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Ο κορμός της είναι 

χοντρός, ψηλός και 

μπορεί να φτάσει τα 30 

μέτρα. 

Η φλούδα του κορμού 

της είναι ξερή, γκρίζα με 

εξογκώματα κι όταν 

γερνάει ,ο κορμός της 

έχει αρκετές κουφάλες. 

 



Τα φύλλα της είναι μικρά 

και έχουν σταχτοπράσινο 

χρώμα επάνω και ασημί 

από κάτω. 





Οι καρποί της φυτρώνουν 

15-20 μαζί και βγαίνουν 

τον Απρίλιο έως τον Μάιο. 



Ο καρπός έχει 

διάφορα μεγέθη 

και όταν ωριμάζει 

αποκτά μαύρο 

χρώμα. 



Είναι πολύτιμη γιατί οι 

άνθρωποι παίρνουν το 

λάδι και τις ελιές , ενώ 

πολλά ζώα και φυτά ζουν 

κοντά της. 

Κρατάει το νερό με τις 

ρίζες της αλλά και το 

χώμα. 





Ότι εξαιτίας της πήρε το 

όνομά της η Αθήνα 

αφού ήταν δώρο της 

θεάς Αθηνάς που 

διάλεξαν οι κάτοικοι της 

πόλης, διαφορετικά, η 

Αθήνα, θα λεγόταν 

Ποσειδωνία. 













 

 

Τι να γυρεύουν εδώ οι άνθρωποι; 

Λες να ήρθαν για κακό; 

Ας πάμε να δούμε!!!!! 



  

 

Πω πω!  Πού     θα    βρω       

φαγητό   τώρα;     

Το    περιβάλλον καταστρέφεται 

σιγά σιγά. 



 

 

Κρυώνω   τόσο  πολύ. Μα που  είναι   οι    

οικογένεια   μου ;  Με  άφησαν   μόνο   

μου    και   φοβάμαι  μόνος   μου. 

 ΒΟΗΘΕΙΑ! 



 

 

 

Κινδυνεύω να είμαι  απειλούμενο είδος 

γιατί έχω ένα προβληματάκι με τον αετό 

και τα  αυτοκίνητα. 

Με κυνηγάνε συνέχεια! 



 

 

 

Είμαι  ένα   ποντικάκι φτωχό και είμαι 

μόνος μου. Είμαι ορφανό και δεν έχω 

φίλους. Φοβάμαι πολύ! 



 

 

 

Οι άνθρωποι καταστρέφουν τα δάση κι 

έτσι κοντεύει να εξαφανιστεί το είδος μου. 



 

 

 

Οι άνθρωποι μολύνουν το περιβάλλον και 

το δάσος. Τι θα κάνω εγώ αν καταστραφεί 

το δάσος; Πού θα πάω; 



 

 

 

Γιατί τόσο καυσαέριο στο περιβάλλον; 

Δεν το σέβονται καθόλου. 

 



 

 

 

Γιατί μολύνουν οι άνθρωποι τη φύση; 

Πού θα μείνω; 

Πού θα βρω τροφή; 

 



 

Ευτυχώς που υπάρχουν 

ακόμη πολλά ζώα και 

έχουμε παρέα. Ας μην 

υπάρχουν ζώα χωρίς 

γονείς, νερό και τροφή. 

 

Ευτυχώς που έχω αγκάθια και 

με προστατεύουν από τους 

αετούς!  

Είμαι πολύ τυχερός! 



 

 

Είμαι ένα ζώο που ζω στο δάσος. 

Οι άνθρωποι όμως μας δημιουργούν 

συνέχεια προβλήματα στο δάσος. 

Κόβουν τα δέντρα και με κυνηγούν 

συνέχεια. 



 

Είμαι ένα ζώο αρπακτικό και μπορώ 

να βλέπω τα πάντα όταν κάθομαι 

πάνω στα δέντρα. 

Όταν όμως οι άνθρωποι κόβουν τα 

δέντρα, πού θα ανεβαίνω να κοιτάω, 

για να βρίσκω τροφή; 



Είμαι ένα φίδι πολύ γρήγορο.  

Δεν έχω φίλους γιατί όλοι με 

φοβούνται. 

Κρύβομαι πάντα για να μη με βλέπουν 

και μόλις φτάνουν κοντά μου, ορμάω 

και τα πιάνω. Να σας πω κι ένα 

μυστικό; 

Οι εχθροί μου δε με βλέπουν γιατί το 

χρώμα μου είναι ίδιο με το έδαφος. 





















Ένα δέντρο ελιάς έχει ύψος 25,5 μ και το διπλανό του 0,15μ. λιγότερο, Τι 

διαφορά ύψους έχουν; 

 

Ένας αγρότης έβγαλε από το κτήμα του 856  κιλά λάδι. Ήθελε να τα βάλει σε 

δοχεία των 9 κιλών. 

Πόσα δοχεία χρειάστηκε και πόσο λάδι περίσσεψε; 

 

Ο παππούς μου μάζεψε ελιές και τις έβαλε στο αυτοκίνητο να τις μεταφέρει. 

Αν το μεικτό βάρος του αυτοκινήτου είναι 1600 κιλά και το απόβαρό του 400 

κιλά. Πόσα κιλά ελιές μάζεψε; 

 

Ένας αγρότης μάζεψε 1100 κιλά ελιές. Ένας άλλος 750 κιλά. 

Ποιός μάζεψε τις περισσότερες και πόσες; 

Εάν για κάθε κιλό λάδι χρειάζονται 5 κιλά ελιές, πόσο λάδι έβγαλε ο καθένας 

αγρότης; 
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Ρίχνω το ζάρι και προχωρώ ανάλογα το πιόνι. Σε κάθε τετράγωνο που 

σταματώ είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σωστά την ερώτηση. Εάν 

δεν απαντήσω περιμένω να ρίξει ο συμπαίχτης μου και συνεχίζω εφ όσον 

βρω την σωστή απάντηση. 



α) Η ελιά έχει μεγάλα  

κουκούτσια 

 

 

β) Η ελιά έχει μικρά 

κουκούτσια 

α) Η ελιά είναι  

δέντρο φυλλοβόλο  

 

 

β) Η ελιά είναι  

Δέντρο αειθαλές  

 

α) Η ελιά έχει πολλά  

μικρά φύλλα 

 

 

β) Η ελιά έχει πολλά  

μεγάλα φύλλα 

α) Η ελιά έχει μεγάλους  

καρπούς 

 

 

β) Η ελιά έχει μικρούς 

καρπούς 

α) Η ελιά ζει σε ορεινό 

μέρος 

 

 

β) Η ελιά ζει σε πεδινό 

μέρος 

 



α) Η ελιά δίνει πολλούς  

καρπούς 

 

 

 

β) Η ελιά δεν δίνει  

πολλούς καρπούς 

α) Η ελιά δίνει  ζωή σε 

πολλά μέρη της Ελλάδας. 

 

 

 

 

β) Η ελιά ζει κυρίως 

Στην Μεσόγειο.  

α) Η ελιά είναι πολύ  

νόστιμη 

 

 

β) Η ελιά δεν είναι  

καθόλου νόστιμη 

α) Η ελιά έχει μεγάλη  

ρίζα 

 

 

 

β) Η ελιά  έχει μικρή  

ρίζα 

α) Η ελιά  βοηθάει  

πολλά πουλιά να ζήσουν 

 

 

 

β) Η ελιά δε  βοηθάει 

Τα πουλιά 



α) Η ελιά έχει μακριά 

κλαδιά 

 

 

β) Η ελιά δεν έχει μακριά 

κλωνάρια 

 

 

α) Η ελιά έχει μικρό κορμό 

 

 

 

β) Η ελιά έχει μεγάλο  

κορμό 

 

  

α) Οι ελιές έχουν φύλλα 

μυτερά 

 

 

 

β) Οι ελιές  έχουν  

Φύλλα πλατιά 

 

α) Η ελιά ζει σε ελαιώνες 

 

 

 

β) Η ελιά ζει μόνη της 

α) Η ελιά θέλει πολύ νερό 

 

 

 

β) Η ελιά δεν θέλει πολύ  

νερό 



α) Στεφάνωναν τους  

ολυμπιονίκες με κλαδιά  

ελιάς 

 

 

β) Δεν στεφάνωναν τους  

ολυμπιονίκες με κλαδιά  

ελιάς 

α) Η ελιά έχει γιαγιά  

την αγριελιά 

 

 

 

β) Η ελιά  κατάγεται  

από άγρια δέντρα 

α) Η ελιά έχει μεγάλο  

κουκούτσι 

 

 

β) Η ελιά έχει μικρό 

κουκούτσι 

α) Η ελιά ζει σε πεδινό  

μέρος 

 

 

β) Η ελιά ζει σε ορεινό  

μέρος 

 

α) Η ελιά έχει μεγάλο  

Κορμό 

 

 

β) Η ελιά έχει μικρό 

κορμό 



α) Η ελιά ανθίζει τον  

Απρίλιο-Μάιο 

 

 

β) Η ελιά ανθίζει τον  

Ιανουάριο 

 

 

  

Τα φύλλα της ελιάς έχουν  

στόματα 

 

  

Τα φύλλα της ελιάς δεν 

έχουν στόματα 

 

 

 

 

α) Οι καρποί της ελιάς  

ωριμάζουν τον Οκτώβριο 

 

 

β) Οι καρποί της ελιάς  

ωριμάζουν τον Αύγουστο 

α) Η ελιά ζει πάνω 

Από 200 χρόνια 

 

 

 

β) Η ελιά δεν ζει πολλά  

χρόνια 

α) Η ελιά μπορεί να  

φτάσει τα 5 μέτρα 

 

 

β) Η ελιά μπορεί να  

φτάσει τα 30 μέτρα 

 



 

α) Ο καρπός της ελιάς 

όταν ωριμάσει έχει χρώμα 

μαύρο 

 

 

β) Ο καρπός της ελιάς 

όταν ωριμάσει έχει χρώμα 

πράσινο 

 

α) Ο κορμός της ελιάς  

όταν γερνάει βγάζει  

κουφάλες 

 

 

β) Ο κορμός της ελιάς  

όταν γερνάει δεν βγάζει  

κουφάλες 

α) Η ελιά έχει χοντρό  

κορμό  

 

 

β) Η ελιά έχει λεπτό 

κορμό 

 

α) Το φύλλο της ελιάς στο  

κάτω μέρος έχει ασημί  

χρώμα 

 

 

β) Το φύλλο της ελιάς στο  

κάτω μέρος έχει πράσινο 

χρώμα 

 

 

α) Η ελιά ζει σε ελαιώνα 

 

 

 

β) Η ελιά δε ζει σε  

ελαιώνα 

 



α) Η ελιά θέλει ήλιο 

 

 

 

β) Η ελιά δεν θέλει ήλιο 

α) Η ελιά δίνει τροφή  

Σε πολλά ζώα 

 

 

 

β) Η ελιά δίνει τροφή  

Μόνο στον άνθρωπο 

α) Η ελιά έχει χοντρό  

κορμό 

 

 

β) Η ελιά έχει λεπτό 

κορμό 

 

α) Η ελιά έχει καρπούς 

πράσινους και μαύρους 

 

 

 

β) Η ελιά  έχει  

καρπούς μόνο πράσινους 

α) Στον κορμό της ελιάς 

ζούνε έντομα 

 

β)  Δεν ζούνε στον  

κορμό της έντομα 

 








