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Κουλακίδου Βασιλική 
       Νηπιαγωγός       
του 2/θ Νηπιαγωγείου  
       Στρυµονικού 
 
                     ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 
            
            Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης το θέµα που επεξεργαζόµαστε στο Νηπιαγωγείο  
µας είναι « η ελιά ». 
             Το θέµα επιλέχθηκε αυθόρµητα από τα νήπια από τις πρώτες κιόλας ηµέρες της σχολικής 
χρονιάς µιας και υπήρχαν ακόµη οι «κότινοι» από τις περυσινές µας εκδηλώσεις (πρόγραµµα 
Ολυµπιακής Παιδείας-ΜΕΤΡΟ Γ.2 : Ενίσχυση πρωτοβουλιών Ολυµπιακής Εκεχειρίας ) και …τα 
λιόδεντρα της γειτονιάς ήταν η πρόκληση. 
             
             Προβληµατισµός  
 
             Τα µεγάλα νήπια  συζητούν µε περηφάνια και ενηµερώνουν τους µικρούς « συµµαθητές» τους 
για τη συµµετοχή τους στη δράση :  Η Ολυµπιακή ιδέα στο πέρασµα του χρόνου – Ολυµπιακή 
Εκεχειρία . Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη , όταν  κράτησαν στα χέρια τους το βιβλίο µέσα στο οποίο 
είναι τυπωµένη και η δική τους προσπάθεια . Ζήτησαν να κρατήσουν ξανά στα χέρια τους  «κότινους», 
αλλά διαπίστωσαν πως είχαν ξεραθεί . 
             Συζητούν , ρωτούν , ανταλλάσσουν ιδέες και προτείνουν να πάµε στο γειτονικό ελαιώνα για να 
κόψουµε καινούργια , φρέσκα κλαδιά . Η νηπιαγωγός παρακολουθεί το αµείωτο ενδιαφέρον των 
παιδιών και δράττει την ευκαιρία για να οργανωθεί και να γίνει επίσκεψη εκείνη κιόλας την στιγµή . 
             Τα παιδιά διαπιστώνουν πως τα λιόδεντρα δεν είναι όπως ήταν πριν το καλοκαίρι. Τώρα έχουν 
καρπούς . Η νηπιαγωγός προκαλεί συζητήσεις και νέους προβληµατισµούς . Σχεδιάζει τρόπους 
υποστήριξης της έρευνας που πιθανόν να ακολουθήσει και προβλέπει πιθανές κατευθύνσεις και 
γραµµές.  
             Το θέµα που ορίζεται για διερεύνηση από τα παιδιά και τη νηπιαγωγό είναι : « Οι ελιές του 
τόπου µας » . Τα παιδιά ζωγραφίζουν τις ιδέες και τις γνώσεις τους και κατασκευάζουµε το βιβλίο  
«Μνήµες και εµπειρίες » .      
             Η διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος µας επέτρεψε να συντάξουµε τρία προγράµµατα 
διάρκειας επτά µηνών ( αρχές Νοεµβρίου 2003-τέλος Μαΐου2004)  
             Α) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (θεµατικό δίκτυο διετούς διάρκειας: το σποράκι , 
 πηγή ζωής ) : « Οι ελιές του τόπου µας »  
             Β) Αγωγής Υγείας : « Ελαιόλαδο και υγεία » 
             Γ) Πολιτιστικού Προγράµµατος : « Η ελιά που φωνάζει Ελλάδα » 
              
            Γενικός σκοπός του σχεδίου δράσης  

 
  .     Η βιωµατική προσέγγιση και απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και η σύνδεσή τους µε              

προηγούµενες εµπειρίες από το φυσικό και κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον . 

  .     Η ευαισθητοποίηση των νηπίων και η θετική τους στάση απέναντι στον « πολιτισµό του λαδιού » . 
 

         Καθορισµός επιµέρους στόχων του προγράµµατος 
Α) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 
• Η χρήση του περιβάλλοντος και ειδικότερα των σπόρων και των φυτών ως πηγή γνώσεων 
• Η αναγνώριση της αισθητικής και συναισθηµατικής αξίας της φύσης  
• Συνειδητοποίηση θετικής και αρνητικής επέµβασης της τεχνολογίας και εξέλιξης στην παραγωγή 
• Αντίληψη και συνειδητοποίηση των νόµων της φύσης 
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Β) Αγωγής Υγείας 
 
• ∆ιεύρυνση γνώσεων σχετικά µε το δέντρο της ελιάς από την αρχαιότητα ως σήµερα (διατροφή-

θρησκεία -καλές τέχνες) 
• Κατανόηση από τα νήπια το πόσο σηµαντική και διαχρονική είναι η αξία των καρπών της και του 

ελαιόλαδου για τη διατροφή (πρωταγωνιστής της τροφής µας-Λάδι και µακροζωία) 
• Να εκτιµήσουν τις αρετές του ελαιόλαδου γνωστές από την αρχαιότητα στην ιατρική επιστήµη 

(θεραπευτικές συνταγές , παραγωγή αρωµάτων) 
• Να γνωρίσουν την ελιά ως σύµβουλο και ως έπαθλο (Ολυµπιακοί Αγώνες) 
 
Γ) Πολιτιστικού Προγράµµατος 

 
• Ο πολιτισµός , η παράδοση , η τέχνη – µε µέσο την ελιά και το λάδι – ν’ αγγίξουν τις ψυχές των 

νηπίων 
• Απόκτηση εµπειριών από τον κόσµο των ενηλίκων και ειδικότερα γνωριµία µε την ελιά και το λάδι 

από άποψη ιστορική , µυθολογική , καλλιτεχνική , λαογραφική , λογοτεχνική 
• Γνωριµία µε τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες της χώρας µας 
 
• Εµπλουτισµός λεξιλογίου µέσα από διαλογική συζήτηση 
• Ανάπτυξη προσοχής και παρατηρητικότητας 
• ∆ηµιουργική έκφραση µέσα από κατασκευές , ζωγραφική , τραγούδι , δραµατική και κινητική 

έκφραση 
• Ανάπτυξη οµαδικότητας , συνεργασίας ,  εναλλαγής ρόλων  
                 
                 Επίτευξη στόχων σε τρεις φάσεις 
Α΄ φάση:   Σχεδιασµός του σχεδίου εργασίας. Προετοιµασία µέσα στην τάξη.  Προτάσεις από τα παιδιά 

και τη Νηπιαγωγό-ιδέες παιδιών-τι γνωρίζουµε-θέλουµε να µάθουµε περισσότερα – 
υποθέσεις – ερωτηµατολόγιο - ενηµέρωση γονέων – ευαισθητοποίηση κοινότητας . 
Προσχέδιο εργασίας . 

                   Καταγράφουµε όλες τις ιδέες , όλες τις προτάσεις των παιδιών και τις οµαδοποιούµε  
ανάλογα µε τις υποενότητές τους και στη συνέχεια φτιάχνουµε το ιστόγραµµα σ’ ένα χαρτί 
µε όλες τις προτάσεις . Το ιστόγραµµα εµπλουτίζεται , γιατί τα παιδιά συζητούν µε τους 
γονείς τους και προτείνουν µαζί και άλλους τρόπους και δραστηριότητες στο προσχέδιο 
εκπαιδευτικής  δράσης . 

                   Το πρώτο ιστόγραµµα  έχει ολοκληρωθεί . Η νηπιαγωγός φτιάχνει µαζί µε τα παιδιά ένα 
δεύτερο που εξυπηρετεί τη διαθεµατική προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων . 

 
ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ 
 
*     Η ελιά  είναι δέντρο και από τα κλαδιά της κάνουµε κότινους. 
*     Οι ελιές (καρποί) είναι πικρές . Έχουν κουκούτσια. 
*     Οι ελιές δεν τρώγονται µόλις τις κόψουµε από το δέντρο. 
*     Οι άνθρωποι (ελαιοκαλλιεργητές) έχουν πολλές δουλειές στους ελαιώνες. 
*     Τις ελιές τις ραβδίζουν (και µετά τις τρώνε  ή τις κάνουν λάδι). 
*     Το λάδι το κάνουν στο λιοτρίβι. 
*     Το λάδι το τρώµε και ανάβουµε το καντήλι. 
*     Όταν βαπτίζουν τα παιδιά τα λαδώνουν. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ερωτήµατα των παιδιών για δραστηριότητες της επόµενης φάσης) 
 
*    Σπέρνουµε τα κουκούτσια και φυτρώνουν τα δέντρα (Το σποράκι , πηγή ζωής) ; 
*    Γιατί δεν είναι ίδιες όλες οι ελιές (καρποί) ; 
*    Πονάνε οι ελιές , όταν τις ραβδίζουν ; 
*    Πώς γίνονται λάδι οι ελιές ; 
*    Γιατί µερικές ελιές έχουν µεγάλες τρύπες (κουφάλες) στον κορµό ; 
*    Γιατί βάζουν λάδι σε όλα τα φαγητά ; 
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ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

 
1           2           3           4           5  

 
 
 

ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ  
 
 
 

     6                7                8                9                10 
 
 

 
1. Να µιλήσουµε και να µάθουµε για τις ελιές 
2. Να επισκεφθούµε τις ελιές 
3. Να παίξουµε στις ελιές – Να φτιάξουµε κότινους 
4. Να ζωγραφίσουµε και να φτιάξουµε ελαιώνες 
5. Να φυτέψουµε ελιές 
6. Να τραγουδήσουµε  
7. Να πάµε στο ελαιοτριβείο – Να µάθουµε για το λάδι 
8. Να αγοράσουµε ελιές από τη λαϊκή αγορά 
9. Να πούµε ποιήµατα , ιστορίες και παραµύθια 
10. Να παίξουµε θέατρο – να παίξουµε κουκλοθέατρο 
 
 
 
Στο τέλος της Α’ φάσης τα παιδιά διαπιστώνουν πως ήδη γνωρίζουν αρκετά για το θέµα µας . Το 
σχεδιάγραµµα διαθεµατικής προσέγγισης θα µας βοηθήσει να οργανώσουµε τις δραστηριότητες στο 
χρόνο . 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ   
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ελιά στη Λαογραφία 
(τραγούδια, αινίγµατα, 
παροιµίες, παιχνίδια) 

         Λογοτεχνία, Ποίηση, 
      Έργα Τέχνης 

 
Ελλάδα -Ελιά -Ελαιόλαδο 

Η ελιά & το λάδι στην ορθόδοξη 
θρησκευτική ζωή 

Μυθολογία, Ολυµπιακό ιδεώδες, 
σύµβολο ειρήνης, τέχνη, 
αρχαιολογικοί χώροι 

           Το δέντρο της ελιάς 

Το λιοµάζεµα χθες & σήµερα 

 

Βρώσιµες ελιές & ελιές για το 
λιοτρίβι 

Το ελαιοτριβείο άλλοτε & τώρα 
επίσκεψη 

στο ελαιοτριβείο Στρυµονικού 

Ελαιόλαδο 
(θρεπτικό, θεραπευτικό, 

φωτιστικό υλικό ) 

 
Ελαιόλαδο & υγεία 

Ιατρική επιστήµη αρχαιότητας
Καλλωπισµός-Υγιεινή 

Συνταγές 

Ελιές & λάδι 
Βασικά στοιχεία Υγιεινής 
∆ιατροφής & Μεσογειακής 

∆ίαιτας 

 
Αγωγή Καταναλωτή 

Αγοράζουµε εγγυηµένο λάδι 

Φυτεύουµε ελιές στην αυλή του 
 Ν/γείου µας (χρήσιµες 

πληροφορίες  
& συµβουλές από το γεωπόνο )

Καλλιέργεια & προστασία του 
ελαιόδεντρου 

(επισκέψεις σε ελαιώνα) 

                                          
  ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΣΤΟΝ
      ΤΟΠΟ ΜΑΣ 
 

Οι δηµιουργοί των έργων 

         Συλλογή & έκθεση 
     υλικού & έργων τέχνης 
      στο Νηπιαγωγείο µας 

      Προσέγγιση & επεξεργασία 
                  του υλικού 

Παραγωγή ποικίλων έργων  από 
τα νήπια  (εικαστικά, κινητική  
δραµατική έκφραση, προφορικός
 & γραπτός λόγος)
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Β΄ φάση:    ∆ιεξαγωγή και βίωση προγραµµατισµένων και µη δραστηριοτήτων. Έρευνα πεδίου , 

αναζητήσεις απαντήσεων σε ερωτήµατα που αναδύθηκαν στην Α΄ φάση , παρουσιάσεις 
νέων ιδεών και γνώσεων. 

                   Οι δραστηριότητες κατανέµονται σύµφωνα µε την ιδιαίτερη προτίµηση των νηπίων και τα 
ενδιαφέροντά τους. Σ’ αυτή τη φάση δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να δραστηριοποιούνται 
σε µικρές οµάδες . Αυτή η φάση καταλαµβάνει τον περισσότερο χρόνο . 

                   Στην πρόταση να µιλήσουµε και να µάθουµε για τις ελιές , οι οµάδες συλλέγουν 
πληροφορίες από άµεσες πηγές (συνεντεύξεις από γονείς , γείτονες και άλλους ) και από 
βιβλία , περιοδικά κ.ά.  

                   Με την πάροδο του χρόνου η « γωνιά » πλουτίζεται µε έντυπο και ηχογραφηµένο υλικό . 
Ταυτόχρονα από άλλη οµάδα δηµιουργείται « φυσική γωνιά »  

                   Η δεύτερη πρόταση υλοποιείται συγχρόνως µε την πρώτη , γιατί για να µάθουµε για τις 
ελιές χρειάστηκε  να κάνουµε πολλές επισκέψεις στους ελαιώνες , κατά τη διάρκεια του 
χρόνου , παρακολουθώντας τις δουλειές του ελαιοκαλλιεργητή . Σε κάθε µας έξοδο στους 
ελαιώνες είµαστε εφοδιασµένοι µε το σακίδιο του δικτύου Σποράκι (µεγεθυντικοί φακοί , 
γάντια , καπελάκια , µικρό φτυάρι , σκαλιστήρι , κλαδευτήρι κ.ά.  ) 

                   Ενώ δεν είχαν προτείνει επίσκεψη στον γεωπόνο , η ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες 
τα οδηγεί σ’ αυτόν . Νέα ενδιαφέροντα και νέες ερωτήσεις αναδύονται , που οδηγούν σε 
προγραµµατισµούς που δεν είχαν καταγραφεί στην Α’ φάση  στο προσχέδιο εργασίας και 
τους σηµειώνουµε στο Σχεδιάγραµµα ∆ιαθεµατικής Προσέγγισης που βρίσκεται µόνιµα 
αναρτηµένο στον πίνακα και το συµβουλεύονται. 

                   Η τρίτη πρόταση των παιδιών είναι αυτή που πραγµατοποιείται σε κάθε µας επίσκεψη 
στους ελαιώνες . Με το παιχνίδι στις ελιές τα παιδιά ωθούνται σε δραστηριότητες που 
επαναλαµβάνονται µε διαφορετικούς στόχους κάθε φορά . Συµβολικό παιχνίδι , 
δραµατοποίηση , γλωσσικές , πρωτοµαθηµατικές , κινητικές , εικαστικές , µουσικές κι 
άλλες δραστηριότητες φυσικά και αβίαστα γίνονται πράξη . 

                   Η παραγωγή ποικίλων έργων από τα νήπια αντιστοιχεί στην τέταρτη πρότασή τους . Η 
ανάγκη να ζωγραφίσουν προέκυψε πριν ακόµη αρχίσει να υλοποιείται το πρόγραµµα , µε 
την κατασκευή του εικονογραφηµένου βιβλίου « Μνήµες και εµπειρίες » . 

                   Οι οµάδες έχουν φτιάξει πρωτότυπους ελαιώνες µε ποικίλες τεχνικές . 
                   Η επίσκεψη στο ελαιοτριβείο έγινε στο τέλος του Νοέµβρη . 
                   Συζητούν για την διοργάνωση της επίσκεψης , προετοιµάζονται ( τι θα πάρουν µαζί τους , 

ποιες οµάδες θα ετοιµάσουν τα ερωτηµατολόγια , κανόνες συµπεριφοράς κ.ά. ) 
                   Βιώνουν την επίσκεψη . Θέτουν ερωτήσεις , µαγνητοφωνούν , φωτογραφίζουν , παρατηρούν 

πως οι ελιές γίνονται λάδι . 
                   Αντικρίζουν άδειους λαδοτενεκέδες διαφόρων µεγεθών και ζητούν ένα από τους 

µεγαλύτερους για να τον ντύσουν Λαδένιο (Ντενεκεδούπολη – Ευγενίας Φακίνου).  
                   Στο λιοτρίβι έγιναν πολλές δραστηριότητες µαθηµατικών µα διαθεµατική προσέγγιση . 
                   Συλλέγουν παράξενα και ενδιαφέροντα υλικά για τη γωνιά των κατασκευών .Ανακαλύπτουν 

ένα λόφο από φύλλα ελιάς και µε την άδεια του ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου ανεβαίνουν 
σκορπίζοντας το λόφο και µετά από λίγο αρχίζει η βροχή από ασηµοπράσινα φύλλα . 

                   Χαρούµενοι και γεµάτοι εµπειρίες επιστρέφουµε στο νηπιαγωγείο για να επεξεργαστούµε 
τους θησαυρούς µας . 

                   Μας χάρισαν ηµερολόγιο µε εικόνες που δείχνουν το λιοµάζωµα από τα αρχαία χρόνια ως 
σήµερα , που δείχνουν λιοτρίβια  του παλιού καιρού και το σύγχρονο ελαιοτριβείο του 
Στρυµονικού . 

                   Η πρόταση των παιδιών να µάθουµε για το λάδι άρχισε να υλοποιείται µε την επίσκεψή µας 
στο λιοτρίβι. 

                   Πειραµατίστηκαν µε το νερό και το λάδι ( βυθίζεται – επιπλέει) . Βίωσαν τις ιδιότητες του 
λαδιού (καίγεται , φωτίζει , λαδώνει κ.ά. ) , έκαναν λαδοζωγραφιές κι άναψαν το καντήλι 
και το λυχνάρι . 

                   Έφεραν σαπούνια και καλλυντικά µε συστατικό το ελαιόλαδο , θεραπευτικές συνταγές µε 
λάδι και πολλές συνταγές µαγειρικής µε λάδι και ελιές . 

                   Φτιάξαµε σαλάτες µε µπόλικο λάδι κι ελιές µέσα σε κούπες διακοσµηµένες µε κλαδιά ελιάς. 
                   Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης γίνονται διαλείµµατα ενηµέρω-

σης , όπου τα παιδιά µοιράζονται µεταξύ τους ερωτήσεις , απαντήσεις και λύσεις που 
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συγκρίνονται µε τις αρχικές δικές τους ιδέες και τις ιδέες της νηπιαγωγού . 
Συµβουλευόµαστε όλοι µαζί το Σχεδιάγραµµα και αξιολογούµε την πρόοδο του σχεδίου για 
ανατροφοδότηση .  

                   Με αφορµή δηµοσιεύµατα του τοπικού τύπου για νοθευµένα λάδια , σηµειώσαµε στο 
Σχεδιάγραµµα νέα δραστηριότητα (προγραµµατισµός σε συνεργασία µε τους µαθητές του 
∆ηµοτικού Σχολείου µιας ενηµέρωσης από ειδικούς Αγωγής Καταναλωτή για όλους τους 
κατοίκους του ∆ήµου ) . 

                   Λέγοντας το τετράστιχο : Περάσαν οι Απόκριες       
                                                               πάνε κι οι µασκαράδες 
                                                               ήρθε και η Σαρακοστή 
                                                               µ’ ελιές και ταραµάδες 
                   βγήκαµε από την αυλή του σχολείου µας στη λαϊκή αγορά . Η µία οµάδα προµηθεύτηκε 

ελιές και τα υλικά τα αναγραφόµενα στη συνταγή για την παρασκευή του ελιόψωµου . Η 
άλλη οµάδα αγόρασε δενδρύλλια ελιάς . Έτσι , σύµφωνα µε τις οδηγίες του γεωπόνου , τις 
επόµενες ηµέρες υλοποιήσαµε την πρόταση « να φυτέψουµε ελιές » . Σ’ έναν πίνακα 
γράψαµε τις « απαιτήσεις » των λιόδεντρων για να θυµούνται τα νήπια πώς να τα 
φροντίζουν .  

                   Οι οµάδες έχουν συγκεντρώσει πολύ υλικό στο Νηπιαγωγείο µας . Βιβλία που γράφουν για 
την ελιά και το λάδι στην Ορθόδοξη θρησκευτική ζωή , τη Μυθολογία , τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες , τη Λαογραφία . 

                   Συγκεντρώσαµε τραγούδια και αινίγµατα , πολλές παροιµίες , παιχνίδια , λογοτεχνικά 
κείµενα , ποιήµατα (Κ.Παλαµά - Ο.Ελύτη). 

                   Συλλέξαµε και εκθέτουµε στο Νηπιαγωγείο µας έργα τέχνης και αφού τα επεξεργαζόµαστε , 
εκθέτουµε δίπλα και τα έργα των νηπίων . Σε ξεχωριστές καρτέλες έχουµε γράψει τους 
τίτλους των έργων και σε άλλες τους δηµιουργούς. Πολλά νήπια µπορούν  να αντιστοιχίζουν 
το έργο µε τον τίτλο και το δηµιουργό του . 

                   Γράψαµε λίστες µε το « λεξιλόγιο της ελιάς » . 
                   Συνεχίζεται η παραγωγή έργων από τα νήπια . 
          
Γ΄ φάση:   Το πρόγραµµα είναι σε εξέλιξη , ωστόσο η αξιολόγηση γίνεται από την αρχή του προγράµµα- 

τος από όλους τους εµπλεκόµενους και πρώτα απ’ όλους από τα ίδια τα νήπια , αφού το 
ενδιαφέρον τους είναι αµείωτο. Οι εµπειρίες τους γίνονται οργανωµένη γνώση. Ο γενικός 
σκοπός κι οι επιµέρους στόχοι στο µεγαλύτερό τους µέρος έχουν υλοποιηθεί . 

                   Συλλέχθηκαν πολλά και ποικίλα καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα µε αποτέλεσµα. τον πλούτο 
της αισθητικής καλλιέργειας των νηπίων. Μαζέψαµε ελιές παρέα µε τον Θεόφιλο « Το 
µάζεµα των ελαιών εν Μυτιλήνη» . Χρησιµοποιούν συµβολικό τρόπο για να 
αναπαραστήσουν και να ανακεφαλαιώσουν όσα έµαθαν κατά τη διάρκεια του σχεδίου 
εκπαιδευτικής δράσης . Έκθεση έργων , πινάκων , φωτογραφιών , δραµατοποίηση , 
µουσική , χορός , θεατρική παράσταση . 

                   Εκµεταλλεύονται και αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για δηµιουργική έκφραση. Μεταφέρουν στο 
σπίτι τους ιδέες , γνώσεις , εµπειρίες , τραγούδια , ποιήµατα κ.ά. , τη χαρά της προσωπικής 
και οµαδικής δηµιουργίας. Μοιράζονται τις ανακαλύψεις µε τους άλλους (Αξιολόγηση – 
Ανακοίνωση αποτελεσµάτων) 

                   Αποφασίσαµε να φτιάξουµε ένα βιβλίο µε τις φωτογραφίες που βγάζουµε σ’ όλη τη διάρκεια 
του προγράµµατος . Τα παιδιά τις βάζουν σε χρονική σειρά , επαναφέροντας στη µνήµη 
τους ολόκληρο το σχέδιο εργασίας , Γράφουν όπως µπορούν ή υπαγορεύουν  λεζάντες για 
την κάθε µια φωτογραφία .            

                
                                Εδώ , θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την κυρία Χατζοπούλου Ελένη Σύµβουλο  

Προσχολικής Αγωγής για την προσωπική συµπαράσταση και την αρωγή της σε όλα τα 
καινοτόµα προγράµµατα που εφαρµόζουµε στο Νηπιαγωγείο µας.  
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       ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
 

                       ΣΤΟ ΛΙΟΤΡΙΒΙ 
 
           ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ    
 

   
 
                                ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ        
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                                     ΑΓΟΡΕΣ ….ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ 
 
 

     
 
       ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ  
             ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
 

  
 
   ΞΕΦΟΡΤΩΣΕ ΤΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ    ΒΑΛΕ ΕΛΙΑ ΓΙΑ Τ0 ΠΑΙ∆Ι ΣΟΥ 
      ΝΑ ΣΕ ΦΟΡΤΩΣΕΙ ΛΑ∆Ι         ΚΑΙ ΣΥΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ 
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                       ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ- ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ 
 

 
     
 
 
    «ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ  
      ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 
    ΕΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ » 
 
 
 
 

 

   
 
   
          
               ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
  
             ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 
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                    ΕΡΓΑ  ΤΕΧΝΗΣ 
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