
 

 

ΣΟ ΔΙΚΟ ΜΑ ΕΝΑΡΙΟ 

 

Το ζενάριο ποσ ακολοσθεί είναι δημιούργημα ηων παιδιών ηοσ 3οσ Νηπιαγωγείοσ Αρταγγέλοσ.  

Η ιζηορία εκησλίζζεηαι ζε ένα Σούπερ Μάρκεη, ηο «Λαδοπωλείο» και  εκεί η κσρίας Βούλα είναι έηοιμη να αγοράζει προϊόνηα ελιάς, 

ποσ ηόζο ηης αρέζοσν. Τι θα ζσμβεί όμως μέζα ζηο καηάζηημα;;; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ΗΡΩΕ: 

 Κυρία Βοφλα (πελάτιςςα ςτο Σοφπερ Μάρκετ) 

 Κυρία Ντίνα (πωλιτρια) 

 Κφριοσ Λαδοκοφλουροσ (ζνα Λαδοκοφλουρο ςτο ράφι) 

 Κφριοσ Λαδάκιασ (ζνα μπουκάλι λάδι ςτο ράφι) 

 Νίτςα Πραςινίτςα (μια πράςινθ ελίτςα ςτο ράφι) 

 Λίτςα Μαυρίτςα (μια μαφρθ ελίτςα ςτο ράφι) 

 Μαμά Ελιά (ζνα δζντρο, μαμά τθσ Μαυρίτςασ και τθσ Πραςινίτςασ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΟ ΛΑΔΟΠΩΛΕΙΟ 
τον ελαιώνα 
Μαμά Ελιά: Παιδιά ξυπνιςτε. Ήρκε ο μπαμπάσ να μασ ραβδίςει για να πάρει το λαδάκι μασ που κάνει καλό.  
Ελίτςεσ: εγϊ δεν κζλω να ξυπνιςω οφτε κζλω να φφγω από το χωράφι μασ. Μου αρζςει ςτο κρεβατοδεντράκι μασ.  
Μαμά: Όχι παιδιά! Ξυπνιςτε! Πρζπει να ςασ πάρουν ςτο ελαιοτριβείο. Θα ςασ κάνουν μπάνιο και κα πάτε ταξίδι μζςα ςε μπουκάλια και 
κα φτάςετε ςε ζνα Σοφπερ Μάρκετ.  
Ελίτςεσ: Καλά μαμά! Εντάξει! Θα κάνουμε αυτό που μασ λεσ. Θα προςζχουμε να μθν χάςουμε το δρόμο μασ και να φτάςουμε ςτο 
Σοφπερ Μάρκετ.  
το οφπερ Μάρκετ «ΕΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ» 
Κα Βοφλα: Γεια ςασ και καλθμζρα ςασ! Θζλω 1 μπουκάλι λάδι και κζλω και ελιζσ και λίγα λαδοκοφλουρα.  
Κα Ντίνα: Βεβαίωσ κυρία μου! Περάςτε και διαλζξτε! 
Κοσ Λαδοκοφλουροσ: Καλθςπζρα κα Βοφλα! Εγϊ είμαι ο Λαδοκοφλουροσ που κζλατε!  
Κα Βοφλα: Μιλάτε; 
Κοσ Λαδοκοφλουροσ: Ναι μιλάω! Τι νομίηεισ; Ότι δεν ζχω μιλιά ςτο ςτόμα μου; 
Κα Βοφλα: Δεν το πιςτεφω. Αφοφ τα λάδια δεν μιλάνε, εςφ πϊσ μιλάσ; 
Κοσ Λαδοκοφλουροσ: Εγϊ ζχω γλϊςςα και μιλάω όπωσ κζλω! Ζλα τϊρα! Κατζβαςζ με από το ράφι γιατί κα ςαλτάρω και κα φφγω! Αν 
ςαλτάρω κα ςπάςω. Θα γίνω κομμάτια και κα ζχετε και να με μαηεφετε! Γι’ αυτό κατζβαςζ με τϊρα! Σε παρακαλϊ! 
Κα Βοφλα: Α! Εντάξει! Αμζςωσ! 
Κοσ Λαδάκιασ: Καλθςπζρα κα Βοφλα! Τι κάνετε; 
Κα Βοφλα: Μα, μιλάσ και εςφ; 
Κοσ Λαδάκιασ: Ναι μιλάω και ζχω να ςου πω να με κατεβάςεισ από το ράφι. Είμαι το καλφτερο λάδιι και το πιο φρζςκο. Αν με αγοράςεισ 
δεν κα το μετανιϊςεισ.  
Κα Βοφλα: Εντάξει κα ςε αγοράςω. Μπεσ και εςφ μζςα ςτο καλάκι.  
Νίτςα Πραςινίτςα: Γεια ςου! Τι κάνεισ; Γιατί ιρκεσ ωσ εδϊ; 
Κα Βοφλα: Για να ςε αγοράςω. Θζλω λίγεσ πράςινεσ και λίγεσ μαφρεσ ελιζσ για να τισ βάλω ςτθ ςαλάτα που κα φτιάξω ςτο ςπίτι μου.  
Κα Λίτςα Μαυρίτςα: Α! Αγόραςζ με και εμζνα! Είμαι μαφρθ, νόςτιμθ και πολφ ηουμερι. Θα ςου κάνω πολφ καλό. 
Κα Βοφλα: Εντάξει! Μπείτε και εςείσ ςτθ ςακοφλα για να ςασ βάλω ςτο καλάκι.  
Κα Ντίνα: Βρικατε αυτά που κζλατε;  
Κα Βοφλα: Ναι τα βρικα! Όμωσ ανακάλυψα ότι όλα τα προϊόντα ςασ μιλάνε. Είναι μαγικά;;; 
Κα Ντίνα: Όχι βζβαια! Απλϊσ κζλουν μάλλον να μιλάνε γιατί νιϊκουν μοναξιά. Μάλλον χρειάηονται αγάπθ και παρζα.  
Κα Βοφλα: Εντάξει! Σπίτι μου ασ ζρκουν και εγϊ κα δείτε… κα τουσ κάνω παρζα και μετά… κα τουσ φάω!!! Χιχιχι!  
Κα Ντίνα: Καλι ςασ όρεξθ λοιπόν! Γεια ςασ! 


