
Στο  πρόγραμμα  εργάστηκαν οι νηπιαγωγοί: 
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
και  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΑ 
και τα 24  νήπια  και  προνήπια   
του 1ου  Ολοήμερου Νηπιαγωγείου  Φιλιατρών. 

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1Ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 - 2009 

ΦΙΛΙΑΤΡΑ 



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

• Η Ελλάδα  αποτελεί  την  τρίτη  χώρα  παγκοσμίως  σε   παραγωγή  
ελαιολάδου  και  η  Μεσσηνία  φημίζεται  για  το  εξαιρετικής  ποιότητας  
ελαιόλαδό  της.  Η  περιοχή  των  Φιλιατρών  είναι  κατάφυτη από 
ελαιόδεντρα.  Η  ελαιοκομία  συμβάλλει  αποτελεσματικά  στην  
οικονομία  της  περιοχής  καθώς  επί  αιώνες  έζησε  κι  εξακολουθεί  να  
ζει  τους  κατοίκους.  Τα  νήπια  βιώνουν  τη  διαδικασία  της  συλλογής  
του  ελαιοκάρπου  και  την  παραγωγή  του  σε  ελαιόλαδο.  Έτσι  το  
θέμα  θεωρείται  για  εκείνα  οικείο κι  αποτελεί  για  μας  ευκαιρία  για  
επέκταση των γνώσεων που υπάρχουν  και  δημιουργική  έκφραση. Θα  
γίνει  διαθεματική  προσέγγιση  του  θέματος  με  σύνδεση  με  όλα  τα  
πεδία  του  αναλυτικού  προγράμματος  του  νηπιαγωγείου.  

 

 



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
       Μέσα  από  οργανωμένες  δραστηριότητες  τα  παιδιά  να  αγαπήσουν  το  

περιβάλλον  και  να  υιοθετήσουν  θετική  συμπεριφορά   απέναντί  του,  να  
συνειδητοποιήσουν  την  αξία  των  προϊόντων  στην  οικονομία  της  
οικογένειάς  τους  και  της  πόλης  τους  και  να  αποκτήσουν  γνώσεις  και  
δεξιότητες   σε  όλα  τα  πεδία  που  εμπλέκονται  στη  μαθησιακή  διαδικασία  
του  νηπιαγωγείου. 

 

ΣΤΟΧΟΙ: 

• ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ 

• ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ 

• ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ 

 



ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
• Γνωριμία με το δέντρο της ελιάς (δέντρο αειθαλές που φύεται σε θερμά κλίματα,…) 
• Τόποι καλλιέργειας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο θάλασσα. 
        Μαθαίνουμε να «διαβάζουμε» χάρτες. Αναγνωρίζουμε τους συμβολισμούς  των χρωμάτων, των 

ονομάτων και των συμβόλων. Σημειώνουμε στους χάρτες της Ελλάδος και τον παγκόσμιο τις 
ελαιοπαραγωγές περιοχές. Φτιάχνουμε το δικό μας χάρτη χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που 
αποκτήσαμε. 

• Ποικιλίες ελαιοδέντρων. Ελιές βρώσιμες και ελιές για λάδι. Οι ποικιλίες της περιοχής μας. 
         Επίσκεψη σε ελαιώνα. Φωτογράφιση και καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας του ελαιώνα. 
• Τρόποι καλλιέργειας  της  ελιάς (πότισμα, κλάδεμα, λίπανση, …). Φυτεύουμε στο σχολείο τη δική μας 

ελιά. 
• Ασθένειες της ελιάς. Ο δάκος και η καταπολέμησή του. 
• Η διαδικασία του λιομαζώματος και η παραγωγή του ελαιολάδου. 
         Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο και εργοστάσιο συσκευασίας ελιών. 
• Προϊόντα της ελιάς: Ελιές βρώσιμες, λάδι, αρωματικό λάδι, πάστα ελιάς, σαπούνι, ξύλο,… 
• Ιδιότητες του ελαιολάδου (υγρό με πρασινοκίτρινο χρώμα,  δεν διαλύεται στο νερό και επιπλέει,..). 

Κάνουμε πειράματα με το λάδι και το σαπούνι. 
• Περιβαλλοντικά προβλήματα από την καλλιέργεια της  ελιάς (αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων με 

επιπτώσεις  στο περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών, αλόγιστη χρήση νερού, προβλήματα από τη 
διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων, …).  

        Βιολογική καλλιέργεια. 
• Αξία του ελαιολάδου στη διατροφή μας. Η θέση του στην πυραμίδα της διατροφής.  
        Τρώμε στο σχολείο ψωμί με λάδι. Φτιάχνουμε σαλάτες με λάδι για το μεσημεριανό μας, ζυμώνουμε 

ελιόψωμα και φτιάχνουμε χαλβά, όπως οι παλιές νοικοκυρές των Φιλιατρών όταν ερχόταν στο σπίτι το 
πρώτο λάδι της χρονιάς. 

• Άλλες  χρήσεις  του ελαιολάδου (φωτιστικό τα  παλαιότερα  χρόνια, φαρμακευτική  χρήση,...) 
• Σημασία του ελαιολάδου στην οικονομία μιας περιοχής. 
 

 
 
 



ΕΛΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το  δέντρο  της  ελιάς. 

Τόποι καλλιέργειας στην Ελλάδα 
και τον κόσμο. 

Ποικιλίες  ελαιόδεντρων. 

Ελαιόλαδο. 

Πελοπόννησος 

Κρήτη 

Ζάκυνθος 

Μυτιλήνη 

Άμφισσα 

Ιταλία 
Ελλάδα 

Τουρκία 

Ισπανία 
Πορτογαλία 

Τυνησία 
Μαρόκο 

Κύπρος 
Ισραήλ 



Τρόποι  καλλιέργειας   
και  ασθένειες της ελιάς. 



Φυτέψαμε τη δική μας ελιά. 



Το λιομάζωμα και η παραγωγή του ελαιολάδου παλαιότερα και  σήμερα.  
Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο. 
 



Προϊόντα  που προέρχονται από την ελιά  (ελαιόλαδο, πάστα ελιάς, 
σαπούνι, πυρήνα, πυρηνέλαιο,... ) 
Επίσκεψη σε εργοστάσιο συσκευασίας ελιών. 



Ιδιότητες  του  ελαιολάδου. 

• Γνωρίσαμε  τις  ιδιότητες  του  ελαιολάδου   

και  πειραματιστήκαμε με  αυτό  και με  τα  προϊόντα  του.  



Η αξία του ελαιολάδου στη διατροφή μας. 
Άλλα είδη ελαίων. 

 



Περιβαλλοντικά προβλήματα από τη χρήση των φυτοφαρμάκων στους ελαιώνες 
και από τη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων (καταστροφή εντόμων, 
μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, πέρασμα στη διατροφική αλυσίδα,..). 
Βιολογική  καλλιέργεια  της  ελιάς. 



Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

• Το ελαιόλαδο στο μυστήριο του βαπτίσματος. 
    Τα παιδιά περιγράφουν τη βάπτισή τους. 

Δραματοποιούν τη βάπτιση με το βάπτισμα μιας 
κούκλας. Ζωγραφίζουν τη βάπτισή τους. 

• Το μυστήριο του ευχελαίου. 
• Το καντήλι που καίει λάδι μπροστά στα εικονίσματα 

στην εκκλησία και στο σπίτι μας. 
• Ο Ιησούς προσεύχεται στο όρος των ελαιών μετά τον 

Μυστικό Δείπνο. 
• Η ιστορία της κιβωτού του Νώε. 
• Τα ξωκλήσια ανάμεσα στους ελαιώνες. 



Η ελιά  και  το  ελαιόλαδο  στη  χριστιανική θρησκεία. 



Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΝΤΛΟΥΜΕ ΑΠΟ: 
• Απολιθώματα (τι είναι τα απολιθώματα). 
• Τοιχογραφίες. 
• Διάφορα σκεύη: αμφορείς, πιθάρια, κύπελλα, λίχνοι, μαγειρικά σκεύη, σκεύη για 

αρωματικές αλοιφές, νομίσματα,…(με ποιο υλικό ήταν κατασκευασμένα, με ποια 
χρώματα τα ζωγράφιζαν, τι αναπαριστούν οι παραστάσεις πάνω τους,  ποια ήταν 
η χρήση τους,…). 

• Πήλινες πινακίδες και ιδεογράμματα (η γραφή τα αρχαία χρόνια, που έγραφαν οι 
αρχαίοι και ποιους χαρακτήρες χρησιμοποιούσαν, …). 

• Κοσμήματα. 
 

Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ,  ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΥΣ: 
• Ελιά και Ολυμπιακοί αγώνες (άλειμμα των αθλητών πριν τους αγώνες, 

στεφάνωμα των νικητών με στεφάνι ελιάς,…). 
• Η γιορτή των παναθηναίων (ειρεσιώνη, έπαθλα των νικητών, …). 
• Ο μύθος της Αθηνάς και του Ποσειδώνα (διηγούμαστε το μύθο, τα παιδιά τον 

δραματοποιούν και τον ζωγραφίζουν). 
 

 



Η ελιά στη αρχαία Ελλάδα. 
Ευρήματα σε τοιχογραφίες, αγγειογραφίες,  κοσμήματα και σκεύη, 
απολιθώματα, ιδεογράμματα. 
Ελιά  και Ολυμπιακοί αγώνες – Ο μύθος της Αθηνάς και του Ποσειδώνα. 





 
 
 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ: 
Η  ελιά  σύμβολο  γιορτής,  ειρήνης  και  αφθονίας. 
 

 
Συνήθειες, έθιμα  και 
παραδόσεις για  την  ελιά  και  
το  λάδι και  οι  συμβολισμοί  
τους: 
•    Στην  αρχαία  Ελλάδα 
(κήρυκες για την ολυμπιακή 
εκεχειρία, κήρυκες με κλαδί 
ελιάς στις συνεννοήσεις 
ανάμεσα σε αντίθετα 
στρατόπεδα,…)   
•   Στα  βυζαντινά  και  νεώτερα  
χρόνια (τον σίτον, τον οίνον και 
το έλαιον…) 
•   Η  ιστορία  της  κιβωτού  του  
Νώε. 
 



ΠΑΙΔΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: (Ατομικές ή ομαδικές εργασίες). Θέματα ζωγραφικής: 

      Ελαιώνες, λιομάζωμα, ο μύθος της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, αμφορείς, η βάπτιση, το 
περιστέρι του Νώε, στεφάνια ελιάς, ζωγραφιές με θέμα ιστορίες που έχουμε διαβάσει,… 

• ΠΗΛΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ: 

      Κλαδιά ελιάς, στεφάνια, ελαιόδεντρα,… 

• ΚΟΛΑΖ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ (χαρτί, φλοιούς, καρπούς, ξύλο και φύλλα ελιάς, λινάτσα,…): 

      Ελαιόδεντρα, ελαιώνες, λιομάζωμα, κότινους, το περιστέρι του Νώε,… 

• ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

      «Ελιά, ελιά, μαυροελιά, πόσα φύλλα στα κλαδιά,…» 

       Σκυταλοδρομία όπου η νικήτρια ομάδα στεφανώνεται με στεφάνι ελιάς. 

• ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: 

       «Η ελιά» της Αγγ. Καψάσκη 

• ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ: 

       «Ο μύθος της Αθηνάς και του Ποσειδώνα», το λιομάζωμα. 

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ. 



Παιδί έκφραση και δημιουργία. 





 
 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 



ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 
Γνωρίζουμε το ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ μέσα από το έργο του «Το 
μάζομα των ελιών εν Μυτιλήνη». Ζητούμε από τα παιδιά να βρουν έργα 
του αλλά και πληροφορίες για τη ζωή του και να τα φέρουν στο σχολείο. 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΕΞΑΣΚΗΣΗ  ΣΤΗ  ΓΛΩΣΣΑ  
ΚΑΙ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 



ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ: Δημιουργούμε το αλφαβητάρι της ελιάς. 
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΑΦΗΓΗΣΗ  ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (του λιομαζώματος, της παραγωγής του ελαιολάδου, μιας 

ιστορίας,...) 
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΩΝ :  
         Με το παιχνίδι των εικόνων. 
         Από ένα τραγούδι. 
• ΠΟΙΗΜΑΤΑ  
• «Η ΕΛΙΑ» του Κωστή Παλαμά.  
• ΑΝΤΙΛΗΨΗ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ΕΝΟΣ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ  Ή ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ.   
          Μαθαίνουν το ποίημα ή το τραγούδι, το κατανοούν  και το εκφράζουν με πεζό λόγο. Μπορούν και να το 

ζωγραφίσουν. 
• ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ: 
• «Ο  μύθος  της  Αθηνάς  και  του  Ποσειδώνα». 
• «Η  κιβωτός  του  Νώε». 
• «Τα  Χριστούγεννα της ασημόφυλλης  ελιάς» της Γαλάτειας  Σουρέλη. 
• ΣΥΛΛΟΓΗ  ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ. 
• ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ  ΤΟΥ  ΓΡΑΠΤΟΥ  ΛΟΓΟΥ: 
         Αντιγραφή λέξεων. 
         Αντικατάσταση των πεζών γραμμάτων μιας λέξης με κεφαλαία. 
         Αντιγράφουν παροιμίες για να συνειδητοποιήσουν ότι στον γραπτό λόγο ξεκινάμε με κεφαλαίο γράμμα,  

τελειώνουμε με μικρό και ανάμεσα στις λέξεις υπάρχει διάστημα. 
         Γραφή λέξεων  ή και περιγραφή εικόνων (π.χ. του πίνακα του Θεόφιλου) χωρίς πρότυπο. 
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ (για τη διαφήμιση του ελαιολάδου της περιοχής μας). 
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
         Στο περίγραμμα ενός μπουκαλιού με ελαιόλαδο φιλοτεχνούμε την ετικέτα της. Γράφουμε το λογότυπο, το 

βάρος, την ημερομηνία λήξης και ζωγραφίζουμε την κεντρική εικόνα. 
     



Παιδί και 
γλώσσα. 





ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

• ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ 
      Στη μακέτα που έχουμε κατασκευάσει να τοποθετήσουν τα αντικείμενα (σακιά, σκάλες, 

ανθρώπους, τρακτέρ,… στις θέσεις που τους ζητούμε ή να περιγράψουν τη θέση ενός 
αντικειμένου) 

       Σε φύλλο εργασίας: 
       Αφού περιγράψουν την εικόνα του λιομαζώματος στον ερυθρόμορφο αμφορέα του 6ου π.Χ. 

αιώνα, τους ζητούμε να ζωγραφίσουν  συγκεκριμένα αντικείμενα σε διάφορες θέσεις. 
• ΜΕΓΕΘΗ 
      Σε δέντρα ελιάς διαφορετικών μεγεθών να επιλέξουν και να βάλουν τα φύλλα που 

ταιριάζουν. 
      Σε φύλλο εργασίας: 
      Να κυκλώσουν το αντικείμενο που είναι ίσο με το πρώτο. 
      Να βάψουν το μεγαλύτερο και το μικρότερο κλωνάρι ελιάς. 
• ΒΑΡΟΣ: 
      Να βάλουν σε ζυγαριά που πρέπει να ισορροπήσει ποσότητα ελιών ίση με αυτή που υπάρχει 

στην άλλη πλευρά ή τόση όση πρέπει για να ισορροπήσει το δράμι.  
• ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ  
         Να αντιστοιχίσουν μεταξύ τους αντικείμενα. Π.χ.  Λυχνάρι - φωτιστικό,  πιθάρι – 

ανοξείδωτο ντεπόζιτο, τοιχογραφία ελαιώνα – φωτογραφία  σημερινού ελαιώνα,…. 
 
 
 



 
• ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 
         Να βάλουν σε σειρά τις εικόνες  που περιγράφουν: 
         Τη διαδικασία του λιομαζώματος. 
         Τη διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου. 
         Ένα ελαιοτριβείο σε τρεις διαφορετικές ιστορικές περιόδους του. 
         Αμφορείς στη σειρά, ανάλογα με το μέγεθός τους.   
         Την ανάπτυξη ενός ελαιόδεντρου. 
         Πραγματικά κλαδιά, φύλλα ή καρπούς ελιάς. 
• ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
         Να ομαδοποιήσουν:  
         Αμφορείς που απεικονίζουν την ίδια εικόνα, αμφορείς που έχουν διαφορετική εικόνα αλλά το ίδιο 

μέγεθος. 
         Ελιές διαφορετικών χρωμάτων, ελιές ίσων μεγεθών αλλά διαφορετικών χρωμάτων. 
• ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ: 
         Μεταγγίζουμε ίδια ποσότητα ελαιολάδου σε διαφορετικού σχήματος και μεγέθους δοχεία. Αφήνουμε τα 

παιδιά να βγάλουν τα συμπεράσματα  τους. 
• ΑΡΙΘΜΗΣΗ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: 
        Αριθμούν και  τοποθετούν το αριθμητικό σύμβολο ή αναγνωρίζουν το σύμβολο του αριθμού και  βάζουν: 
        Τόσες ελιές, τόσα κλαδάκια, τόσα δέντρα ελιάς, τόσα φύλλα στον κότινο, τόσους αμφορείς,…. 
         Σε φύλλα εργασίας: 
         Να βάλουν στο κλαδάκι της ελιάς τόσες ελιές όσες λέει ο αριθμός. 
         Να μετρήσουν τα αντικείμενα και να κυκλώσουν το σωστό αριθμό. 
         Στον πίνακα του Θεόφιλου να μετρήσουν και να γράψουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στα ελαιόδεντρα,         

τους άντρες, τις γυναίκες,… 
• ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
         Κάνουμε πειράματα για τη διαλυτότητα του λαδιού, το ειδικό του βάρος (εξηγούμε τις έννοιες      

ελαφρύτερο – βαρύτερο ανάμεσα στα δύο υγρά το νερό και το λάδι). 
 



Παιδί  και  
μαθηματικά 





ΠΑΙΔΙ  ΚΑΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ  ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
• ΓΡΑΦΗ ΛΕΞΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
      Με πρότυπο ή χωρίς πρότυπο. Μαθαίνουν τη χρήση των πλήκτρων των 

γραμμάτων, πώς  φορτώνουν κεφαλαία μικρά, πώς βάζουν τόνους, πως 
διαγράφουν, πως αφήνουν διάστημα, τη χρήση του ENTER, τη χρήση των 
βελών, να μεγαλώνουν ή να μικραίνουν τη γραμματοσειρά ή να της 
αλλάζουν το χρώμα και τον τύπο των γραμμάτων, τη σημασία του 
κέρσορα.  

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 
      Σε άσκηση που έχουμε σχεδιάσει με τον πίνακα του Θεόφιλου, αριθμούν 

τα αντικείμενα που τους ζητούμε και με τη χρήση των βελών και του 
κέρσορα να γράφουν τον αριθμό σε συγκεκριμένη περιοχή. 

• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: 
      Ελεύθερη ζωγραφική. 
      Ζωγραφική σε πρότυπα μοτίβα που έχουμε σχεδιάσει με στόχο να 

μάθουν να χρησιμοποιούν την παλέτα των χρωμάτων και την 
εργαλειοθήκη. 

• ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 
      Για την ελιά, την ιστορία της, τα προϊόντα της, μονάδες συσκευασίας 

ελιών και λαδιού, μουσεία,….  
 
 



ΠΑΙΔΙ  ΚΑΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 


