
''Ρωτώ  για  να  μαθαίνω'' 

 Τι  είναι  η  ελιά;           

Η ελιά  είναι  ένα  δέντρο. 

 

 Πόσα  χρόνια  ζει; 

Ζει  πάρα  πολλά  χρόνια (αιώνες ). 

Είναι  δέντρο  αι-ω-νό-βι-ο. 

 



 Πού  ζει; 

Ζει  σε  χώρες  που  έχουν  γλυκό, μεσογειακό  

κλίμα  όπως  η  Ελλάδα, η  Ιταλία  και  η  

Ισπανία. 

Αγαπάει  τον  ήλιο  και  τη  ζέστη. 

Δεν  αντέχει  το  πολύ  κρύο. 

Αντέχει  όμως  το  δυνατό  άνεμο. 



 Πώς  είναι  τα  φύλλα  της; 

Τα  φύλλα  της  έχουν  σχήμα  λόγχης 

(σπαθιού).Το χρώμα  τους  είναι  από  πάνω  

σκούρο  πράσινο  και  από  κάτω  ασημί. 

 

 Έχει  όλο  το  χρόνο  φύλλα; 

Η  ελιά  είναι  δέντρο  α-ει-θα-λές. 

Κρατάει  τα  φύλλα  της  όλο  το  χρόνο. 



 Βγάζει  λουλούδια; 

Κάθε  Απρίλη  και  Μάη  γεμίζει  με  άσπρα  

λουλουδάκια. 

 

 Βγάζει  καρπούς; 

Οι  καρποί  της  ελιάς  είναι  οι  ελίτσες.Οι  

ελίτσες  στην  αρχή  είναι  πράσινες  και  

μικρές 



Το  μήνα  Νοέμβριο  οι  ελίτσες  μεγαλώνουν,  

ωριμάζουν  και  άλλες  μένουν  πράσινες  και 

άλλες  γίνονται  μαύρες. 

Τότε  είναι  που  οι  άνθρωποι  μαζεύουν  τις  

ελιές  από  τα  δέντρα. 



 Σε  πόσες  κατηγορίες  χωρίζονται  οι  ελίτσες; 

 

Οι  ελίτσες  χωρίζονται  σε  δύο  κατηγορίες: 

1) Τις  βρώσιμες.(Αυτές  που  τρώγονται.) 

 

2) Εκείνες  που  καλλιεργούνται  για  την  

παραγωγή  λαδιού. 

 



 Τι  χρειάζεται  η  ελιά  για  να  δώσει  πολλούς  

καρπούς; 

Η  ελιά  για  να  μεγαλώσει  και  να  δώσει  

πολλούς  καρπούς (ελίτσες) χρειάζεται 

κλά-δε-μα  το  χειμώνα  ή  αρχές  της  άνοιξης. 

<<Ξεφόρτωσέ  την   

την  ελιά, να  σε  φορτώσει  λάδι !!! >> 

 

 



 Ποιος  είναι  ο  εχθρός  της  ελιάς; 

Ο  μεγαλύτερος  εχθρός  της  ελιάς  είναι  η  

μύγα  της  ελιάς  που  λέγεται  δάκος. 

Ο  δάκος  τρυπάει  τον  καρπό  και  αφήνει  μέσα  

τα  αυγά  του. Μετά  απ'  αυτό  οι  καρποί  

πέφτουν  στο  χώμα  και  το  λάδι  που  

βγάζουμε  από  τις  σαπισμένες  ελιές  έχει  

άσχημη  γεύση.  Το  δάκο  τον  καταπολεμούν  

με  ειδικά  φάρμακα. 



Ο  δάκος 



ΕΛΙΑ 

 Ο  καρπός  του  ελαιόδεντρου  είναι  η  ελιά. 

Υπάρχουν  ελιές  Καλαμών, Θρούμπες κ.ά 

 

 



ΕΛΑΙΩΝΑΣ 

 Πολλά  ελαιόδεντρα  μαζί  που  τα  καλλιεργεί  

ο  άνθρωπος   σχηματίζουν  έναν  ελαιώνα. 

 

 



ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ 

 Είναι  το  δέντρο  της  ελιάς. 

 



ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ 

             Είναι  το  μάζεμα  της ελιάς. 

 



Μέσα  σ'  έναν  ελαιώνα  θα  

συναντήσω  πολλά  έντομα : 
 Σκαραβαίους 

 Τζιτζίκια 

 Βρομούσες 

 Τριζόνια 

 Μύγες 

 Χρυσόμυγες 

 Μέλισσες 

 Αράχνες 

 Ακρίδες 

 Δάκους 

 Σφήκες 

 



ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ 



ΛΙΟΤΡΙΒΙ 



Αγγεία  μέσα  στα  οποία  έβαζαν  

λάδι 



Ταξιδεύοντας  στην  Αρχαία  Ελλάδα 

Ελιά: το  δώρο  της  θεάς  Αθηνάς 



Ιστορίες  από  τη  Βίβλο 

Η  κιβωτός  του  Νώε 



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ 

ΚΟΤΙΝΟΣ 
 Στην  Αρχαία  Ελλάδα  οι  αθλητές  άλειφαν  το  

σώμα  τους  με  λάδι,  για  να  έχουν  καλύτερες  
επιδόσεις. 

 Οι  νικητές  στους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  
έπαιρναν  ένα  στεφάνι  από  κλαδί  αγριελιάς  
που  ονομαζόταν  κό-τι-νος. 

 Οι  αρχαίοι  Έλληνες  ονόμαζαν  το  λάδι  
<<υγρό  χρυσάφι>>. 



      ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

   ΓΙΑ  ΤΗΝ 

      ΕΛΙΑ 

      και  το 

      ΛΑΔΙ 

 



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ  και  ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

 Από  το  θέρος  ως  

τις  ελιές  δεν  

απολείπουν  οι  

δουλειές. 

 
 Άνθρωπος  χωρίς  

υπομονή  λυχνάρι  

δίχως  λάδι. 



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ  και  ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

 Μη  ρίχνεις  λάδι  στη  

φωτιά. 

 Αυτός  χάνει  λάδια. 

 Βγάζει  από  την 

πέτρα  λάδι. 

 Τράβηξε  της  

ελιάς  τα  

βάσανα. 

 Η  θάλασσα  

είναι  λάδι. 

 Είναι  σαν  

λαδοποντικός 



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ  και  ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

 Βάλε  ελιά  για  τα  παιδιά     

 σου   και   μηλιά  για  

 την  κοιλιά  σου. 

 Δίχως  λάδι  δίχως  ξύδι 

πώς  θα  κάνουμε  ταξίδι; 



Φτιάξαμε  το  ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  της  

ελιάς 



Παίξαμε  το  παραδοσιακό  παιχνίδι 

<<Ελιά,  ελιά  μαυροελιά.....>> 



 

Με  τη  δασκάλα  της  θεατρικής  αγωγής  την  κ. Τζαβολάκη  

Ελένη  παρουσιάσαμε  το  θεατρικό  εργάκι: 

<<Τι  διηγείται  η  ελιά>> 

 

 

 



Από  τη  λαογραφία  μας  μάθαμε.... 



Γράψαμε  και  λύσαμε  προβλήματα  

με  το  λάδι  και  την  ελιά. 



Φτιάξαμε   τη  δική  μας  

ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΔΑ 
1.ΕΛΙΑ     1.Ο καρπός του ελαιόδεντρου 

2.ΛΑΔΙ    2.Μου έβγαλε το ........ 

3.ΑΕΙΘΑΛΕΣ   3.Τέτοιο δέντρο είναι η ελιά. 

4.ΙΠΥΟΡΥΟΚ   4.Μικρό πιθαράκι για τις ελιές.(αντίστροφα) 

 5.ΟΚΙΔΑΛ    5.Πήλινο αγγείο με στενό 

λαιμό.(αντίστροφα) 

6.ΛΙΟΠΑΝΑ   6.Τα στρώνουν κάτω από τα ελαιόδεντρα. 

7.ΑΠΡΙΛΗ    7. Τότε βγάζει το ελαιόδεντρο άνθη. 

8.ΔΑΚΟΣ    8.Εχθρός της ελιάς. 

9.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ  9.Σε αυτούς τους αγώνες οι νικητές έπαιρναν ένα 

       στεφάνι από κλαδί 

αγριελιάς.            

          



Στολίσαμε  τη  βιβλιοθήκη  μας  με μια  ελιά  που  ζωγραφίσαμε 

πάνω  σε  χαρτί  του  μέτρου  μαζί  με  την κ. Αγγελική Πολυχρόνη 

(Δασκάλα  Εικαστικών) 



Φτιάξαμε  το  ταμπλό  της  <<Ελιάς>>  



ΕΛΙΑ  και  ΔΙΑΤΡΟΦΗ 



Λαδοκούλουρα  με  τα  χεράκια  

μας!!! 



Να το  βιβλιαράκι  μας  γεμάτο  

συνταγές  φαγητών  με  ελαιόλαδο 
                                                



Πήγαμε  στο μουσείο  Νεότερης  

Κεραμικής  και  είδαμε: 
 Τη  γωνιά  του  αγγειοπλάστη  με  τον  

ποδοκίνητο τροχό  του. 



Πώς  κατασκεύαζαν  μεγάλα  πιθάρια  

για ν' αποθηκεύουν  το  λάδι. 



Φτιάξαμε  πήλινα  πιθαράκια  και  καλαθάκια  και  

τα  πήραμε  μαζί  μας  για  να  τα χρωματίσουμε  

με  τις νερομπογιές  μας. 



Διαβάσαμε  το  ποίημα 

<< Λάδι  κίτρινο>> 



<<Ο  δικός  μας  ελαιώνας>> 

Υλικά  που  χρησιμοποιήσαμε: πλαστελίνες , ρολά  

χαρτιού  και  κανσόν .  



Είδαμε  στο  youtube  τους  πίνακες  ζωγραφικής  της  

Ειρήνης  Καρπικιώτη  με  θέμα <<Ελιά  Έργα  Τέχνης>> 



Παρακολουθήσαμε  στο  youtube  την  παραγωγή  

ελαιόλαδου  σε  παραδοσιακό  ελαιοτριβείο. 



Είδαμε  πώς  φτιάχνεται  σαπούνι  ελαιόλαδου  

βλέποντας  το  βιντεάκι: 

<<Σαπούνι  από  τον  Φουρφουρά  στην  Κρήτη>> 



Να τι γράψαμε  στα  τετράδιά  μας: 

<<Σαπούνι  από  τηγανόλαδο>> 

 
 Να  πώς  το  έφτιαχναν: 

1)Έβαζαν  μέσα  σε  έναν  ντενεκέ: 

τηγανόλαδο , ζεστό  νερό  και ποτάσα. 

2)Ανακάτευαν  αυτό  το  μίγμα  με  ένα  

ξύλο  για  μία  ώρα  ώσπου  να  γίνει   

κρέμα. 

3)Ύστερα  το  έριχναν  μέσα  σε  ξύλινα  

καλούπια. 

4)Την  άλλη  μέρα  το  έκοβαν  σε  κομμάτια 

με  ένα  μαχαίρι. 

5)Το  σαπούνι  ήταν  έτοιμο  για  χρήση  μετά 

από  40  μέρες. 



Τέλος  <<Η  Κιβωτός>>  μας  έδωσε  το  πτυχίο  του  

μικρού  ελαιουργού  για  τη  συμμετοχή  μας  στο  

εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  που  παρακολουθήσαμε!!! 



ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ  ΣΕ  

ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
           

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΝΙΚΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ  ΜΑΡΙΑ 

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ  ΟΣΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΜΕΤΣΕ  ΑΙΜΙΛΙΑ 

ΜΙΣΤΡΙΩΤΗ  ΝΑΤΑΛΙΑ 

ΜΑΚΡΙΔΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΒΙΚΥ 

ΣΕΓΚΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ-ΕΛΕΝΗ 

ΨΥΛΛΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΒΛΑΣΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΑΚΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΡΕΦΕΝΕΣ  ΘΩΜΑΣ 

ΣΠΥΡΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

 


