
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

Σχέδια εργασίας 

των τάξεων Γ΄ Δ΄ Ε ΄  

 
3ο Δημοτικό Σχολείο Άμμου 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 



     ΣΤΟΧΟΙ 

     οι μαθητές: 
• Αναπτύσσουν δεξιότητες  στην 

έρευνα , επικοινωνία, χρήση 

τεχνολογίας, συνεργασία, 

διαχείριση έργου και αυτενέργειας. 

• Ευαισθητοποιούνται απέναντι στον 

πολιτισμό του ελαιόλαδου. 

• Προσεγγίζουν βιωματικά τη σχέση 

τους με το φυσικό περιβάλλον. 

 



• ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
• Παρατήρηση και περιγραφική 

εξήγηση αλλά και πειραματισμός  

μέσα από το βιωματικό μοντέλο 

μάθησης. 

• Επίσκεψη σε ελαιώνες 

• Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο 

• Διαθεματική προσέγγιση 



ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

•Το  δέντρο  της  ελιάς 

•Τόποι καλλιέργειας 

 στην Ελλάδα και τον κόσμο 

•Ποικιλίες  ελαιόδεντρων 

•Ελαιόλαδο 



ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

• ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ- Ε΄ΤΑΞΗ 



ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ  

ΠΡΟΑΥΛΙΟ 



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ…. 



ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ 

 



ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΙ-Ν.ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 

• Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου 

οι σκληρές 

που σφηνωμένες γερά στην απόλυτη πέτρα, 

αδιαφορούν για τις θύελλες, αναπνέουν τις 

 αστραπές 

και τις κάνουν μες στους πικρούς τους χυμούς 

ειρήνη και φως. 

 

 



ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 



Η ελιά  και  το  ελαιόλαδο  στη  

χριστιανική θρησκεία. 





ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ 

ΑΓΡΟΤΗ… 



Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

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. 

 



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). 

 

 

 



ΚΟΤΙΝΟΣ –ΕΠΑΘΛΟ ΤΩΝ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 



ΔΙΑΜΑΧΗ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ 



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. 

 

 



ΑΙΩΝΟΒΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 

ΤΣΗ…ΖΑΚΥΝΘΟΥ 


