
ΠΗΝΕΛΟΠΗ GANDHI

Η Ιερι τζχνθ τθσ Υφαντικισ ςτθν 
Κριτθ ςιμερα

13o Δθμοτικό Σχολείο Χανίων



Μια υπζροχθ προγιαγιά…
κα Χρυςοφλα Τηινευράκθ



Αφιερωμζνθ ςτθν τζχνθ τθσ!



Υπζροχεσ δθμιουργίεσ!



Μείναμε μαγεμζνοι από τθν τζχνθ τθσ



Υπομονι και μεράκι



Φυςικζσ καταςκευζσ 
Μια αυτοςχζδια ανζμθ



Ευρθματικότθτα
Αυτοςχζδιο καρόλι



Λειτουργικά εργαλεία….
Με φανταςία και ζμπνευςθ



Οικιακι οικονομία

Φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ και ςφνδεςθ με τθ φφςθ

• Μαλλί

• Μετάξι

• Βαμβάκι

• Λινάρι

Η απλότθτα είναι ποιότθτα.



Μασ είπε τισ αναμνιςεισ τθσ
Φεφγοντασ πιραμε τισ δικζσ μασ

Ζωγραφιά από το διςζγγονο Μάκαμε πολλά ςιμερα…



Διακεματικά πλζξαμε ιςτορίεσ ςτο μάκθμα τθσ 
Γλϊςςασ (Παραγωγι γραπτοφ λόγου)



Παίξαμε-μπλζξαμε ςυναιςκιματα



Το ςπίτι των ςυναιςκθμάτων

Δώςαμε χρώμα ςτα 
ςυναιςκιματα Εκφράςαμε ςυναιςκιματα



Αποτφπωςθ ςυναιςκθμάτων με τθ βοικεια χρωμάτων
Αυτοςχζδια μοτίβο  
Κρθτικά πλουμίδια



Λαογραφικι ςυλλογι ςτο ςχολείο



Αντικείμενα και αναμνιςεισ από το 
παρελκόν

Όταν ο χρόνοσ γυρίηει….
Το νιμα που μασ δζνει με τθν    
παράδοςθ…



Με ςαΐτα και μ’ όνειρο…



Αργαλειόσ: Τζχνθ αγαπθτι από το 
παρελκόν

• Ομθρικι εποχι: Οι βαςίλιςςεσ υφαίνουν και 
μάλιςτα όρκιεσ!

Η Πθνελόπθ υφαίνει… 

(Τρανό αργαλειό ςτο ανϊι τθσ ζςτθςε και κίνθςε 
να υφαίνει).

• Μυκολογία:  Η μονομαχία τθσ Θεάσ Ακθνάσ με 
τθν Αράχνθ…

• Ιςτορία: Τα Πανακιναια και οι Υφάντρεσ….



Παροιμίεσ

Όλα ϋναι φάδι τθσ κοιλιάσ 

και το ψωμί ςτθμόνι.



Κρθτικζσ μαντινάδεσ για τον αργαλειό

Να “ν” θ ηωι ςασ αργαλειόσ 
μόνο χαρζσ να φαίνει
ο γεισ να ϋναι το πζταλο 
κι ο άλλοσ να “ν” το χτζνι

Μεταξοδερματζνια μου 
μάνα δεν ςϋ ζχει κάμει 
μονϋ ςτϋ αργαςτιρι του αργαλειοφ.
νεράδεσ ςεϋχουν φάνει. 



Κατανοιςαμε

Το νιμα από τον αργαλειό……………………..
• Συνδζει γενιζσ
• Ενϊνει παρελκόν, παρόν και μζλλον
• Βοθκά τον άνκρωπο να επικοινωνιςει με τθ φφςθ
• Βοθκά ςτθν ανάπτυξθ τθσ βιοτεχνίασ – οικιακισ οικονομίασ
• Πλζκει – εμπλζκει ςυνεργάτεσ
• Μασ «δζνει» με τον πολιτιςμό, τθν παράδοςθ
• Ωσ αλλοτινό νιμα τθσ Αριάδνθσ, μασ βοθκά να μθ χάςουμε το δρόμο για τισ 

ανκρϊπινεσ αξίεσ και τον εςωτερικό εαυτό μασ


