
Μαγειρική  στο πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου Τερπνής 
Τον Ιανουάριο του 2006 µετακοµίσαµε στο νέο κτίριο του νηπιαγωγείου, που έκανε ο Οργανισµός 

Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Το καινούργιο µας σχολείο έχει µια µικρή κουζίνα που ενθουσίασε τα 

παιδιά και σκεφτήκαµε να την εξοπλίσουµε έτσι ώστε να µπορούµε να µαγειρεύουµε µερικές φορές.  

 
Μετά από πολλές συζητήσεις και αφού δοκιµάστηκαν διάφορες λύσεις καταλήξαµε στο εξής 

πρόγραµµα: 

• Μαγειρεύαµε απλά, υγιεινά φαγητά µία φορά τη βδοµάδα.  

• Επειδή η κουζίνα ήταν µικρή, αλλά και επειδή µε µικρές οµάδες δουλεύουµε καλύτερα, 

αποφασίσαµε να µαγειρεύουν µόνο 6 παιδιά µε µία νηπιαγωγό κάθε φορά, ενώ τα υπόλοιπα 

ήταν στην αίθουσα διδασκαλίας µε την άλλη νηπιαγωγό.  

• Εντάξαµε τη µαγειρική στο πρόγραµµα Αγωγής Υγείας στο οποίο συµµετείχε το σχολείο 

µας από την αρχή της χρονιάς. 

• Ενηµερώσαµε τους γονείς σε συγκέντρωση γονέων αλλά και µε γράµµατα και συνεργαστήκαµε 

µαζί τους σε ό,τι θέµα προέκυπτε 

• Χρησιµοποιήσαµε τη µαγειρική για να καλύψουµε πολλούς από τους στόχους του 

προγράµµατός µας που αφορούσαν τη γλώσσα, τα µαθηµατικά, τη µελέτη περιβάλλοντος, 

τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και των εικαστικών. 

 

Το πρόγραµµα φάνηκε να έχει µεγάλη επιτυχία από την αρχή µέχρι το τέλος. Τα παιδιά περίµεναν 

πάντα µε ανυποµονησία τη µέρα που θα µαγείρευαν, οι γονείς ζητούσαν τις συνταγές για να τις κάνουν 

και στο σπίτι και όλοι µαθαίναµε συνεχώς πράγµατα που ούτε τα είχαµε φανταστεί ή προγραµµατίσει.  

 

Στο τέλος της χρονιάς συγκεντρώσαµε  τις συνταγές που είχαµε µαγειρέψει και καταγράψει µαζί µε τα 

παιδιά, τις τυπώσαµε και φτιάξαµε ένα µικρό βιβλιαράκι για κάθε παιδί. 

 

 

Επισήµως το πρόγραµµα άρχισε στις 15 Ιανουαρίου µε το ψήσιµο της βασιλόπιτας και τη γραπτή 

ενηµέρωση των γονέων. Εν τούτοις µερικές συνταγές είχαν γίνει και νωρίτερα τόσο στο ολοήµερο όσο 

και στο κλασικό τµήµα (φρουτοσαλάτα, σοκολατάκια µε ξηρούς καρπούς και κουβερτούρα, 

µαρµελάδα κυδώνι κλπ.) 



• Όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου συζήτησαν και αποφάσισαν για τις λεπτοµέρειες. Έτσι 

καταγράφηκε το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ που υπογράφηκε από όλα τα παιδιά 

και τις νηπιαγωγούς. 

 



• Κάθε ∆ευτέρα τα παιδιά που έχουν σειρά να µαγειρέψουν πηγαίνουν στην κουζίνα και αφού 

διαβάσουν τη συνταγή, φτιάχνουν το φαγητό ενώ ταυτοχρόνως συζητιούνται και θέµατα που 

αφορούν τη θρεπτική αξία των υλικών που χρησιµοποιούν, τον σωστότερο τρόπο µαγειρέµατός 

τους και τους κανόνες ασφάλειας στη χρήση των µαγειρικών σκευών (µαχαίρια, µίξερ, 

ηλεκτρικός φούρνος κλπ). 

 
• Μετά το µαγείρεµα φροντίζουν για το σερβίρισµα των φαγητών την ώρα του πρωινού και για 

το καθάρισµα της κουζίνας. 



• Τα φυτικά υπολείµµατα  των υλικών που χρησιµοποιούνται δεν πετιούνται στα σκουπίδια αλλά 

στο λάκκο µε το βιολίπασµα που έχουµε φτιάξει στην αυλή του νηπιαγωγείου. 

 
• Τα παιδιά που µαγειρεύουν εξηγούν στα υπόλοιπα (συνήθως την ώρα του φαγητού αλλά αν 

χρειαστεί και  αργότερα) πώς και τι µαγείρεψαν.  

• Η συνταγή είναι γραµµένη στον πίνακα της κουζίνας για όποιο παιδί θέλει να την αντιγράψει. 

Πολλά παιδιά πάντως προτιµούν να τη γράφουν µόνα τους, ιδίως αν τα ίδια έχουν πάρει µέρος 

στο µαγείρεµα και τους άρεσε πολύ η γεύση. Μερικά παιδιά αφού γράψουν τη συνταγή την 

κλείνουν σε φάκελο και την ταχυδροµούν στη µαµά τους ή σε κάποιον δικό τους 

χρησιµοποιώντας το ταχυδροµικό κουτί που υπάρχει στο νηπιαγωγείο. Το κουτί ανοίγεται και 

τα γράµµατα µοιράζονται κάθε Τρίτη. 

 

 

 
 


