
  

  Δραστηριότητα 

  Η Κρήτη των Υφαντών  
 

 

 

Η παιδαγωγική σκέψη της Montessori έχει επηρεάσει σημαντικά τη σύγχρονη παιδαγωγική κυρίως της 

προσχολικής αγωγής. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πραξιακή εκπαίδευση, η οποία αξιοποιεί τις γνώσεις 

και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, δημιουργούν ακόμη και σήμερα ένα προκλητικό περιβάλλον 

σχεδιασμού δραστηριοτήτων για παιδιά. Οι παρακάτω δράσεις είναι επηρεασμένες από την 

παιδαγωγική δράση της ιταλίδας παιδαγωγού, με παιδαγωγικό στόχο την καλλιέργεια της λεπτής 

κινητικότητας των παιδιών. 

Θέλοντας να προωθήσουμε τον 11ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες) σχετικά 

με την ενίσχυση της προσπάθειας για την προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής 

κληρονομίας του κόσμου, θα γνωρίσουμε την τέχνη της Υφαντικής στην Κρήτη. 

• Στο καμαρόσπιτο της Κρήτης 

Ξεκινάμε την περιήγησή μας με την ψηφιακή επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Εδώ θα 

παρακολουθήσουμε την κ. Αγγελική Μπαλτατζή επιμελήτρια των Εθνογραφικών Συλλογών της Ε.Κ.ΙΜ. 

να μας αποκαλύπτει σε τέσσερα περίπου λεπτά τα μυστικά της υφαντικής τέχνης, στο «εργαστήρι» του 

Κρητικού μονόχωρου καμαρόσπιτου. 

• Φτιάχνουμε τον δικό μας «αργαλειό» 

Παίρνουμε ένα καπάκι από κούτα παπουτσιών. Στην στενή πλευρά της κούτας μετράμε και 

σημαδεύουμε κάθε δύο εκατοστά. Στο σημείο αυτό χαράζουμε. Παίρνουμε νήμα και το περνάμε κάθετα 

από τη μία πλευρά στην απέναντι σαν να φτιάχνουμε χορδές. Ο αργαλειός είναι έτοιμος. Ξεκινάμε το 

υφαντό μας, παίρνοντας ένα νήμα και περνώντας το εναλλάξ, πάνω-κάτω, στις «χορδές». Μπορούμε να 

αλλάξουμε χρώματα και να φτιάξουμε μοτίβα. Για στρογγυλά υφαντά μπορείτε να φτιάξετε αργαλειό με 

χάρτινο πιάτο.  

• Η γεωμετρία των Υφαντών 

Τα υφαντά είναι μία πολύ καλή ιδέα ώστε να εισάγουμε τα παιδιά σε γεωμετρικά μοτίβα. Μπορούμε να 

δώσουμε στα παιδιά να σχεδιάσουν ελεύθερα τα μοτίβα τους σε χαρτί μιλιμετρέ ή με μεγαλύτερα 

τετραγωνάκια. Μπορούμε να σχεδιάσουμε εμείς το μισό μοτίβο και να συνεχίσουν το άλλο μισό. Κι αν 

όλα αυτά μας δυσκολεύουν… εκτυπώστε το φύλλο δραστηριότητας!!  

 

 

 

Της εκπαιδευτικού Ασπασίας Βασιλάκη 

Νηπιαγωγείο Αγίου Σύλλα 

 

 

 

https://historical-museum.us7.list-manage.com/track/click?u=8fb8068ab7abc390dff91cfaa&id=e881f34c5a&e=17d55f5421


  

Δραστηριότητα 

Η Κρήτη των Υφαντών  

 
• Χάρτινα Υφαντά 

Παίρνουμε ένα χαρτόνι Α4 και το χαράζουμε ανά 1,5 περίπου εκατοστό κάθετα, από πάνω μέχρι κάτω. 

Κόβουμε χρωματιστές ταινίες από χαρτιά και υφαίνουμε… Παίρνουμε το πρώτο χρώμα και το περνάμε 

οριζόντια εναλλάξ πάνω κάτω. Συνεχίζουμε με άλλο χρώμα. 

 

 

 

• Υφαντά για Παραμύθια 

Τα ελληνικά υφαντά αποτέλεσαν έμπνευση για δημιουργία ιστοριών. Η Ευγενία Φακίνου παίρνει εικόνες 

από κεντήματα και υφαντά και γράφει για Τα Ελληνάκια. Μπορούμε να διαβάσουμε την ιστορία τους 

εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=9QGdGJCfyBI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9QGdGJCfyBI

