
 Φέτος το φθινόπωρο ένα νέο δέντρο φυτέψαμε στον κήπο μας, μια ελιά! 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 



Με αφορμή το φύτεμα της ελιάς ερευνήσαμε, με «οδηγό» διάφορα βιβλία,  
να μάθουμε ποιο είναι αυτό το δέντρο, τι μας προσφέρει αλλά και για τη 

θρεπτική αξία του λαδιού που εξάγεται από τους καρπούς του 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 

Βιβλίο του ΣΕΔΗΚ Έκδοση του ΚΠΕ Βάμου 

http://games.sedik.gr/games/book1/
http://kpe-vamou.chan.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=13


Καταγράψαμε όσα γνώριζαν τα παιδιά για τις ελιές, ως φυτά και καρπούς 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 



Ο μύθος της Αθηνάς και του Ποσειδώνα που αναφέρεται στη μεταξύ τους 
διαμάχη για το ποιος θα δώσει το όνομά του στην πόλη της Αθήνας,  
μας έμαθε πόσο σημαντικό δέντρο είναι η ελιά από την αρχαιότητα  

Κατόπιν προχωρήσαμε σε δραματοποίηση του μύθου 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 



Διαβάσαμε το «Παραμύθι της ελιάς» 
http://4dim-iliou.att.sch.gr/ergasies/elia/paramyuia.htm 

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/158a85bf34f4a666?compose=158d11a0657b50e9&projector=1  

…και κατόπιν τα παιδιά το ζωγράφισαν 
 
  

 
 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 

http://4dim-iliou.att.sch.gr/ergasies/elia/paramyuia.htm
http://4dim-iliou.att.sch.gr/ergasies/elia/paramyuia.htm
http://4dim-iliou.att.sch.gr/ergasies/elia/paramyuia.htm
http://4dim-iliou.att.sch.gr/ergasies/elia/paramyuia.htm
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/


Η συζήτηση  
που έγινε με αφορμή  

το παραμύθι 
βοήθησε τα παιδιά  

να συνειδητοποιήσουν  
πως από την ελιά  

τίποτε δεν πετιέται,  
τίποτε δεν πάει χαμένο! 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 



Διαβάσαμε το ποίημα που έγραψε για την ελιά ο Κωστής Παλαμάς 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 



Από κλαδιά ελιάς κόψαμε τον καρπό, τον στύψαμε,  
μυρίσαμε και γευτήκαμε το χυμό του, το λάδι!  

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 



Μετά το στύψιμο κρατήσαμε τα κουκούτσια με τα οποία παίξαμε… μπάσκετ! 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 



Γνωρίσαμε τον κότινο των αθλητών, από το βιβλίο του ΣΕΔΗΚ, «Παιχνίδια 
με την ελιά» και κάναμε μαθηματικά με τα φύλλα του  

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 

http://games.sedik.gr/games/book1/


Για να δούμε πώς εξάγεται το λάδι από τον καρπό της ελιάς επισκεφθήκαμε 
το ελαιουργείο του κ. Γεωργίου Ανδρονικάκη 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 



Ξεναγηθήκαμε στα μηχανήματα από τον κ. Γεώργιο Ανδρονικάκη,  
ο οποίος αποχαιρετώντας μας, μας χάρισε ένα γλυκό κέρασμα! 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 



Επιστρέφοντας στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά ζωγράφισαν  
τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη στο ελαιουργείο 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 



Παρακολουθήσαμε διαφάνειες που δείχνουν  πώς μαζεύονται οι ελιές και 
πώς γίνεται το λάδι: https://www.youtube.com/watch?v=PJkWULktUzk 

 
2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=PJkWULktUzk


Τοποθετήσαμε σε εξελικτική σειρά κάρτες με το ίδιο θέμα 

  
2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 



Μεταφέραμε το παιχνίδι σε φύλλο ατομικής εργασίας 
στο οποίο έπρεπε να κολληθούν οι εικόνες με τη σωστή σειρά 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 



Με ελιές κάναμε… Μαθηματικά!  

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 



Παίξαμε διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια του ΣΕΔΗΚ  

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 

http://games.sedik.gr/


2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 

Υλικά: Νερό, λάδι, οινόπνευμα, υγρό πιάτων, μέλι, χρώματα ζαχαροπλαστικής  

                                        Νερό και λάδι                     Νερό, λάδι και υγρό πιάτων 

Φυσικές Επιστήμες και… πειράματα με το λάδι! 



2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 

Νερό, λάδι και υγρό πιάτων 
Ανακατεύουμε με ξυλάκι, το νερό 

ενώνεται με το υγρό πιάτων,  
το λάδι όχι!  

   Νερό και λάδι, μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής, υγρό πιάτων και άλλο χρώμα… 
Μίξη/αλλαγή χρώματος νερού αλλά του λαδιού, όχι! 

Προσθέτουμε τα υλικά μας  
στο μέλι και το λάδι πάλι  

δεν ανακατεύεται! 

Φυσικές Επιστήμες και… πειράματα με το λάδι! 



Φυσικές Επιστήμες και… πειράματα με το λάδι! 
2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 

   Νερό και λάδι, κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής, υγρό πιάτων, οινόπνευμα… 
Μίξη/αλλαγή χρώματος νερού/οινοπνεύματος αλλά του λαδιού, όχι! 

Τι μοτίβα δημιουργούνται όταν κινούμε το πιατάκι! 



2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 

   Νερό και λάδι, υγρό πιάτων και κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής… 
Μίξη/αλλαγή χρώματος νερού αλλά του λαδιού, όχι! 

   Παρατηρήσεις: Με όποιο από τα υλικά κι αν προσπαθήσαμε να ανακατέψαμε το λάδι 
δεν το καταφέραμε!  

Επίσης, το λάδι είναι πιο ελαφρύ από το νερό και μένει στην επιφάνεια!! 

Φυσικές Επιστήμες και… πειράματα με το λάδι! 



Γευτήκαμε αλατσολιές,  
αφού πρώτα τις πλύναμε καλά-καλά για να φύγει το πολύ αλάτι… 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 



2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 

Για την υπεροχή του λαδιού της ελιάς έναντι των άλλων ελαίων και για τον 
εχθρό της ελιάς, το δάκο, διαβάσαμε τις ιστορίες «Χρυσάφι μου, λαδάκι 

μου» και «Δάκος εν όψει», που έχει γράψει η Αγγέλα Μάλμου συνεργάτιδα 
του ΣΕΔΗΚ και τα παιδιά ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους 



2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 

Τα παιδιά κινήθηκαν στο δρόμο της υγιεινής διατροφής με το επιτραπέζιο 
παιχνίδι από το βιβλίο του ΣΕΔΗΚ, «Παιχνίδια με την ελιά»  

http://games.sedik.gr/games/book1/


2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 

Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο «Λάδι» της Μυρσίνης Λαμπράκη για να δούμε χρήσεις του 
λαδιού έκανε εντύπωση στα παιδιά το ελαιόλαδο που αρωματίζεται με βότανα. 
Ζήτησαν να αρωματίσουμε κι εμείς λάδι, αφού στον κήπο μας έχουμε βότανα.  

Αμ’ έπος αμ’ έργον, λοιπόν! 

Κόψαμε 
δεντρολίβανο 

ρίγανη και 
μαντζουράνα  

από τον κήπο μας 

 
Τα μυρίσαμε  

 
 
 
 

και τα ρίξαμε  
μέσα στο βαζάκι 

με το λάδι! 



Φτιάξαμε και έναν ελαιώνα… 
χρησιμοποιώντας ρολά από χαρτί υγείας για τους κορμούς των δέντρων 

και χαρτόνι που κόψαμε από κούτα για χωράφι! 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 



Στην ηλεκτρονική διεύθυνση     
https://www.youtube.com/watch?v=fL_koajDO58  

είδαμε πίνακες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών με θέμα την ελιά 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=fL_koajDO58


Εμπνευστήκαμε ώστε να φτιάξουμε κι εμείς τα δικά μας έργα  

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 



Το αποτέλεσμα της ατομικής δουλειάς μας! 

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα 2016 - 2017 



2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017 

Και το ομαδικό εικαστικό μας έργο! 


