίσεις 

 ταξινομήσεις 

 αντιστοιχίσεις 

 διατύπωση προβλημάτων 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 γνωριμία με έργα τέχνης 

 εικαστικές δημιουργίες 

 μουσική (τραγούδια , ακροάσεις) 

 δραματική τέχνη 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 ιστορική εξέλιξη αργαλειού στην Ελλάδα & τον κόσμο 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 προέλευση υλικών ύφανσης 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 τόποι και υλικά 

 μελέτη χαρτών 



 

                           

 

 

                                                                           


