
Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας. 
Λαϊκή αρχιτεκτονική. 
1ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου- 

Χαλκιδική 



Πολιτιστικό πρόγραμμα  

• Διάρκεια: 26/2/2015 έως 28/4/2015 
• Συμμετοχή: δύο τμήματα (κλασικό-

ολοήμερο) με 34 μαθητές. 
• Νηπιαγωγοί: Βασιλειάδου Θεανώ, 

Παρδάλη Μαρία. 



Στόχοι προγράμματος 
• Γνωριμία με τα πέτρινα γεφύρια, τα αριστουργήματα της 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 
• Παρατήρηση του τρόπου κατασκευής και των υλικών 

τους. 
• Γνωριμία με θρύλους και παραδόσεις για τα πέτρινα 

γεφύρια (Το γεφύρι της Άρτας). 
• Διατύπωση και λύση πραγματικών προβλημάτων. 
• Ευαισθητοποίηση των παιδιών για την προστασία όχι 

μόνο του φυσικού αλλά και του δομημένου 
περιβάλλοντος. 



Εμπλεκόμενες γνωστικές ενότητες 

• Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. 
• Φυσικές επιστήμες. 
• Γλώσσα. 
• Μαθηματικά. 
• Τέχνες. 
• Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. 



Πορεία.  

Βήματα που ακολουθήσαμε: 



1. Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη για τον έλεγχο των αρχικών 
γνώσεων των παιδιών. 



2. Συζήτηση για τα γεφύρια (υλικά, μάστορες, τρόπος κατασκευής, είδη 
γεφυριών) 



3. Παιχνίδια με τις κάρτες. 



4. «Του γεφυριού της Άρτας» (θρύλος, δημοτικό τραγούδι, προβολή 
της ταινίας του Σπύρου Φρίγκα «το γεφύρι της Άρτας» -παραγωγή 

Περιφέρειας Ηπείρου, θεατρικό δρώμενο με βάση δημοτικό τραγούδι)  



5. Δημιουργία βιβλίου με τίτλο: «Το γεφύρι της Άρτας».   





6. Ακρόαση του τραγουδιού των Ξυδάκη –Γκανά: «Γεφύρι πέτρινο.»   

• Διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=x9sIKs
GaeHy. 



7. Συζήτηση για τις καταστροφές των πέτρινων γεφυριών και για τους 
λόγους που τις προκαλούν. 

Γεφύρι της Πλάκας.  



8. Κατασκευή γεφυρών με υλικά από την τάξη (με τουβλάκια, με 
καρέκλες…)  







Κατασκευή γεφυρών με υλικά από την τάξη (με χαρτί) αλλά και με το 
σώμα μας….  



9. Τα παιδιά ζωγράφισαν γέφυρες και οι γονείς ζωγράφισαν γέφυρες… 





10. Φύλλα εργασίας (συνέχισε τη γέφυρα… 



συμμετρία… 



πάνω και κάτω από τη γέφυρα… 



ένωσε τα κομμάτια του ίδιου γεφυριού…) 



11. Ομαδική εργασία: κατασκευή γέφυρας με δύο τόξα σε χαρτί του 
μέτρου (με χάρτινες ψηφίδες, πινέλα και κολλάζ) 



11. Ομαδική εργασία: κατασκευή γέφυρας με δύο τόξα σε χαρτί του 
μέτρου (με χάρτινες ψηφίδες, πινέλα και κολλάζ) 



12. Δημιουργική γραφή: ομαδική δημιουργία παραμυθιού με αφορμή 
μια εικόνα πέτρινου γεφυριού. 



13. Επίσκεψη στο πέτρινο μονότοξο γεφύρι της Μεγάλης Παναγίας 
Χαλκιδικής. 



Αξιολόγηση 
Τα παιδιά γνώρισαν τα πέτρινα γεφύρια :  
 -μέσα από το εποπτικό υλικό  του ΚΠΕ Μακρινίτσας και του υλικού 
  που βρήκαμε σε βιβλία και στο διαδίκτυο, 
 -μέσα από τη δημοτική ποίηση και το έντεχνο τραγούδι, 
 -με την επίσκεψη μας στο πέτρινο γεφύρι της Μεγάλης Παναγίας. 
 
 Εκφράστηκαν με τις ατομικές και τις ομαδικές εργασίες. 
 
 Συνειδητοποίησαν τη βασική αιτία κατασκευής γεφυριών που είναι η 
 επικοινωνία των ανθρώπων.   






