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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Να έρθουν οι μαθητές σε 

επαφή με τη φύση, να 

γνωρίσουν την ελιά, την 

ιστορία και τη σημασία 

της στη ζωή μας, τους 

συμβολισμούς και τη 

διατροφική της αξία. 

• Να γνωρίσουν το 

λιομάζωμα και το λιοτρίβι 

σε παλαιότερες εποχές 

και σήμερα. 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά 
απέναντι στα θέματα του 
περιβάλλοντος και να αποκτήσουν 
οικολογικοί συνείδηση. 

• Να αποκτήσουν εμπειρίες και 
βασικές γνώσεις για την ελιά. 

• Να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα 
της ελιάς και του καρπού της. 

• Να γνωρίσουν την πλούσια 
παρουσία της ελιάς στην εθιμική 
ζωή της πατρίδας μας. 

• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο 
τους μέσα από δημιουργικές 
συζητήσεις και λογοπαίγνια. 

• Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα 
από τη ζωγραφική, τη μουσική και 
τις χειροτεχνίες. 

• Να ασκηθούν στη συλλογή 
πληροφοριών. 

• Να μάθουν να συνεργάζονται 
ομαδικά. 



ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

• Η καλλιέργεια της ελιάς, τα προϊόντα της και η 
κατανόηση του ρόλου της στη διαμόρφωση της 
ελληνικής φύσης. 

• Η διαδικασία της παραγωγής του ελαιολάδου σε 
παλαιότερες εποχές και σήμερα. 

• Η σημασία της ελιάς στις διατροφικές συνήθειες των 
Ελλήνων. 

• Η ελιά , σύμβολο των αρχαίων Ελλήνων. 

• Η ελιά, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θρησκεία. 

• Ελιά και Λαογραφία. 

• Η ελιά μέσα από την τέχνη  και τον πολιτισμό. 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Για την υλοποίηση του 
προγράμματος 
ακολουθήθηκε η 
μέθοδος  project  που 
περιλαμβάνει:  

• Σχέδιο εργασίας, 
έρευνα, δράση πεδίου, 
παρατήρηση, εργασία 
σε ομάδες ,φύλλα 
εργασίας,  βιωματική  
και διαθεματική 
προσέγγιση του 
θέματος. 

 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

Συνεργαστήκαμε με: 

 

• Διευθυντή σχολείου 

•  υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων 

•  γονείς 

•  ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

•  Δίκτυο-Ελιά Καλαμάτας  

• Ελαιοπαραγωγό 

•  ειδικό γεωπόνο 

•  ιερέα.  



ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

• Το πρόγραμμα 

υλοποιήθηκε 

από το Νοέμβριο 

2013 έως και τον 

Απρίλιο 2014. 



ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

• Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε συνδέθηκε με τα εξής 
γνωστικά αντικείμενα:              

• Γλώσσα  

•  Μαθηματικά 

•  Ιστορία 

• Θρησκευτικά 

•  Μελέτη Περιβάλλοντος 

• Μουσική 

• Εικαστικά 

•  Γεωγραφία 

• Γυμναστική.  



  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ              

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 



Στην ερώτηση της δασκάλας : « Τι θα 
θέλατε να μάθετε για την ελιά και το λάδι 
στον τόπο σας;» κινητοποίησε το 
ενδιαφέρον των μαθητών να μάθουν 
περισσότερα για τον ευλογημένο καρπό 
της ελιάς. 

Στη συνέχεια ακολούθησε καταιγισμός 
ιδεών σχετικά με τις σκέψεις τους και το τι 
θα ήθελα να μάθουν για την ελιά. 



  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  

  

 

 

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙ 

Πόσα χρόνια ζει η 

ελιά; 

Σε ποια μέρη ευδοκιμεί η 

ελιά; 

Πότε ωριμάζει η ελιά; 
Aπό πότε γνωρίζουμε 

την ελιά; 

Πότε μαζεύουμε τις 

ελιές; 

Από ποια στάδια 

περνάει η ελιά μέχρι 

να γίνει λάδι; 



Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες 

των 

τεσσάρων ατόμων και μία των 6 

ατόμων. 

 Έτσι δημιουργήθηκαν οι εξής ομάδες: 

• 1η ομάδα  Ελαιόκαρπος  

• 2η ομάδα Ελαιόδεντρο 

• 3η ομάδα Ελαιώνας  

 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΦΥΛΛΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                
 

 

Μετά από την αναζήτηση και την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με 

την ελιά ας εργαστούμε ομαδικά……. 

 

 Η ελιά λέγεται και _______________ ή ___________. 

 Είναι δέντρο ____________ . 

 Είναι δέντρο ____________. 

 Τα φύλλα της έχουν σχήμα___________ γιατί μοιάζουν με 

_____________. Το χρώμα τους είναι ________ από την 

πάνω πλευρά και από την κάτω___________. 

 Ο καρπός της ονομάζεται ___________. 

 Το μάζεμα της ελιάς ονομάζεται αλλιώς και 

_____________. 

 Κατά τη διαδικασία του μαζέματος οι παραγωγοί απλώνουν 

στο έδαφος ένα _______ και ραβδίζουν τις ελιές 

κρατώντας ____________. 

 Μετά το ράβδισμα οι γυναίκες γονάτιζαν και ξεχώριζαν τις 

ελιές από τα φύλλα, ρίχνοντάς τες σε ένα________ ή 

αλλιώς __________. 

 Στα παλαιότερα χρόνια οι άντρες που ράβδιζαν ονομάζονταν 

__________ και οι γυναίκες που τις μάζευαν 

___________. 

 Ο χειρότερος εχθρός της ελιάς είναι ο ________. 

 Μετά τη συγκομιδή οι πηγαίνουν στο __________ όπου θα 

παραχθεί το _________ ή αλλιώς _________. 

 Ο χώρος όπου υπάρχουν πολλές ελιές ονομάζεται 

________. 

 

Όνομα : _________ 

Ομάδα: __________ 



                                                                                                                                                                     

 

       
         

Γράφω για την επίσκεψή μου σ’ ένα ελαιόκτημα της 

περιοχής του  Πλωμαρίου. 

                                                   

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

                                                                                                                        

Όνομα μαθητή: _______________ 

 Όνομα ομάδας : _______________ 







       
Ένωσε τις εικόνες με τις αντίστοιχες προτάσεις. Θυμηθείτε 

την επίσκεψη μας στο μουσείο Βρανά. 

   

                  Εκεί τοποθετούσαν το λάδι για να διατηρείται  

                                                                δροσερό.            
 

                              Εκεί ζύγιζαν το λάδι. 

    

                     Άλεθαν τις ελιές σε μυλόπετρες με τη 

                                                                            βοήθεια μουλαριών ή ανθρώπων. 

 

                           

                         Έτσι ήταν οι πρώτες συσκευασίες με λάδι. 

 

 

 Όνομα μαθητή ………………….. 

                   Όνομα ομάδας …………………. 



 
 

 

 

Ο μύθος της Αθηνάς και του Ποσειδώνα . 

 Περιγράφω το μύθο με δικά μου λόγια. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Όνομα μαθητή ………………………….. 

Όνομα ομάδας …………………………... 



                   Σχέδιο εργασίας  

                « Η ελιά »  

              Β ΄τάξη 

1.Διαβάζω το κείμενο: 

 

Το λάδι το έβαζαν σε ασκιά φτιαγμένα από κατσικίσιο δέρμα. Αυτά τα έλεγαν και τουλούμια. Το 

έβαζαν, επίσης, σε δοχεία και το μετέφεραν οι αγωγιάτες με τα ζώα στο σπίτι. Εκεί το έχυναν σε 

τεράστια πιθάρια που τα έβαζαν στην αυλή του σπιτιού. Οι εργάτες πληρώνονταν με λάδι. Όταν οι 

ελιές ήταν πολλές, δούλευαν μέρα-νύχτα για να βγάλουν το λάδι. Το λάδι ήταν καλύτερης 

ποιότητας, αν οι ελιές αλέθονταν γρήγορα ή αν ήταν πράσινες. 

Όταν τέλειωνε η δουλειά στο λιοτρίβι, ο νοικοκύρης ευχαριστημένος έφερνε το λάδι στο σπίτι. 

Εκεί έφτιαχναν τηγανίτες, για να τους ευχηθούν οι γείτονες «καλοφάγωτο». Με το λάδι αυτό 

άναβαν το καντήλι της Παναγιάς.  

Βλέπουμε λοιπόν, πόσο κουραστική δουλειά ήταν να βγει το λάδι από τις ελιές. Γι’ αυτό οι 

άνθρωποι μέχρι σήμερα όταν κουράζονται πολύ λένε: «Μου βγήκε το λάδι» ή «Μου έβγαλε το 

λάδι».  

 
 

Απαντώ τις ερωτήσεις: 

 

 Που έβαζαν το λάδι οι ελαιοκαλλιεργητές;  

.................................................................................................... 

....................................................................................................

.................................................................................................... 

 Τι πρόσφερε ο νοικοκύρης στους γείτονες όταν επέστρεφε ευχαριστημένος από το λιοτρίβι; Τι 

του εύχονταν εκείνοι; 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 

 Γιατί οι άνθρωποι όταν κουράζονται πολύ λένε «Μου βγήκε το λάδι»; 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 

 
                       

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 
Όνομα μαθητή ………………………. 

Όνομα ομάδας ………………………. 



 

      

 
 

Φτιάχνω σύνθετες λέξεις  με τις λέξεις ελιά και λάδι 
 

ελιά  +  λάδι   ________________ 

ελιά + καρπός _______________ 

ελιά + πανί    ___________________ 

ελιά + ψωμί     ________________ 

ελιά + μάζεμα  _______________ 

ελιά + παραγωγός   _______________ 

ελιά + δέντρο  _________________ 

ελιά + τριβείο __________________ 

 

λάδι + έμπορος   ________________ 

λάδι + λεμόνι _________________ 

λάδι + ξίδι  __________________ 

λάδι + τυρί  __________________ 

καλαμπόκι + λάδι  ___________________ 

ήλιος + λάδι    ___________________ 

πυρήνας + λάδι  ________________ 

φιστίκι + λάδι  ____________________ 

λάδι + κόλλα  _____________________ 

λάδι + χαρτί  ____________________ 

αγγούρι + λάδι  _____________________ 

 
  Όνομα μαθητή : _____________________ 

                                                                  
Όνομα ομάδας : ____________________                                                                                    











ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ 

 





ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΑΝΑ ΣΤΟΝ 

ΠΑΠΑΔΟ 



ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΥΛΗ ΣΤΟΝ ΤΡΥΓΟΝΑ 



ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

 



ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΠΕ 

ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΑ 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ταξιδέψαμε 
σε παλιές και νέες εποχές.  

• Στο ταξίδι αυτό χρησιμοποιήσαμε όλες τις 
αισθήσεις μας και αποκτήσαμε εμπειρίες και 
γνώση για το δέντρο της ελιάς και τον καρπό 
της. 

• Καταλάβαμε την ιστορική της σημασία καθώς και 
την αξία της στην υγεία και τον πολιτισμό μας. 

• Τέλος αποκτήσαμε οικολογική συνείδηση και 
μάθαμε να συνεργαζόμαστε. 


