


• Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Καραγιώργου Λαμπρινή 

     Αναστοπούλου Αγγελική 

     Τζιόλη Ευφροσύνη 

 

Τμήματα:    Ολοήμερο (13 νήπια & προνήπια) 

     Κλασικό πρωϊνό (17 νήπια &  
    προνήπια) 



Εισαγωγή 

• Το πρόγραμμα : «Η ελιά στον τόπο μας» ήταν τρίμηνης διάρκειας και 
εκπονήθηκε από τις αρχές Νοεμβρίου του 2013 ως τις αρχές 
Φεβρουαρίου του 2014 με μια μικρή διακοπή την περίοδο των 
Χριστουγέννων ,που ασχοληθήκαμε με την προετοιμασία των 
κατασκευών και σκηνικών για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή. 

• Η επιλογή του θέματος ήταν σχεδόν επιβεβλημένη ,καθώς τα 
περισσότερα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας έχουν προσωπικά βιώματα 
λόγω της μεγάλης παραγωγής ελιάς στην περιοχή. Ως εκ τούτου, η 
ενασχόληση με την ελιά ξεκίνησε από τα ίδια τα παιδιά ,που θέλησαν να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να αποκτήσουν νέες. 



Γενικός σκοπός 

• Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η βιωματική προσέγγιση και η 
απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς  και η σύνδεσή τους με 
προηγούμενες εμπειρίες των παιδιών από το φυσικό και 
κοινωνικοπολιτιστικό τους περιβάλλον. 



Επιμέρους στόχοι 

• Οι επιμέρους στόχοι προέρχονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και την αρχή ότι το 
ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσμο είναι το κίνητρο για τη 

μάθηση.  



Παιδί και Μαθηματικά 

• Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι 
να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να 
επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν 
οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. (ΔΕΠΠΣ,2001) Έτσι κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος τα νήπια μαθαίνουν: 

•  να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους για αριθμητικές εφαρμογές, 
•  να περιγράφουν, να συγκρίνουν , να ταξινομούν, να αντιστοιχούν και να 

σειροθετούν 
•  να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις και 
•  να εξοικειώνονται με τα τακτικά αριθμητικά. 



Παιδί και Περιβάλλον 

• Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο είναι πλαίσιο δράσης και 
αλληλεπίδρασης άρρηκτα συνδεδεμένο με τα βιώματα των παιδιών. Έτσι 
τα νήπια ενθαρρύνονται: 

•  να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και ικανότητες συνεργασίας 
μεταξύ τους 

• να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας μέσα από 
προγραμματισμένες και αυθόρμητες δραστηριότητες  

•  να γνωρίσουν το περιβάλλον γύρω τους , τη φύση και τους φυτικούς 
οργανισμούς. 



Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση 

• Με τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
Δημιουργίας και Έκφρασης στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά μαθαίνουν: 

•  να πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα καθώς και να 
χρησιμοποιούν υλικά από τη φύση για τις ομαδικές και ατομικές τους 
κατασκευές 

•  να εκφράζονται με ελεύθερο δραματικό παιχνίδι  
•  να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, 
•  να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση ακούγοντας 

μουσική και  τραγούδια. 



ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ-ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η ελιά στον τόπο μας 

ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 



 



Δραστηριότητες Γλώσσας 

• Αφήγηση ιστορίας-Διασκευή του παραμυθιού «Η Ελιά» της 
Γενειατάκη-Αρβανιτίδου, εκδ.Δίπτυχο, 1981 . 

• Τραγούδι «Ελιά,ελίτσα και μπουκίτσα» της Γ.Αγγελοπούλου, 
περιοδικό Το Παράθυρο,τεύχος 84,Νοέμβριος-Δεκάμβριος 2013. 

• Ποιήματα για την ελιά και ζωγραφική με το ομώνυμο ποίημα του 
Κ.Παλαμά. 

• Σύνθετες λέξεις με ελιές+λάδι όπως:ελαιόψωμο, 
ελαιόλαδο,ελαιώνας,λαδόξιδο,λαδοκούλουρο κλπ.  καταγραφή τους 
σε πίνακες αναφοράς. 

• Εκφράσεις όπως: Μου έβγαλε το λάδι, χάνει λάδια κλπ. Και 
επεξήγησή τους στα παιδιά μετά από συζήτηση. 

• Αινίγματα, παροιμίες με την ελιά και τον καρπό της. 

• Μάθαμε το Ε,ε της ελιάς και το τραγουδήσαμε. 

• Φτιάξαμε ελαιόψωμα και αντιγράψαμε τη συνταγή! 



 



Δραστηριότητες στον Η/Υ 

• Αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών και εικόνων σχετικών με το θέμα 
μας. Είδαμε εργασίες παιδιών από άλλα Νηπιαγωγεία και περιηγηθήκαμε 
στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Καλαμάτας που είναι στο Θεματικό Δίκτυο : Η 
Ελιά και συνεργαζόμαστε ως μέλη του Δικτύου. 



Δραστηριότητες στις Μαθηματικές  
Έννοιες 

• Έννοιες Πάνω-Κάτω με παραδείγματα φύλλων ελιάς πάνω στο 
ελαιόδεντρο και κάτω από το ελαιόδεντρο. 

• Ταξινομήσεις καρπού ελιάς με βάση το μέγεθος. 

• Αντιστοιχήσεις με φύλλα και ελιές και εισαγωγή στους αριθμούς 3 και 4. 

• Χρονική ακολουθία εικόνων από το λιομάζωμα στο ελαιοτριβείο μετά την 
επίσκεψη. 

• Παραδοσιακό παιχνίδι με μέτρημα ελιάς και φύλλων από το 1-5.  

• (Λέμε το δίστιχο «ελιά , ελιά ,αγριελιά  πόσα φύλλα στα κλαδιά; 
κρύβουμε στις χούφτες φύλλα ή ελιές και ζητάμε από τα παιδιά να 
μαντέψουν και να μετρήσουν) 



 



Δραστηριότητες στη Μελέτη  
Περιβάλλοντος 

• Επίσκεψη ελαιοπαραγωγού-γονιού στην τάξη που μας έδωσε 
χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία της ελιάς , τα διαφορετικά 
είδη:  

• (η λιανοελιά της Κέρκυρας καλλιεργείται και στην Πέρδικα), την 
ποιότητα και την οξύτητα του ελαιόλαδου και τις αρρώστιες (πχ. 
δάκος). 

• Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο της περιοχής. Τα παιδιά έμαθαν για το 
ταξίδι της ελιάς από το δέντρο στο πιάτο μας ,παρατήρησαν αυτά 
που τους ενδιέφεραν ,πήραν απαντήσεις στις ερωτήσεις που είχαν 
προετοιμάσει από την προηγούμενη μέρα στο σχολείο και στη 
συνέχεια τα αναπαρέστησαν στην τάξη. 

• Επίσκεψη γονιού στην τάξη που μας μίλησε για τον τρόπο 
παρασκευής χωριάτικου, λευκού σαπουνιού με πρώτη ύλη το 
ελαιόλαδο. 

• Λαϊκή παράδοση και ελιά: Από το καντηλάκι στο σπίτι μας μέχρι το 
ξεμάτιασμα με ελαιόλαδο. 



 



Δραστηριότητες Δημιουργίας- 
 Έκφρασης 

• Κατασκευή ατομικού κάδρου με φυσικά υλικά(φύλλα ελιάς και 
καρπούς που συλλέξαμε από τα ελαιόδεντρα της αυλής του 
Νηπιαγωγείου και αυτά που μας πρόσφεραν στο ελαιοτριβείο κατά 
την επίσκεψή μας). 

• Ομαδική εργασία με λαδοπαστέλ, τα χεράκια τους για πινέλα και 
ελιές από πλαστελίνη, με θέμα: Ο δικός μας πίνακας ζωγραφικής. 

• Η ελιά στην τέχνη. Παρατήρηση και συζήτηση για πίνακες  των Βαν 
Γκογκ και Θεόφιλου που ύμνησαν την ελιά στον καμβά τους. 

• Κατασκευή κότινων με κλαδιά ελιάς και αναβιώσαμε τους 
Ολυμπιακούς αγώνες για λίγο. 

• Δραματοποίηση: Η Ιστορία της Αθηνάς και του Ποσειδώνα που 
διαγωνίστηκαν για την ονοματοδοσία της πόλης που ήταν η Αθήνα 
μιας και κέρδισε η Αθηνά με την προσφορά της ,ενός κλαδιού ελιάς! 

• Κατασκευή μακέτας με θέμα: Ελαιώνας, όπου χρησιμοποιήθηκαν 
χρώματα, φυσικά υλικά(κλαδιά ελιάς,φύλλα,καρποί) ,ανακυκλώσιμα 
υλικά(χαρτόκουτα,εφημερίδες,χαρτιά υγείας) και πολλή φαντασία! 



 



 



Αξιολόγηση 

• Η επιλογή του θέματος ήταν αυτή  που συνέβαλε και στην επιτυχία 
του, καθώς ξεκινούσε από τα βιώματα των παιδιών ,συμμετείχαν 
γονείς και συγγενείς στην όλη διαδικασία και κράτησε αυξημένο το 
ενδιαφέρον των περισσότερων παιδιών ακόμη και των 
προνηπίων.Οι στόχοι επιτεύφθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό τους 
παρόλο που χρειάστηκε να διακοπεί για λίγο το θέμα και να 
επανέλθουμε σ’αυτό μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.Οι γονείς 
των παιδιών συμμετείχαν στη διαδικασία και πρόσφεραν τη βοήθειά 
τους όπου χρειάστηκε. Μια περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος θα 
μπορούσε να συμπεριλάβει επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς που 
λειτουργεί στην Πάργα καθώς και επίσκεψη στο εκκλησάκι του 
Αγ.Αθανασίου για να μετρήσουμε τον κορμό και να καταγράψουμε 
την αιωνόβια ελιά που βρίσκεται εκεί.Οι καιρικές συνθήκες δεν 
επέτρεψαν την επίσκεψή μας στο χώρο, ωστόσο είναι στον άμεσο 
σχεδιασμό μας. 



Βιβλιογραφία 

• 1.ΥΠΕΠΘ,Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 
νηπιαγωγείο,Αθήνα,2001 

• 2.Λουίζα Καραπιδέκη, «Μαθαίνω για την ελιά και το λάδι» Ακαδημία 
Αθηνών,Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας,εκπ/κά 
προγράμματα-ΙΒ, Αθήνα ,2010 

• 3.Φραγκιά Μαρία, Το αλφαβητάρι της φύσης,Ε όπως Ελιά,Ελληνικά 
Γράμματα,2000 



Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων 

• 5/11/2013  Καταγραφή ιδεών και γνώσεων των παιδιών για την ελιά και 
το ελαιόλαδο. 

• 6/11/2013  Δημιουργήσαμε το ιστόγραμμα ελιάς με τους τομείς 
δραστηριοτήτων . 

• 22/11/2013  Εμπλουτίζεται η γωνιά της Φύσης με την ελιά και τα 
προϊόντα της. 

• 25/11/2013  Τα παιδιά συνέλεξαν φύλλα και καρπούς ελιάς από την αυλή 
του σχολείου μας και έπαιξαν ελεύθερα μ’αυτά. 

• 28/11/2013  Διαβάσαμε ιστορία για την ελιά ,τη δραματοποιήσαμε και τη 
ζωγραφίσαμε. 

• 2/12/2013  Τραγουδήσαμε την «Ελιά ,ελίτσα και μπουκίτσα» και κάναμε 
μουσικοκινητικά παιχνίδια. 

• 3/12/2013  Ψάξαμε στο διαδίκτυο υλικό για την ελιά όπως φωτογραφίες 
και εργασίες παιδιών από άλλα Νηπιαγωγεία. 

 



• 5/12/2013  Η γωνιά της Φύσης εμπλουτίστηκε με νέα προϊόντα . 

• 13/1/2014  Ένας γονιός έφερε λευκό, σπιτικό σαπούνι φτιαγμένο με 
ελαιόλαδο και μας μίλησε για τη διαδικασία παρασκευής του. 

• 14/1/2014  Μάθαμε σύνθετες λέξεις με την ελιά και το λάδι και φτιάξαμε 
σχετικές καρτέλες. 

• 15/1/2014  Μάθαμε εκφράσεις με τις λέξεις ελιά και λάδι και τις 
εξηγήσαμε. Με αντιστοιχήσεις ελιές-φύλλα μάθαμε τον αρ.3 

• 20/1/2014  Ετοιμάσαμε συνέντευξη για τον γονιό-παραγωγό που θα 
επισκεφτεί το σχολείο μας. 

• 21/1/2014  Επίσκεψη του γονιού-ελαιοπαραγωγού στο Νηπιαγωγείο μας. 

• 22/1/2014  Δοκιμάσαμε ελιές που έφεραν τα παιδιά και κάναμε 
συγκρίσεις μεγεθών. 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό 


