
«Το σταφύλι είναι το φρούτο του Φθινοπώρου!!» 

1ο μέρος….. 

Αρχές Οκτωβρίου και η ομάδα ......"πετάει"! 

Τι εβδομάδα κι αυτή....! Όλες οι αισθήσεις μας βρίσκονται σε 

υπερδιέγερση!....με εκείνη της γεύσης να κυριαρχεί!!! 

‘Το σταφύλι είναι το φρούτο του φθινοπώρου! Και εμείς σπεύσαμε 

να ανακαλύψουμε ...τη σύσταση του! 

Ένα ταμπλό με πίνακες ήταν έτοιμο να μας προϊδεάσει για το τι θα 

απασχολούσε το μυαλουδάκι μας αυτή τη φορά ....... 

Ένα παραμύθι "Η Αλεπού και τα σταφύλια" ήρθε να αποκαλύψει 

ότι το σταφύλι είναι το θέμα μας..."γλυκά" συναισθήματα μας 

κατέκλυσαν!!!’ 

Αρχικά η τάξη μας γέμισε με πολλά τσαμπιά σταφύλια.....Ναι,ναι 

οι γονείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας! 

Αρχίσαμε δοκιμάζοντας και όχι μόνο..."Σε μια ρώγα από σταφύλι 

"........έγινε χαμός! 

Καπάκια και τέμπερες έσπευσαν να γίνουν στα παιδικά χεράκια 

"εργαλεία" για να αυτοδημιουργήσουν! 

Ντέφια, κουδουνάκια , μαράκες ... μας βοήθησαν να 

τραγουδήσουμε "τσιριτίρι τσιριτρό."...... 

Η γωνιά του σταφυλιού έτοιμη έχοντας όλα, τα καλούδια , 

σταφίδα ξερή , ξύδι, κρασί , τσίπουρο , μουστοκούλουρα.....τους 

"φερθήκαμε "ανάλογα!!!Ένα αυτοδημιούργητο αμπέλι στην τάξη 

μας έκανε τη διάθεση μας να εκτοξευθεί στα ύψη! 

Η αγαπημένη στιγμή τους.!......... ο προτζέκτορας..."το σινεμά" 

που λένε οι μικροί μας φίλοι....."Ο τρύγος - το σταφύλι". 



Λέξεις όπως .....πατητήρι, τσαμπί, ρώγα, ,μούστος , κρασί, 

τσίπουρο, απόσταξη, βαρέλια, οινοποιείο.....έκαναν το λεξιλόγιο 

μας πλουσιότερο!!! 

             



             



 



             



 



 

















































 



 

 

 

 

 

 

 



2ο μέρος…. 

Μικροί επιστήμονες "εν δράσει" 

Επιστήμη και "Τρύγος" 

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι τα σταφύλια θα γινόντουσαν 

αντικείμενο πειράματος!!! 

Μετατρέψαμε την τάξη μας σε εργαστήριο και δείτε τι ακολούθησε....... 

Προσωπάκια γεμάτα απορία και μάτια ορθάνοιχτα και ....ξεκινάμε 

"Τα σταφύλια που χορεύουν" 

Τα υλικά: 

Ένα γυάλινο δοχείο 

Ανθρακούχο νερό 

Σταφύλια (με φλούδα και χωρίς φλούδα) 

 

Το πείραμα 

Αδειάζουμε στο γυάλινο δοχείο το ανθρακούχο νερό 

Ρίχνουμε τα σταφύλια με τη φλούδα... 

Αρχίζουν να ανεβοκατεβαίνουν.... 

Ρίχνουμε τα σταφύλια χωρίς τη φλούδα 

Παραμένουν στον πυθμένα.... 

Γιατί? 

Όγκος , μάζα , πυκνότητα!!!! 

Εμείς δοκιμάσαμε και άλλα φρούτα και άλλα υλικά όπως σταφίδες 

μαγειρική σόδα και ξύδι ...βγάλαμε τα συμπεράσματα μας , 

προβληματιστήκαμε , λύσαμε τις απορίες μας λέγοντας ο καθένας την 

άποψη του... 

Ενθουσιαστήκαμε!!! 



Επιστήμη είναι να ανακαλύπτεις πως δουλεύουν τα πράγματά και να 

προσπαθείς να λύσεις προβλήματα!!! 

Τώρα είναι η δική σας η σειρά.... 

Αφήστε τα παιδιά να πειραματιστούν... 

Ότι κι αν κάνουν γίνεται στο όνομα της επιστήμης... 

Ενθαρρύνοντας τα πειράματα τους ,ίσως τα βοηθήσετε να αποκτήσουν 

έναν μακροχρόνιο ενθουσιασμό για τον κόσμο της επιστήμης!!!! 
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