
 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

To πέτρινο   χωριάτικο σπίτι με τον ληνό του 

Την πλατεία με τα επαγγέλματα 

Το καφενείο  

Τη σχολική αίθουσα 

Το περιβόλι με τα ζώα, τα λαχανικά και τα δέντρα 

Τον πέτρινο ξυλόφουρνο στην αυλή του σπιτιού 

Η συμμετοχή των μαθητών γίνεται στη βάση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού βιωματικού προγράμματος που περιλαμβάνει 

ανάμεσα σε άλλα: αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, συμμετοχή σε αγροτικές εργασίες της υπαίθρου, εικαστική 

δημιουργία. Το πρόγραμμα έχει δύο άξονες και αντίστοιχες δράσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτή που σας 

ενδιαφέρει 

 

 

 

 

2. O Κύκλος των εποχών με τρεις εκπαιδευτικές 

δράσεις 

Τα Αγαθά της Αμπέλου 

Λάδι το Ευλογημένο 

Το πιο γλυκό Ψωμί 

 

 

 

1. Η Ζωή στο Χωριό με δύο 

εκπαιδευτικές δράσεις 

Βόλτα στην πλατεία: Μάστορες και 

το Παλιό Σχολειό 

Η μάνα και το νοικοκυριό 

 

 

 

Στο ΛΗΝΟ, ένα πρωτότυπο λαογραφικό μουσείο με θέμα τη λαϊκή μας ζωή και παράδοση , σας προσκαλούμε να 

ταξιδέψουμε με τους μαθητές σας στο Παραδοσιακό Χωριό  και να ζωντανέψουμε όλοι μαζί με αυθεντικό τρόπο 
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

1. Αγαθά της Αμπέλου 

Περίοδος Από τέλη Σεπτέμβρη έως Νοέμβρη 

 

Οι Μαθητές: 

 Ανακαλύπτουν τη χρήση και τη σημασία του σταφυλιού και κρασιού στις διατροφικές συνήθειες καθώς 

και στα ήθη και έθιμα του λαού μας. 

 Δραματοποιούν θέματα από την ελληνική μυθολογία σχετικά με το σταφύλι και τον οίνο. 

 Πατάνε σταφύλια με τα πόδια στο πέτρινο πατητήρι (ληνό) στον περίβολο του μουσείου. 

 Δοκιμάζουν παράγωγα του σταφυλιού (μούστο ή/και πετιμέζι). 

Διάρκεια 2 ώρες 

Είσοδος 3 ευρώ 

Σεπτέμβρης Οκτώβρης Νοέμβρης 

Αγαθά της 

αμπέλου 

Μάστορες του 

χωριού/το παλιό 

σχολείο 

Αγαθά της αμπέλου Μάστορες του 

χωριού/το παλιό 

σχολειό 

Λάδι το ευλογημένο Η μάνα και το 

νοικοκυριό 

Δεκέμβρης Ιανουάριος Φεβρουάριος 

Λάδι το 

ευλογημένο 

Η μάνα και το 

νοικοκυριό 

Λάδι το ευλογημένο Μάστορες  του 

χωριού/ το παλιό 

σχολείο 

Μάστορες του 

χωριού/ το παλιό 

σχολειό 

Η μάνα και το 

νοικοκυριό 

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 

Το πιο γλυκό ψωμί 

 

Η μάνα και το 

νοικοκυριό 

Μάστορες του 

χωριού/το παλιό 

σχολειό 

Το πιο γλυκό ψωμί Το πιο γλυκό ψωμί 

 

Η μάνα και το 

νοικοκυριό 



 

 

 

 

 

3. Το πιο γλυκό ψωμί 
Περίοδος από Μάρτιο έως Ιούνιο 

 

Οι Μαθητές:  

 Γνωρίζουν τα παραδοσιακά εργαλεία για τη σπορά, τον θερισμό, το αλώνισμα καθώς και τον πέτρινο 

χειρόμυλο. 

 Εξερευνούν μέσα στο Χωριάτικο σπίτι την παρουσία του ψωμιού στις 

 παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας. 

 Κοσκινίζουν, ζυμώνουν μέσα στην ξύλινη σκάφη και πλάθουν καρβελάκια 

 Φουρνίζουν στον παραδοσιακό πέτρινο ξυλόφουρνο τα καρβέλια. 

Διάρκεια 2 ώρες 

Είσοδος 3 ευρώ 

2. Λάδι το ευλογημένο 

Περίοδος Από Νοέμβρη έως Ιανουάριο 

 

Οι Μαθητές: 

 Γνωρίζουν το δέντρο της Ελιάς και το ελαιόλαδο τις χρήσεις του, την αξία του για τον άνθρωπο. 

 Εξερευνούν μέσα στο Χωριάτικο σπίτι με αναμμένο το τζάκι την παρουσία του ελαιολάδου στις 

παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας. 

 Δραματοποιούν θέματα από την ελληνική μυθολογία σχετικά με την Ελιά. 

 Συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά στην έκθλιψη του ελαιοκάρπου με χρήση 

 ξύλινων γουδιών στον περίβολο του μουσείου. 

 Δοκιμάζουν φρέσκο αγουρέλαιο με αρώματα από βότανα του κήπου συνοδεία τοπικού ζυμωτού ψωμιού 

 

Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με επίσκεψη σε σύγχρονο ελαιοτριβείο του χωριού 

Διάρκεια 2 ώρες 

Είσοδος 3 ευρώ 



 

 

 

 

 

4. Οι μάστορες του χωριού/το παλιό σχολειό 
Περίοδος (Το πρόγραμμα διεξάγεται όλο το έτος ) 

 

Οι μαθητές γνωρίζουν, παρατηρούν και απασχολούνται στον πάγκο του: 

 Μαραγκού/ξυλουργού 

 Παπουτσή/μπαλωματή 

 Κουρέα/μπαρμπέρη 

 Σιδερά 

 Μπακάλη/μανάβη 

 Καφετζή 

 Επισκέπτονται μια παλιά σχολική τάξη με όλα τα σύνεργα του δασκάλου και  μαθητή 

Διάρκεια 2 ώρες 

Είσοδος 3 ευρώ 

5. Η μάνα και το νοικοκυριό της 

Περίοδος (Το πρόγραμμα διεξάγεται όλο το έτος ) 

 

Οι μαθητές Μπαίνουν στην ατμόσφαιρα ενός παραδοσιακού χωριάτικου σπιτιού του προηγούμενου αιώνα και 

μαθαίνουν την καθημερινή ζωή της νοικοκυράς, με τη χρήση και της δραματοποίησης: 

 Το άναμμα του τζακιού, των λύχνων, της λάμπας, του καντηλιού. 

 Την προετοιμασία του καθημερινού τραπεζιού και τι περιελάμβανε 

 Τις συνήθειες ανατροφής των παιδιών, τις σχέσεις των μελών της οικογένειας, το μοντέλο της οικογένειας. 

 Τις λατρευτικές συνήθειες σε σχέση με την εκκλησιαστική παράδοση 

 Την προετοιμασία του μαλλιού μέχρι να φτάσει στον αργαλειό 

 Την φροντίδα των ζώων (άρμεγμα, κούρεμα κα) 

 Την αισθητική των σπιτιών και τη λαϊκή τέχνη (ρούχα, στολίδια κα) 

 Τις μεθόδους συντήρησης των τροφίμων στο κελάρι του σπιτιού 

Διάρκεια 2 ώρες 

Είσοδος 3 ευρώ 


