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6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ελιά, υγρό χρυσάφι, Μεσογειακή διατροφή, κότινος. 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό πρόγραµµα. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
      Η ελιά είναι δέντρο που συνδέεται µε την ιστορία µας. Από τα Προϊστορικά χρόνια είναι 
γνωστός ο ρόλος της στην εξέλιξη της οικονοµίας και του πολιτισµού µας. Υπήρξε ιερό δέντρο και 
λατρευτικό σύµβολο των αρχαίων Ελλήνων και του Χριστιανισµού. Το ελαιόλαδο αποτελεί ακόµα 
και σήµερα µια από τις πιο σηµαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας µας. 
      Μαζί µε τους µαθητές της ∆΄ τάξης ταξιδέψαµε στους δρόµους της ελιάς και του 
λαδιού…Ανοίξαµε το µπαούλο µε τους µύθους και τις ιστορίες…Γευτήκαµε τον πικρό καρπό και 
το νόστιµο λιόψωµο…Είδαµε ότι η ελιά εµπνέει από την αρχαιότητα ως σήµερα µια και φέρει έναν 
πολύ πλούσιο συµβολισµό: ειρήνη, σοφία, ευφορία, γονιµότητα, αγνότητα, δύναµη, νίκη και 
ανταµοιβή.    

    Αφορµή ήταν το σήµα των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, ο «κότινος», το σύµβολο της 
νίκης και της ανταµοιβής.  
 
ΣΚΟΠΟΙ 

☞ Να γνωρίσουν τα παιδιά κάθε τι σχετικό µε την ελιά (καλλιέργεια, µορφολογία). 

☞ Να βιώσουν τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας του ελαιόκαρπου και την παραγωγή 
ελαιόλαδου. 

☞ Να γνωρίσουν τα επαγγέλµατα που εµπλέκονται σε όλη τη διαδικασία: παραγωγή- 
επεξεργασία- διάθεση- κατανάλωση. 

☞ Να κατανοήσουν τα οφέλη του ελαιόλαδου στην υγεία του ανθρώπου. 

☞ Να διακρίνουν τις διαφορετικές χρήσεις της ελιάς και του λαδιού συλλέγοντας στοιχεία από την 
ιστορία, την παράδοση και την καθηµερινή µας ζωή. 

☞ Να ανακαλύψουν τρόπους ανεξάρτητης µάθησης, να µάθουν πώς να ερευνούν και να 
µαθαίνουν ότι τους ενδιαφέρει. 

☞ Να αναπτύξουν ικανότητες για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση του θέµατος που 
επεξεργάζονται. 

☞ Να αναπτύξουν την αυτοεκτίµηση µέσα από τη συµµετοχή στην οµάδα. 

☞ Να εκφραστούν προφορικά και γραπτά και να αναπτύξουν τη φαντασία τους. 

☞ Να µάθουν να συνδέουν, να συγκρίνουν και να βγάζουν συµπεράσµατα. 

☞ Να εξοικειωθούν µε τη µελέτη και επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώνουν 
συνδυάζοντας διάφορες πηγές.  



☞ Να εργαστούν οµαδικά , να αναπτύξουν συλλογικό πνεύµα και να βιώσουν το αίσθηµα της 
αλληλεξάρτησης. 

☞ Να αναπτύξουν µορφές συνεργατικότητας, να έρθουν σε επαφή µε τον κοινωνικό χώρο, έξω 
από το σχολείο. 

 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Η προσέγγιση του θέµατος ακολούθησε το εξής διάγραµµα: 
 

 
 
 
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ 

✿ Μορφολογία του δέντρου. 

✿ Τόποι που ευδοκιµεί. 

✿ Εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργειά του. 

✿ Καλλιέργεια. 

✿ Ασθένειες και εχθροί. 

✿ Επίσκεψη σε ελαιώνα την εποχή της συγκοµιδής και συµµετοχή στο µάζεµα της ελιάς. 

✿ ∆ηµιουργία φυτολογίου. 
 
Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ 
α) Βρώσιµη ελιά. 

✿ Μελέτη του καρπού και χωρισµός στα µέρη που τον αποτελούν. 

✿ Συγκέντρωση συνταγών για βρώσιµες ελιές. 

✿ Παραγωγή βρώσιµης ελιάς από τους ίδιους τους µαθητές στο σχολείο. 

✿ Επίσκεψη σε Super-Market όπου έγινε καταγραφή όλων των ειδών βρώσιµης ελιάς καθώς και 
των τόπων παραγωγής. 

✿ ∆ηµιουργία ερωτηµατολογίου σχετικά µε την κατανάλωση βρώσιµης ελιάς. 

✿ Παραγωγή ελιόψωµου από τους ίδιους τους µαθητές στο σχολείο. 

ΕΛΙΑ 

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΒΡΩΣΙΜΗ ΕΛΙΑ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

ΤΕΧΝΗ 



✿ Επίσκεψη σε αγροτικό συνεταιρισµό και σε εργοστάσιο τυποποίησης βρώσιµης ελιάς. 
 
β) Ελαιόλαδο. 

✿ Επίσκεψη σε σύγχρονο ελαιοτριβείο. 

✿ Είδη ελαιόλαδου. 

✿ Παιχνίδι «ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ», όπου οι µαθητές µοιράστηκαν ρόλους και γνώρισαν τη 
διαδικασία τυποποίησης του ελαιόλαδου. 

✿ Επίσκεψη σε Super-Market όπου έγινε καταγραφή των ειδών λαδιού και όπου σαν µικροί 
καταναλωτές, διαλέξαµε και αγοράσαµε το καλύτερο ελαιόλαδο. 

✿ Συλλογή συνταγών για αρωµατισµένο ελαιόλαδο. 

✿ Παραγωγή αρωµατισµένου ελαιόλαδου από τα ίδια τα παιδιά στο σχολείο. 

✿ Χρήση του ελαιόλαδου και θρεπτική αξία. 

✿ Μεσογειακή διατροφή. 
 
Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΕΛΙΑ ΣΑΝ ΣΥΜΒΟΛΟ 

✿ Συγκεντρώσαµε µύθους για την ελιά. 

✿ Μελετήσαµε εικόνες από αγγεία και πίνακες ζωγραφικής. 

✿ Συγκεντρώσαµε παροιµίες, ποιήµατα και παραµύθια. 

✿ Μιλήσαµε για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, τα Παναθήναια και το συµβολισµό της ελιάς στους 
αρχαίους Έλληνες. 

✿ Απεικονίσαµε τις εµπειρίες µας µε τη ζωγραφική. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το «ιερό 
δέντρο». 

Αξιοποίησαν και ανέδειξαν ταλέντα και δεξιότητες όπως π.χ. στη ζωγραφική, φωτογραφία, 
βιντεοσκόπηση, δηµιουργία διαφόρων κατασκευών, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικά 
δόθηκε διέξοδος στη φαντασία και δηµιουργικότητά τους. 
 ∆ιεύρυναν τις γνώσεις τους και διαπίστωσαν ότι όλα τα µαθήµατα του σχολικού 
προγράµµατος µπορούν να τα βοηθήσουν να επεξεργαστούν πιο ολοκληρωµένα το θέµα τους. 

Συγκέντρωσαν µύθους, παροιµίες, ποιήµατα, κείµενα και παραµύθια και συζήτησαν για τον 
συµβολισµό της ελιάς και το πώς εµπνέει τους καλλιτέχνες ανά τους αιώνες. 

Πήραν µέρος σε δυο δεντροφυτεύσεις (στο Γυµνό Ευβοίας και στην Υψηλή Γέφυρα 
Χαλκίδας) και είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν µε τους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Γυµνού και του 25ου ∆ηµοτικού Σχολείου Χαλκίδας και να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο που 
φυτεύονται τα δέντρα. 

Οι σχέσεις τους και η λειτουργία τους µέσα στην οµάδα γινόταν χωρίς προβλήµατα και η 
χαρά τους γινόταν µεγαλύτερη όταν δέχονταν τους επαίνους του ∆ιευθυντή και των δασκάλων του 
σχολείου για την προσπάθειά τους.  

Παρουσίασαν την εργασία τους στη σχολική κοινότητα και ετοίµασαν ταµπλό µε τις 
δραστηριότητες και τις κατασκευές τους. 
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