
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Αμπελουργία 

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας, Α΄, Β΄ και Γ΄ δημοτικού 

 

Αριθμός μαθητών: έως 25 μαθητές 

Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη: 10:00-11:30 

Απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία και η φόρμα συμμετοχής 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με βάση τον πλούτο ερεθισμάτων και πληροφοριών, 

που προσφέρει ο αμπελώνας, το οινοποιείο και το Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου 

και εστιάζει στη φάση της αμπελοκαλλιέργειας. Στόχοι του είναι η εξοικείωση των 

παιδιών με βασικές αγροτικές εργασίες και διαδικασίες παραγωγής του κρασιού.  

 

Με αφορμή το αμπέλι, τους χώρους και τα εργαλεία καλλιέργειας και επεξεργασίας 

του, επιδιώκεται η κατανόηση του ανθρώπινου μόχθου, της τεχνογνωσίας αλλά και 

της αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας του ανθρώπου με τη φύση, στοιχεία 

που απαιτούνται για την παραγωγή απλών αλλά πολύτιμων, καθημερινών αγαθών. 

Η ίδια η φύση της αμπελουργίας, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη φιλοσοφία του 

Κτήματος Γεροβασιλείου, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν και να 

εκτιμήσουν έννοιες όπως η παράδοση, η συνέχεια αλλά και η εξέλιξη. 

 

Το πρόγραμμα ξεκινάει από το φυσικό χώρο του αμπελώνα, συνεχίζει στο Μουσείο 

Οίνου, όπου τα παιδιά γνωρίζουν τα παραδοσιακά εργαλεία και τις μεθόδους 

αμπελουργίας, και κάνει ένα σύντομο πέρασμα από το σύγχρονο οινοποιείο. Άξονα 

του προγράμματος αποτελούν τόσο τα μουσειακά αντικείμενα όσο και τα φυσικά 

στοιχεία του Κτήματος, ενώ η πορεία του διαμορφώνεται μέσα από παρατήρηση, 

συζήτηση, σύντομα παιχνίδια και δραστηριότητες. Στο τέλος, σε έναν ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο, τα παιδιά δημιουργούν με πρώτη ύλη τον πηλό και έμπνευση 

το αμπέλι και τα προϊόντα του.  

 

Καθόλη τη διάρκεια οδηγοί στην πορεία είναι χαρακτήρες του παραμυθιού «Τα 

Μουστοκούλουρα του Αγησίλαγου», του Δημήτρη Μπασλάμ. Το παραμύθι 

γράφτηκε ειδικά για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Κτήματος Γεροβασιλείου και 

χαρίζεται σε κάθε τάξη που συμμετέχει στο πρόγραμμα. 

 

Προτάσεις για δραστηριότητες στην τάξη πριν την επίσκεψη 

• Βρείτε παραμύθια, παροιμίες, ποιήματα σχετικά με το σταφύλι, το αμπέλι, τον 

τρύγο, το κρασί (βλ. πιο κάτω). 

• Βρείτε, παρατηρείστε και σχολιάστε εικόνες, φωτογραφίες, έργα τέχνης σχετικά 

με το θέμα (βλ. πιο κάτω). 

• Ζωγραφίστε ή φτιάξτε ένα κολλάζ από διαφορετικά υλικά με θέμα ένα τσαμπί 

σταφύλι. 

• Ζητείστε από τα παιδιά να αναφερθούν σε αγροτικές εργασίες, που γνωρίζουν. 

• Συζητείστε με τα παιδιά γύρω από την έννοια του μουσείου και σχετικά με το τι 

μπορεί να περιέχει ένα μουσείο για το αμπέλι και το κρασί. 

 

 

 



Προτάσεις για δραστηριότητες στην τάξη μετά την επίσκεψη 

• Διαβάστε το παραμύθι «Τα μουστοκούλουρα του Αγησίλαγου» και συζητείστε το. 

Ποιο λάθος κάνει ο Αγησίλαγος; Ποια είναι η δουλειά του Τσαμπίκου, του 

Φροίνου;… 

• Επεξεργαστείτε το παραμύθι μέσω εικαστικών δραστηριοτήτων. Γιατί όχι, 

δραματοποιήστε το ή φτιάξτε κουκλοθέατρο και παρουσιάστε το στο Κτήμα 

Γεροβασιλείου 

• Ζητείστε από τα παιδιά να θυμηθούν και να ζωγραφίσουν κάποια εργαλεία 

αμπελουργίας. Βρείτε εικόνες από αντίστοιχα σύγχρονα μηχανήματα και 

συγκρίνετέ τα. 

• Μιλήστε για την έννοια του χρόνου σε σχέση με την καλλιέργεια και την 

παραγωγή προϊόντων. Τι γίνεται όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να παραβιάσει τους 

νόμους του χρόνου και της φύσης; 

• Δημιουργείστε ένα διακοσμητικό ή και μουσικό μόμπιλε με αντικείμενα σχετικά 

με το κρασί (φελλούς, ανοιχτήρια, καραφάκια, μπουκάλι γεμισμένο με σταφίδες, 

άδειες κονσέρβες από ντολμαδάκια, τσαμπιά από καπάκια κ.ά.). 

• Και φυσικά… φτιάξτε και δοκιμάστε τα μουστοκούλουρα του Αγησίλαγου ή δώστε 

τη συνταγή στα παιδιά για να τη φτιάξουν στο σπίτι. 

 

Ενδεικτικό υλικό σχετικό με το πρόγραμμα 

 

♦ Έργα τέχνης 

 

Κλωντ Μονέ - νεκρή φύση με μήλα και σταφύλια 

http://hoocher.com/Claude_Monet/Claude_Monet.htm 

Φρανσίσκο Γκόγια- ο τρύγος ή το φθινόπωρο 

http://www.wikipaintings.org/en/francisco-goya/autumn-or-the-grape-harvest-1787 

Καραβάτζιο – Βάκχος κ.α. 

http://www.wikipaintings.org/en/search/Bacchus,%20Caravaggio/1  

Δ. Φιλιππότης – Νέος που τρώει σταφύλια, σελ. 27 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1995/04/02041995.pdf 

Ο μήνας Σεπτέμβριος στο ημερολόγιο Les Très Riches Heures du Duc de Berry, 15ος 

αι. - Μουσείο Conde, Σαντιγί, Γαλλία 

http://www.christusrex.org/www2/berry/f9v.html 

Ο τρύγος – ταπισερί από το μουσείο Κλυνί, Παρίσι 

http://www.tapestry-art.com/detail.html?item_code=ME032 

 

♦ Φωτογραφίες σχετικές με το αμπέλι και τον τρύγο από τα λευκώματα: «Η 

Ελλάδα του Τάκη Τλούπα» και «Η Ελλάδα του μόχθου», Συλλογή Ν. Πολίτη. 

 

♦ Ποιήματα - Μύθοι 

• Τσιριτρό, του Ζ. Παπαντωνίου 

http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=64&cat_id=2 

• Το καλοκαίρι, του Γ. Ρίτσου, από τα "Άπαντά" του, εκδ. Κέδρος 

• Ο Παππούλης, από τη συλλογή «Η αυγούλα» του Βασίλη Ρώτα 

• Μύθοι του Αισώπου: Ο Γεωργός και τα παιδιά του, Η αλεπού και τα σταφύλια. 

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemi 



d=83&limit=1&limitstart=0 

♦ Ειδικό αφιέρωμα στον τρύγο με πλούσιο υλικό (εικόνες και κείμενα) στο 

σύνδεσμο: 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/08/29081999.pdf 

 

Συνταγή: Τα Μουστοκούλουρα 

Υλικά 

• 1½ κουτ. γλυκού σόδα φαγητού 

• 1 κουτ. γλυκού γαρίφαλο 

• 2 κουτ. γλυκού κανέλα 

• ½ κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο 

• 2 κουτ. σούπας κονιάκ 

• 2 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού 

• 4 κούπες αλεύρι 

• 1 κούπα πετιμέζι 

• ½ κούπα ελαιόλαδο 

 

Διαδικασία 

Σε ένα μπολ ετοιμάζουμε τη ζύμη για τα μουστοκούλουρα. Ρίχνουμε όλα τα 

μπαχαρικά και το κονιάκ. Συνεχίζουμε με το χυμό λεμονιού, το πετιμέζι και το 

ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά το μίγμα και τέλος προσθέτουμε το αλεύρι. Αρχικά, 

ανακατεύουμε και στη συνέχεια ζυμώνουμε μέχρι να πετύχουμε σφιχτή ζύμη. 

Έπειτα, πλάθουμε τα κουλουράκια με τα δυο μας τα χεράκια. Τα τοποθετούμε σε 

λαδωμένο ταψί, για να μην κολλήσουν, και τα ψήνουμε στους 180 
ο
C για 20-30 

λεπτά της ώρας. 

 

 


