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ο
 Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών 

Σχολική χρονιά 2012-13 

 

 

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

η ελιά 
 

 

 

Τα παιδιά που συμμετείχαν: 

 

Χρήστος Ανδρεάδης 

Άννα Γραικού 

Αλεξάνδρα Θανοπούλου 

Θάνος Ιορδανίδης 

Δέσποινα Κερασοπούλου 

Άννα Κουζιώνη 

Παναγιώτα Μαυροπούλου 

Ελένη Πανικίδου 

Θάνος Πανταζίδης 

Σοφία Παπαδοπούλου 

Άρης Πρέτσι 

Μαρκέλλα Πρέτσι 

Βασίλης Σειτανίδης 

Παρθένα Σκόνδρα 

Αλέξανδρος Χαλόπουλος 

Άννα Χλωρού 

 

 

 

 

Η νηπιαγωγός: 

 

Σπέρη Καραμπατάκη 
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Εισαγωγή 
 

Το 19
ο
 Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών είναι μονοθέσιο και λειτουργεί ένα τμήμα με 

κλασσικό ωράριο. Τη φετινή χρονιά ο συνολικός αριθμός των παιδιών είναι 16. Πιο 

συγκεκριμένα φοιτούν 6 νήπια και 10 προνήπια. Στο πρόγραμμα μετείχαν όλα τα 

παιδιά. 

Το Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο και συστεγάζεται με το 22
ο
 

ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Δίπλα από την αίθουσα υπάρχει μια μικρή αυλή με μερικά 

νεαρά ελαιόδεντρα τα οποία έδωσαν και την αφορμή για την υλοποίηση του 

προγράμματος. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη μορφή project, η συμμετοχή 

όμως της υπογράφουσας νηπιαγωγού δεν ήταν μόνο υποστηρικτική αλλά και 

κατευθυντική. Έγινε προσπάθεια η επεξεργασία του θέματος να γίνει 

διεπιστημονικά, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες και το επίπεδο ανάπτυξης των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, υπήρχε συνεργασία με το συστεγαζόμενο 

νηπιαγωγείο καθώς και εκείνο υλοποίησε πρόγραμμα με το ίδιο θέμα. 

Με τη σύμφωνη γνώμη της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, το σχολείο 

εντάχθηκε στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Ελιά», με συντονιστικό φορέα το Κ.Π.Ε 

Καλαμάτας. 

 

 

Α΄Φάση 

 
Αρχικά καταγράφηκαν οι υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών. Έπειτα, καταγράφηκαν 

οι ερωτήσεις ή απορίες τους και τι θα ήθελαν να μάθουν για την ελιά και έγινε 

χωρισμός σε ομάδες. Δημιουργήθηκαν έτσι τρεις ομάδες έρευνας, Ελιά - το δέντρο, 

Ελιά - ο καρπός και Λάδι & άλλα προϊόντα. Η κάθε ομάδα έπρεπε να φέρει στην 

τάξη πληροφορίες σχετικά με το θέμα έρευνας που είχε. Να σημειωθεί ότι το κάθε 

παιδί διάλεγε μόνο του σε ποια ομάδα ήθελε να είναι, βέβαια αρκετά παιδιά 

επέλεξαν ομάδα όχι γι’ αυτό καθ’ αυτό το θέμα αλλά γιατί ήταν ο φίλος ή η φίλη 

τους στη ομάδα αυτή. 

Για τις ανάγκες του προγράμματος σχεδιάστηκαν τρεις  παιδικές φατσούλες: Η 

Λίτσα από την Μυτιλήνη, ο Ηλίας από την Καλαμάτα και η Αθηνά από την Αθήνα. Η 

τελευταία «μπήκε» τελευταία στην παρέα και αναφερόταν περισσότερο στην 

ιστορία και τη μυθολογία. 

Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο να ενημερωθούν οι γονείς των παιδιών και στην 

προγραμματισμένη συνάντηση γονέων και με την παρακάτω επιστολή: 

 

19
ο
 Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών 14.11.2011

 

Αγαπητοί γονείς, 

Με το γράμμα αυτό θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως έχουμε ξεκινήσει στο σχολείο μας 

ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα την ελιά. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο project, σαν ένα σχέδιο εργασίας δηλαδή. 

Τα σχέδια εργασίας είναι έρευνες θεμάτων στις οποίες τα παιδιά έχουν ενεργό συμμετοχή, 

συζητούν, αποφασίζουν, βγάζουν συμπεράσματα. Το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι όλη αυτή 

η δουλειά γίνεται σε ομάδες και ενισχύεται έτσι η συνεργασία, η αποδοχή και η φιλία. 
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Η ελιά επιλέχθηκε από εμάς σαν θέμα γιατί κίνησε το ενδιαφέρον των παιδιών. Στην πίσω 

αυλή του σχολείου υπάρχουν μερικά ελαιόδεντρα που αυτόν τον καιρό είναι φορτωμένα 

ελιές. 

Έχουμε ήδη παρατηρήσει πως οι ελιές δεν κιτρινίζουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο όπως τα 

άλλα δέντρα. Τα παιδιά ρωτάνε:  

θα τις μαζέψουμε τις ελιές; πότε θα τις φάμε; Είναι άγουρες ακόμα; 

Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και να υλοποιήσουμε ένα 

πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Στόχος είναι τα παιδιά να ανακαλύψουν και να μάθουν  μέσα από την βιωματική τους 

εμπειρία. Δηλαδή, αγγίζοντας τον κορμό του δέντρου, μυρίζοντας τα φύλλα, δοκιμάζοντας 

τον καρπό και το λάδι, κ.α. 

Οι διαδικασίες μάθησης στο νηπιαγωγείο γίνονται σχεδόν πάντα μέσα από το παιχνίδι. 

Ακόμη, τα παιδιά μαθαίνουν κάτι γιατί τους ευχαριστεί, γιατί διασκεδάζουν και όχι γιατί 

«πρέπει» να το μάθουν. 

Στην προσπάθεια αυτή θα χρειαστούμε την βοήθεια σας για να μάθει το παιδί να ερευνά, να 

ψάχνει για την πληροφορία που χρειάζεται και να μαθαίνει πώς να μαθαίνει. 

 Το κάθε παιδί ανήκει σε μια ομάδα έρευνας. Παρακαλούμε βοηθήστε το να μεταφέρει στην 

τάξη πληροφορίες για το θέμα έρευνας της ομάδας του. Καλό θα ήταν τις πληροφορίες 

αυτές να τις πάρει το παιδί ψάχνοντας μαζί σας στο σπίτι στον ελεύθερο χρόνο σας, είτε 

ανοίγοντας μαζί του κάποια βιβλία ή εγκυκλοπαίδειες, είτε από εφημερίδες και περιoδικά, 

είτε χρησιμοποιώντας το internet. Αν υπάρχει γνωστός ή συγγενής με κτήμα ελαιόδεντρων, 

βάλτε το παιδί να μιλήσει μαζί του και να τον ρωτήσει ότι θέλει ( π.χ  πότε μαζεύει τις ελιές, 

με ποιόν τρόπο κλπ). 

Ακόμη, δώστε στο παιδί να φέρει στο σχολείο κάποιο παραμύθι αν έχετε στο σπίτι για την 

ελιά, αν ξέρετε κάποιο ποίημα, αίνιγμα, παροιμία, εικόνες από περιοδικά ή οτιδήποτε άλλο 

κρίνετε πως ενδιαφέρει το θέμα της μελέτης μας.  

Τέλος, σας ενημερώνουμε πως προγραμματίζουμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε 

ελαιοτριβείο της περιοχής μας τώρα τον Νοέμβριο. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 

Η νηπιαγωγός 

Σπέρη Καραμπατάκη 

 

 

 

Β’ Φάση  Δραστηριότητες 

 
Τα παιδιά άρχισαν να φέρνουν στην τάξη έντυπο υλικό, πληροφορίες κυρίως από το 

διαδίκτυο με τη βοήθεια των γονέων. Δεν έλειψαν οι παροιμίες και τα αινίγματα 

αλλά και σαπούνια και προϊόντα περιποίησης με βάση την ελιά. Δημιουργήθηκε 

έτσι στην τάξη η γωνιά της ελιάς. 

Μαζέψαμε ελιές από την αυλή, χρησιμοποιώντας ραβδί, λιόπανο και καλαθάκι. 

Κάποιες από αυτές τις παρατηρήσαμε στην τάξη και αποφασίσαμε να φτιάξουμε τις 

δικές μας ελιές! Έτσι, διαλέξαμε αυτές που δεν είχαν «τρύπα» και βήμα - βήμα 

ακολουθήσαμε τις οδηγίες που έφεραν κάποια παιδιά από το σπίτι. Μέρα παρά 

μέρα η ομάδα υπηρεσίας φρόντιζε να αλλάζει το νερό στις ελιές, διαδικασία που τα 

ενθουσίαζε όλα. 
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Η επίσκεψη σε ελαιοτριβείο της περιοχής ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για 

όλους. Οι ιδιοκτήτες, παππούς και πατέρας παιδιού του σχολείου μας, μας 

υποδέχτηκαν θερμά, μας ξενάγησαν και τέλος μας πρόσφεραν ένα μπουκάλι λάδι 

και λιόδεντρα για να τα φυτέψουμε. Εκεί τα παιδιά δοκίμασαν φρέσκο λάδι πάνω 

σε ζυμωτό ψωμί και λιοπιτάκια, που ήταν προσφορές γονέων συνοδών. 

Τα λιόδεντρα που μας χάρισαν τα φυτέψαμε σε γλάστρες στην αυλή του σχολείου 

κάποιες μέρες αργότερα και με τη βοήθεια γονέα. 

 

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω δεν ακολουθούν τη χρονική σειρά 

που πραγματοποιήθηκαν αλλά η διάκριση τους γίνεται με βάση τον επιστημονικό 

τομέα στον οποίο ανήκουν. 

 

Μορφολογία: 

Παρατήρηση των δέντρων, δεν ρίχνουν τα φύλλα τους το χειμώνα, ο κορμός δεν 

είναι ίσιος αλλά έχει καμπύλες. Τα φύλλα είναι πράσινα και ασημένια. 

Παρατήρηση των καρπών, έχουν κουκούτσια, έχουν πράσινο ή μαύρο χρώμα. 

 

Γεωγραφία: 

Εξοικείωση με τον χάρτη της Ελλάδας: που βρίσκεται η Καλαμάτα, η Μυτιλήνη και η 

Αθήνα. Aκόμη, η ελιά ζει κοντά στη θάλασσα και όχι στα ψηλά βουνά. 

 

Αγωγή Υγείας:  

Αναφορά στο ότι η ελιά και το ελαιόλαδο είναι τροφές πλούσιες σε βιταμίνες και 

είναι απαραίτητες για καλή υγεία.  

Στη διάρκεια του προγράμματος το πλύσιμο των χεριών γινόταν με πράσινο 

σαπούνι ελαιόλαδου και τα τραπεζάκια του νηπιαγωγείου καθαρίζονταν πριν το 

φαγητό με νιφάδες πράσινου σαπουνιού διαλυμένες σε νερό. 

Ένα παιδί έφερε στην τάξη σπαθόλαδο, ένα υγρό που φτιάχνει ο πατέρας του 

χρησιμοποιώντας σπαθόχορτο και ελαιόλαδο, και ανέφερε πως είναι το καλύτερο 

γιατρικό για το κρυολόγημα. 

 

Γευσιγνωσία:  

Τα παιδιά δοκίμασαν ένα ξεχασμένο κολατσιό, ψωμί με λάδι, ρίγανη και αλάτι, 

διάφορες ποικιλίες ελιάς, πατέ ελιάς καθώς και λιοπιτάκια και λιόψωμα. Δεν 

έλειψαν βέβαια και οι σοκολατένιες ελιές. 

 

Οικολογία:  

Επίσκεψη στην τάξη, ύστερα από πρόσκληση, βιολόγου – βιοκαλλιεργητή, ο οποίος 

μίλησε με απλά λόγια στα παιδιά για τις αρρώστιες της ελιάς και για τα βλαβερά για 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον χημικά φυτοφάρμακα. Ακόμη, περιέγραψε τρόπους 

καταπολέμησης με δακοπαγίδες (χρήση αμμωνίας αλλά και παγίδες με κίτρινο 

χρώμα καθώς ο δάκος αγαπά το κίτρινο). 

 

Φυσική:  

Πείραμα με λάδι και νερό το γνωστό μας καντηλάκι, όπου αναφέρθηκε το 

διαφορετικό ειδικό βάρος των υγρών. Πείραμα με σταγόνα λαδιού και σταγόνα 
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νερού σε διαφορετικά κομμάτια λευκού υφάσματος για να διαπιστωθεί ποιος λεκές 

μένει. 

 

Ιστορία: 

Αναφορά στην αρχαία Ελλάδα, την καλλιέργεια της ελιάς και τη χρήση του λαδιού. 

Μέσα από φωτογραφικό υλικό τα παιδιά είδαν αγγεία, πιθάρια και λυχνάρια. 

Ακόμη, έγινε αναφορά στους ολυμπιακούς αγώνες και τον κότινο των νικητών.  

Στην παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς τα κορίτσια ως ιέρειες 

στεφάνωσαν τα αγόρια ως νικητές με στεφάνι αγριελιάς. 

 

Μυθολογία:  

Αναφορά στο ρόπαλο του Ηρακλή που ήταν φτιαγμένο από ξύλο αγριελιάς. 

Δραματοποίηση του μύθου για το πώς πήρε τ’ όνομά της η Αθήνα και τη διαμάχη 

Αθηνάς και Ποσειδώνα. 

 

Θεολογία:  

Η χρήση του λαδιού στη Βάφτιση. Αναφορά στη σύλληψη του Ιησού στο όρος των 

ελαιών. 

 

Λαογραφία: 

Αναπαράσταση πρωτοχρονιάτικου εθίμου: Σε πολλά μέρη της Ελλάδας οι μητέρες 

το πρωί της Πρωτοχρονιάς χτυπούσαν χαϊδευτικά τα παιδιά τους στην πλάτη με ένα 

κλαδί ελιάς λέγοντας: Χρόνια Πολλά σαν την ελιά! Αυτό γινόταν συμβολικά επειδή η 

ελιά ζει πολλά χρόνια. 

Λατρευτική παράδοση από τη Νάξο: Τότε που σταύρωσαν τον Χριστό, όλα τα 

δέντρα έριξαν τα φύλλα τους ακόμα και οι βράχοι σκίστηκαν στα δύο. Αυτό έγινε με 

όλα τα δέντρα εκτός από την ελιά. Τα άλλα δέντρα παρεξήγησαν την ελιά μα εκείνη 

τους είπε: «Τα δικά σας φύλλα έπεσαν μα φύλλα θα ξανακάνετε. Εμένα δεν έπεσαν 

τα φύλλα μου μα το ξέρει η καρδιά μου!». Γι’ αυτό και η καρδιά της ελιάς είναι 

πάντα ξερή. 

Έθιμο: Oι Έλληνες ναυτικοί όταν είχε φουρτούνα στο ταξίδι τους, συνήθιζαν να 

ρίχνουν λίγο λάδι στη θάλασσα από το καντήλι του Αϊ-Νικόλα που είχαν στο καράβι 

για να γαληνέψουν τα κύματα. Από τότε καθιερώθηκε η φράση: Η θάλασσα είναι 

λάδι. 

 

Γλώσσα:  

Αινίγματα, παροιμίες και καινούριες λέξεις για γλωσσική καλλιέργεια, παραγωγή 

φύλλων εργασίας για ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής. 

 

Μαθηματικά:  

Στη διάρκεια του προγράμματος αρκετές δραστηριότητες εμπεριείχαν «ασκήσεις» 

μαθηματικών: μέτρηση των ελαιόδεντρων της αυλής, αντιστοιχίσεις με παιδιά και 

λιοψωμάκια, ακολουθία και χρονική σειρά διαδικασίας παραγωγής λαδιού, κ.α.  

Επιπλέον παραγωγή φύλλων εργασίας για συγκεκριμένες δραστηριότητες. 
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Λογοτεχνία:   

Παραμύθι της Ειρήνης Καμαράτου-Γιαλλούση:Η σοφή ελιά. Επεξεργασία του 

ποιήματος του Κ.Παλαμά: Η ελιά. Διάφορα μικρά παραμύθια με θέμα την ελιά που 

βρήκαν τα παιδιά στο διαδίκτυο με την βοήθεια των γονιών τους. 

 

Εικαστικά:  

Ατομικά και ομαδικά έργα σε χαρτί με τέμπερες, λαδοπαστέλ και μαρκαδόρους με 

θέμα την ελιά / ελαιώνα. Ζωγραφική σε πήλινη κούπα. 

 

Μουσική, Χορός:  

Ακρόαση του cd «Καλημέρα σου ελιά» του Μουσικού σχολείου Καλαμάτας & Κ.Π.Ε 

Καλαμάτας. Στα παιδιά άρεσε περισσότερο το «Σα Μαυρομάτα», δημιούργησαν 

σχεδόν μόνα τους τη χορογραφία και το επέλεξαν για την παρουσίαση στους γονείς. 

Ακόμη, από τους στίχους του τραγουδιού έμαθαν για το συμβολισμό του κλαδιού 

ελιάς με την ειρήνη. 

 

Ομαδικά παιχνίδια:  

Ελιά, ελιά, αγριελιά. Που ‘ν’  το που ‘ν’ το κουκουτσάκι. 

 

 

Γ΄ Φάση Παρουσίαση 

 
Τα παιδιά περίμεναν με αγωνία και ενθουσιασμό να έρθει η μέρα της γιορτής της 

ελιάς. Με ατομική πρόσκληση που ετοίμασαν κλήθηκαν οι γονείς στο σχολείο για 

την παρουσίαση.  

Στη γωνιά της ελιάς ετοιμάσαμε αρωματικό ελαιόλαδο με δυόσμο και φετούλες 

ψωμιού για να καλωσορίσουμε με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Καθώς πλησίαζε το 

μεσημέρι οι γονείς εκτίμησαν ιδιαιτέρως αυτό το καλωσόρισμα! 

Με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών παρουσιάστηκαν τα όσα έγιναν στο σχολείο 

για την ελιά, αινίγματα και θεατρικές αναπαραστάσεις μύθων και παραδόσεων. 

Χόρεψαν με επιτυχία το αγαπημένο τους «σαν Μαυρομάτα» και στεφανώθηκαν με 

κότινο όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας.  

Στο τέλος, το κάθε παιδί ξεναγούσε τον γονέα του στην γωνιά της ελιάς και του 

εξηγούσε τα εκθέματα (φωτογραφικό υλικό, προϊόντα και υποπροϊόντα της ελιάς, 

καντήλι και λυχνάρι, κ. α) 

Στην παρουσίαση παραβρέθηκε και η κ. Φράγκου, Υπεύθυνη Σχολικών 

Δραστηριοτήτων Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας. 

 

 

Αξιολόγηση  

 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο και ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιανουαρίου. Ο 

χρόνος ήταν αρκετός για να αναπτυχθούν τα θέματα, να λυθούν οι απορίες και να 

υλοποιηθούν οι δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί αλλά και άλλες που 

πρότειναν τα ίδια τα παιδιά. 
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Ο σχεδιασμός του προγράμματος ήταν τέτοιος που δεν κούρασε τα παιδιά. 

Δραματοποιήσεις, πειράματα και ομαδικά παιχνίδια τα διασκέδαζαν προσφέροντας 

τους ταυτόχρονα γνώση. Η επίσκεψη στο ελαιοτριβείο τα ενθουσίασε όλα. 

Πέρα από τη γνώση, τα παιδιά ανέπτυξαν δεξιότητες στα μαθηματικά, στη γραφή 

και στην ανάγνωση, και εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους. 

Η «ελιά» έκανε τις αισθήσεις τους να αναπτυχθούν, κυρίως τη γεύση και την 

όσφρηση, ενώ ταυτόχρονα τους μύησε στην υγιεινή μεσογειακή διατροφή. 

Οι δραματοποιήσεις μύθων και εθίμων τα βοήθησαν να εξωτερικεύσουν τα 

συναισθήματά τους αλλά και να επινοήσουν τρόπους έκφρασης. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα όμως, πρωταγωνιστές ήταν τρεις φατσούλες, 

σχεδιασμένες στο χαρτί, που επινοήθηκαν από την  υπογράφουσα. Ο Ηλίας από την 

Καλαμάτα και η Λίτσα από την Μυτιλήνη «μιλούσαν» στα παιδιά για τις ελιές και το 

λάδι αντί να τα λέει η κυρία και τους «έδιναν» φύλλα εργασίας. Τελευταία μπήκε 

στην παρέα και η Αθηνά από την Αθήνα που τους «μιλούσε» περισσότερο για την 

μυθολογία και την αρχαιότητα. Είναι εντυπωσιακό το ότι τα παιδιά πρόσεχαν 

ιδιαίτερα αυτά που τους «έλεγαν», ρωτούσαν και ενθουσιάζονταν με τις εργασίες! 

Λες και είχαν πραγματική υπόσταση και ήταν μαθητές της τάξης! Στις αρχές 

Απριλίου, όταν η κυρία έπρεπε να πάει στην Καλαμάτα για το σεμινάριο του 

δικτύου, τα παιδιά ρωτούσαν: «Θα τον δεις τον Ηλία; Θα τον φέρεις μαζί σου; Θα 

μας δώσει ελιές Καλαμών;» 

Στην επιτυχία του προγράμματος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η βοήθεια και 

συνεργασία των γονέων καθώς λειτούργησε σαν πρότυπο και βοήθησε τα παιδιά να 

συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Τέλος, η συνεργασία με το συστεγαζόμενο 22
ο
 ολοήμερο Νηπιαγωγείο ήταν 

καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή αλλά και την επιτυχία του προγράμματος. Οι 

νηπιαγωγοί συζητούσαμε για την έκβαση και ανταλλάζαμε απόψεις και τρόπους 

προσέγγισης των διάφορων θεμάτων. 

Παρακάτω ακολουθεί μια μορφή αξιολόγησης από τα ίδια τα παιδιά:  

   

Τι σου άρεσε περισσότερο από όλα αυτά που κάναµε για την ελιά; 

 

Σοφία: Μ’ άρεσε που έφαγα λάδι µε ψωµί στο ελαιοτριβείο! 

Αλεξάνδρα: Όταν έφαγα ψωµί µε λάδι στο ελαιοτριβείο! 

Παναγιώτα: Προχθές, που κάναµε τη γιορτή, µου άρεσε που 

χορέψαµε την «Μαυροµάτα»! 

Θάνος Π.: Που ρίξαµε τις ελιές στην τρύπα! 

Άννα Γρ.: Μ’ άρεσε που στην τάξη φάγαµε ψωµί µε λάδι, ρίγανη 

και αλάτι! 

Ελένη: Που βάλαµε τα µετάλλια! 

Χρήστος: Που φάγαµε την ελιά τη σοκολατένια! 

Θάνος Ιορ.: Που έφαγα ψωµί µε λάδι και ρίγανη! 

Άννα Κ.: Που χορέψαµε το καντηλάκι, (…µε λάδι ανάβει το 
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καντήλι)! 

Αλέξανδρος: Όταν έφαγα σοκολατένιες ελιές! 

Άννα Χλ.: Που τα αγόρια µας βάλανε στεφάνι, κότινο! 

Άρης: Το πείραµα! 

Μαρκέλλα: Που χορέψαµε την «Μαυροµάτα»! 

Βασίλης: Οι εργασίες της ελιάς, πιο πολύ αυτές της Αθηνάς! 

∆έσποινα: Η γιορτή που κάναµε!  

Παρθένα: Μ’ άρεσε που έφαγα ελιές µαζί µε τον Θάνο Π. 

 

31.1.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Συνεργασία με φορείς και ειδικούς  

• Ε. Φράγκου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. 

Πέλλας 

• Κ.Π.Ε Καλαμάτας 

• Χ. Αργυρόπουλος, Βιολόγος – Βιοκαλλιεργητής – Πρόεδρος του Οργανισµού 

Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ∆ΗΩ  

• Π. Τζούμας, γονέας, Αγρότης 

• Σ. Παπαδοπούλου, γονέας, Ιδιοκτήτρια ζαχαροπλαστείου 

• Ελαιοτριβείο «ΛΙΟΔΕΝΤΡΟ», 2
ο
 χλμ Γιαννιτσών – Αλεξάνδρειας 

 

Βιβλιογραφία 

- Εκπαιδευτικός φάκελος του Κ.Π.Ε Καλαμάτας για το εθνικό θεματικό δίκτυο «Ελιά» 

- Έλαιον το σεπτόν, Επτά Ημέρες. Εφημερίδα Η Καθημερινή, 28.3.2004 

- Αρχαιολογία. Νέες εποχές, εφημερίδα Το Βήμα, 31.1.1999 

- Όλα τα παιδιά στη γη μαζί στην Ολυμπιακή γιορτή, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2004 

- Η σοφή ελιά, Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση, Μικρή Μίλητος 

- Η νέα παιδική Ανθολογία, Α. Μεταξά, εκδ. Πεχλιβανίδης 

- Μυθολογία 3, Σ. Ζαραμπούκα, Κέδρος 

- Ο Ηρακλής, Φ. Μανδηλαράς, Παπαδόπουλος 

- Δαφημιστικό περιοδικό nutri Life, τεύχος 8 ελιά & ελαιόλαδο, ΑΒ Βασιλόπουλος 
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