
Νηπιαγωγείο Παμφίλων

Εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν: Χριςτοδοφλου Χρυςοφλα
Τςάτςου Αναςταςία  
Σεντελίδου Αλεξάνδρα  

Αρικμόσ μακθτϊν: 26 (προνιπια-νιπια)  



Διαςτάςεισ- όψεισ του θζματοσ που 
προςεγγίςαμε

• Διαδικαςία ςυγκομιδισ και παραγωγισ ελαιόλαδου και 
οφηου.

• Αξιοποίθςθ και διατροφικι αξία του ελαιόλαδου και του 
οφηου.

• Η ελιά, το λάδι και το οφηο ςτθν Ιςτορία, Μυκολογία, 
Παράδοςθ, Τζχνθ.

• Τόποι παραγωγισ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ των 
ςυγκεκριμζνων προϊόντων.



Παιδαγωγικοί ςτόχοι

• Ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν γφρω από τισ δυςκολίεσ των 
γεωργικϊν εργαςιϊν για τθν παραγωγι του ελαιόλαδου και του 
οφηου.

• Γνωριμία του παλιοφ και του ςφγχρονου τρόπου μαηζματοσ τθσ 
ελιάσ και παραγωγισ οφηου.

• Κατανόθςθ τθσ κατάλλθλθσ εποχισ που ξεκινάει το λιομάηωμα, 
πόςο διαρκεί, πότε τελειϊνει.

• Κατανόθςθ τθσ κατάλλθλθσ εποχισ για τθ ςπορά και τθ ςυγκομιδι 
του γλυκάνιςου.

• Εμπλουτιςμόσ του λεξιλογίου.
• Γνωριμία και εξοικείωςθ με τθ διαδικαςία παραγωγισ και 

τυποποίθςθσ ελαιόλαδου και οφηου.
• Γνωριμία με τρόπουσ αξιοποίθςθσ των προϊόντων ςτθ μαγειρικι.
• Δθμιουργικι ζκφραςθ των παιδιϊν .



Μεθοδολογία  Υλοποίηςησ  του προγράμματοσ  

• Δθμιουργία γωνιάσ με εποπτικό υλικό, αντικείμενα και 
προϊόντα ςχετικά με το κζμα.

• Επιςκζψεισ ςε ελαιϊνα, ςε ελαιοτριβείο, ςε βιολογικό 
αγρόκτθμα, όπου γίνεται και τυποποίθςθ ελαιολάδου, και 
ςτο Μουςείο του Θεόφιλου.

• Επίςκεψθ ελαιοπαραγωγοφ ςτο νθπιαγωγείο.

• Επίςκεψθ διατροφολόγου ςτο νθπιαγωγείο.



Συνεργαςία με άλλουσ φορείσ

• ΚΠΕ Ευεργζτουλα

• Πανελλινια  Ζνωςθ  Διατροφολόγων

• Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων

• Αίτθςθ για ςυμμετοχι ςε κεματικό δίκτυο των ΚΠΕ 
Ομθροφπολθσ και ΚΠΕ Κρεςτζνων

• Νθπιαγωγείο Αφάλωνα 

• Νθπιαγωγείο Μόριασ



Εμπλεκόμενεσ  μαθηςιακζσ  περιοχζσ

• Γλϊςςα

• Μακθματικά

• Περιβάλλον

• Πλθροφορικι

• Δθμιουργία και ζκφραςθ



Εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ-Επιςκζψεισ

Η πρϊτθ μασ επίςκεψθ πραγματοποιικθκε ςε κοντινό 
ελαιϊνα, όπου μασ υποδζχτθκε θ μαμά μίασ μακιτριάσ μασ.



Αφοφ απλϊςαμε το 
λαδόπανο, ραβδίςαμε τισ 
ελιζσ, τισ μαηζψαμε ςτα 

καλακάκια μασ……..

…..τα παιδιά χωριςμζνα 
ςε ομάδεσ κατζγραψαν 
πλθροφορίεσ και 
παρατθριςεισ ςχετικζσ με 
το κζμα και το ςκοπό τθσ 
επίςκεψθσ.



Επίςκεψθ ςτο ελαιοτριβείο του χωριοφ



Σε ςυνεργαςία με το ΚΠΕ Ευεργζτουλα επιςκεφτικαμε το βιολογικό 
αγρόκτθμα Σθμαντιρθ ςτθν Αχλαδερι και μάκαμε πϊσ γίνεται 

τυποποίθςθ ελαιόλαδου.



Επίςκεψθ ςτο Μουςείο του Θεόφιλου
Ανάμεςα ςτουσ πίνακεσ ηωγραφικισ που δουλζψαμε, ιδαίτερο ενδιαφζρον 
είχε ο πίνακασ του Θεόφιλου «το μάηομα των ελαιϊν». Ήταν , λοιπόν, μια 

καλι αφόρμθςθ να επιςκεφτοφμε το Μουςείο. 



Επίςκεψη ειδικϊν ςτο νηπιαγωγείο μασ

Μασ επιςκζφτθκε ελαιοπαραγωγόσ, θ οποία μασ ζφερε διάφορα
αντικείμενα που χρθςιμοποιοφςαν  ςτο λιομάηωμα ςτα  παλιότερα χρόνια και 

μασ μίλθςε για όλθ τθ διαδικαςία παραγωγισ ελαιολάδου και για τθ χριςθ 
του .  



Επίςκεψθ διαιτολόγου-διατροφολόγου

Η διατροφολόγοσ  ςτθν 
παρουςίαςι τθσ μασ 

μίλθςε για τθν κρεπτικι 
αξία του ελαιολάδου ςε 

ςχζςθ με άλλα ζλαια, 
για τθ ςωςτι 

κατανάλωςι του και για 
τισ επιπτϊςεισ που ζχει 

θ κατανάλωςθ 
αλκοοολοφχων ποτϊν, 

όπωσ το οφηο, ςτον 
οργανιςμό μασ.

Επίςθσ απάντθςε και ςε 
ερωτιματα των παιδιϊν 
που είχαμε καταγράψει  

κατά τθ διαδικαςία 
προετοιμαςίασ μασ για 

τθν επίςκεψι τθσ.



Στα πλαίςια τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ 
προετοιμαςίασ

φτιάξαμε 
λαδοκοφλουρα  και 
κουλουράκια οφηου 
για να κεράςουμε τθ 

διατροφολόγο.



Ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ που 
αναπτφχθηκαν

Τισ ελιζσ που μαηζψαμε από 
τον ελαιϊνα  τισ 

χρθςιμοποιιςαμε μεταξφ 
άλλων για να 

κατανοιςουμε ζννοιεσ 
βάρουσ, ποςοτιτων, 

αρικμϊν.



Γίναμε γευςιγνϊςτεσ.
Δοκιμάςαμε ελαιόλαδο από τρείσ διαφορετικζσ 

περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και επιλζξαμε το 
νοςτιμότερο. 



Το ελαιόλαδο, το οφηο και άλλα υγρά

Παιχνίδι αιςκιςεων: με κλειςτά 
μάτια αναγνωρίηουμε το υγρό που 
ζχει το κάκε ποτιρι με τθ βοικεια 

τθσ όςφρθςθσ.

Συγκρίνουμε τα υγρά ανά δφο 
κάκε φορά και καταγράφουμε 
ποιο ζχει πιο ζντονθ μυρωδιά.



«Μαγειρζψαμε» ςφνκετεσ λζξεισ



Δραματοποίθςθ…….

…..του τραγουδιοφ «Δυό ςταγόνεσ ξφδι, δυό ςταγόνεσ λάδι» 
και…… 



…..του λαϊκοφ ποιιματοσ «Ντίλι, ντιλί, ντιλί». 



Φυτζψαμε γλυκάνιςο



Δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με ικθ και 
ζκιμα του τόπου μασ

Τα Χριςτοφγεννα μιλιςαμε για το 
ζκιμο τθσ Ειρεςιϊνθσ που ζχει τισ 

ρίηεσ του ςτθν Αρχαία Ελλάδα.

Το κάκε παιδί ζφερε ζνα κλαδί ελιάσ 
ςτολιςμζνο με κορδζλεσ, πάνω 

ςτο οποίο είχε κρεμάςει χαρτάκι 
με ευχζσ.



Με τθν επιςτροφι μασ από τισ διακοπζσ των Χριςτουγζννων κάναμε 
ποδαρικό ςτο ςχολείο μασ χρθςιμοποιϊντασ ζνα ρόδι, ζνα κλειδί και 

ζνα κλαδί ελιάσ.



Η ςυμμετοχι μασ ςτθν ζκκεςθ που πραγματοποιικθκε ςτο Δθμοτικό 
Θζατρο Μυτιλινθσ ςτα πλαίςια εκδθλϊςεων που οργάνωςε το Τμιμα 

Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.



Γιορτή λήξησ του ςχολικοφ ζτουσ

Ζχοντασ αναπτφξει διάφορεσ δραςτθριότθτεσ μζςα από 
τισ οποίεσ αποκτιςαμε και εμπλουτίςαμε τισ γνϊςεισ μασ 

ςχετικά με το οφηο και το ελαιόλαδο του νθςιοφ μασ, 
οργανϊςαμε τθν καλοκαιρινι μασ γιορτι λαμβάνοντασ 

υπόψθ  τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν και τισ προτιμιςεισ 
τουσ ςε κάποιεσ δραςτθριότθτεσ.

Ζτςι τα παιδιά χωριςμζνα ςε ομάδεσ παρουςίαςαν το 
λαϊκό  ποίθμα «Ντίλι, ντίλι, ντίλι» ,  το τραγοφδι «Λάδι 

κίτρινο» και τον «Δεκάλογο του οφηου».
Παράλλθλα προςπακιςαμε να εμπλζξουμε και τουσ 

γονείσ, οι οποίοι ςε ςυνεργαςία με τα παιδιά, ανζλαβαν 
να μαγειρζψουν και να μασ παρουςιάςουν φαγθτά και 

γλυκά φτιαγμζνα με ελαιόλαδο ι/και με οφηο.



Οι προςκλιςεισ για τθ γιορτι μασ



Δραματοποίθςθ του ποιιματοσ «Ντίλι, ντίλι, ντίλι»



Σκετςάκι : «Ο δεκάλογοσ του οφηου»



Παρουςίαςθ φαγθτϊν και γλυκϊν από ομάδεσ παιδιϊν. Οι ομάδεσ 
ςχθματίςτθκαν με επιλογι των γονζων και αποτελοφνταν από 2-4 

παιδιά.



Ζκκεςθ υλικϊν και προϊόντων του προγράμματοσ .



Ενδεικτικά φφλλα εργαςίασ

























































Ομαδικζσ εργαςίεσ-καταςκευζσ



Βιβλίο όπου τα παιδιά εικονογράφθςαν το παραδοςιακό 
τραγοφδι

«Ντίλι, Ντίλι, ντίλι».



Το εςωτερικό του βιβλίου:



Βιβλίο με πειράματα με το οφηο και το λάδι μετά από ςχετικζσ 
δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν με τα παιδιά.



Τα ςυμπεράςματα των πειραμάτων:





Μετά τθν επίςκεψθ ςτο ελαιοτριβείο Αχλαδερισ καταγράψαμε ό,τι
καινοφριο  είδαμε και μάκαμε. Τισ ηωγραφιζσ μασ τισ φτιάξαμε βιβλίο.



Βιβλίο εικονογραφθμζνο από τα παιδιά με κζμα το μφκο τθσ 
Θεάσ Ακθνάσ.



Η ιςτορία τθσ ελιάσ ηωγραφιςμζνθ από τα παιδιά.



Μετράμε με τισ ελιζσ: Βιβλίο με τουσ αρικμοφσ 1 ζωσ  10.



Οι δικοί μασ πίνακεσ ηωγραφικισ με κζμα το λάδι.



Φτιάξαμε αρωματικό λάδι με δεντρολίβανο, κόκκινεσ πιπεριζσ  
δάφνεσ και πιπζρι.



Φτιάξαμε μπουκαλάκια με τθν τεχνικι τθσ χαρτοπετςζτασ και 
γράψαμε τισ βιταμίνεσ που ζχει το λάδι.



Εμπνευςμζνα από τον πίνακα του Θεόφιλου τα παιδιά φτιάξανε 
τον δικό τουσ πίνακα με κζμα το λιομάηωμα.





Ατομικζσ καταςκευζσ για τθν ελιά και το λάδι.





Η ελιά ςτθν αρχαιότθτα.



Τα παιδιά  ζγιναν  «παραγωγοί» και ζφτιαξαν  το δικό τουσ 
τενεκζ με λάδι.



Μακζτα για το λιομάηωμα.



Αποςτακτιριο οφηου φτιαγμζνο από τα παιδιά.



Μακζτα τθσ Λζςβου με τα μζρθ παραγωγισ οφηου και λαδιοφ.



Χάρτθσ τθσ Ελλάδασ με τισ πόλεισ που παράγουν οφηο και λάδι.



Μπουκάλια οφηου.



Φτιάξαμε αφίςα για να διαφθμίςουμε το δικό μασ οφηο.





Αξιολόγθςθ προγράμματοσ

• Επετεφχκθςαν οι ςτόχοι που είχαμε κζςει ςτθν αρχι του 
προγράμματοσ

• Λόγω ζλλειψθσ οικονομικϊν πόρων, χρόνου (μεςολάβθςαν οι 
δθμοτικζσ εκλογζσ) και άςχθμων καιρικϊν ςυνκθκϊν δεν 
πραγματοποιικθκε θ επίςκεψθ ςτο εργοςτάςιο τυποποίθςθσ 
οφηου.



Βιβλιογραφία

• Αναλυτικό πρόγραμμα του νθπιαγωγείου,ΔΕΠΠΣ, 2003.

• Καρποί τθσ γθσ από τθ Μεςογειακι διατροφι, εκδόςεισ Κζδροσ 
εκπαίδευςθ, 2008.

• ¨Η Μθχανι του κοινοφ¨ , Εκπαιδευτικόσ φάκελοσ του Μουςείου 
βιομθχανικισ ελαιουργίασ Λζςβου, Πολιτιςτικό Κδρυμα ομίλου Πειραιϊσ.

• Θεόφιλοσ Χατηιμθχαιλ 1873-1934, Μουςείο Θεόφιλου, Διμοσ Λζςβου.

• Παίηω, γράφω και μακαίνω ςτο Νθπιαγωγείο, Αλεξία Μπαρδάκθ-Βαςιλικι 
Νίκα, εκδόςεισ Πατάκθ, 2006.

• Κακθμερινζσ διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ για το νθπιαγωγείο, Νίκθ 
Κάντηου- Μάρω Θεοδωράκθ, Εκδόςεισ Δίπτυχο, 2005.

• Σχζδιο Εργαςίασ 6: Η ελιά, Θανάςια Νίκθ- Ντιντίκου Χριςτίνα, Ακινα 
2004.

• Σφγχρονο Νθπιαγωγείο, τεφχοσ 29, Εκδόςεισ Δίπτυχο, 2002.

• Σφγχρονο Νθπιαγωγείο, τεφχοσ 96, Εκδόςεισ Δίπτυχο, 2013.



Ιςτότοποι

• Dreamskindergarten.blogspot.com

• Taniamanesi-kourou.blogspot.gr

• www.diodos.gr/Ζρευνα-Γνϊςθ

• El wikipedia.org/

• www.pimokio.gr/artholo-dekalogos-toy-oyzoy? mayalso=1

• www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view...

• peri-elias.blogspot.gr

• www.kpe-kalamatas.gr

• www.youtube.com/watch?v=z2YuW68e8iw

• www.youtube.com/watch?v=vOgITpuK8SY

• www.youtube.com/watch?v=lePw7USSdDI

• www.youtube.com/watch?v=JG2hKqQGsRo

• www.youtube.com/watch?v=ZFsW1wEaIAY
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•www.youtube.com/watch?v=po4srV-Ttaw
•www.youtube.com/watch?v=rRgOVBIFJt8
•www.youtube.com/watch?v=8Nf9HJMbMEI
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