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 ΔΙΑΓΩΓΗ
Αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηνπ ηόπνπ καο , πεγή δσήο γηα ηνπο
θαηνίθνπο θαη έκπλεπζεο γηα θαιιηηέρλεο θαη ζπγγξαθείο. Ζ
ειηά καδί κε ην ιάδη ππάξρεη ζηε δσή ησλ Διιήλσλ : ζηε
δηαηξνθή, ζηνλ αζιεηηζκό, ζηε ζέξκαλζε, ζηε δηαθόζκεζε,
ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη ζηα κπζηήξηα, ζηε ινγνηερλία,
ζηε ιανγξαθία , ζηελ ηαηξηθή θαη ζηε κπζνινγία. ύκβνιν
εηξήλεο , λίθεο γαιήλεο θαη ζνθίαο, αιιά θαη ζύκβνιν
νηθνγελεηαθήο επηπρίαο , γνληκόηεηαο θαη πνιηηηζκνύ.
Ζ ηζηνξία ηεο ειηάο άξρηζε ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ ζηε Μεζόγεην
θαη ζπλδέζεθε κε ηνπο πνιηηηζκόο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηα
παξάιηά ηεο , όπνπ επδνθηκεί ην επεξγεηηθό απηό δέληξν γηα
ηνλ άλζξσπν. Οη αξραίνη Έιιελεο είραλ απνδώζεη ζε απηό
ζετθέο ηδηόηεηεο ελώ ζηα λεόηεξα ρξόληα ε θαιιηέξγεηά ηεο ήηαλ
θύξηνο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηόπνπ.
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 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ
1Κύξηα θαιιηέξγεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο είλαη ε ειηά .
2 Σα παηδηά έρνπλ αξθεηέο γλώζεηο πάλσ ζην ζέκα αθνύ είλαη
ζηα πιαίζηα ησλ αγξνηηθώλ αζρνιηώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη
κε ηε κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζα είλαη εύθνιν λα ζπιιέμνπλ
πιεξνθνξίεο θαη πιηθό.
3 Μπνξεί λα γίλεη επηηόπηα έξεπλα από ηνπο καζεηέο ηνπ
Νεπηαγσγείνπ αθνύ ππάξρνπλ ειαηώλεο θνληά ζην ζρνιείν καο.
4 Ζ αλαγθαηόηεηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ παηδηώλ πάλσ ζε
ζέκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο αθνύ ε ειηά θαη ην ειαηόιαδν
αλήθνπλ ζην κεζνγεηαθό κνληέιν δηαηξνθήο θαη είλαη γλσζηό
ζε όιν ηνλ θόζκν σο πξόηππν πγηεηλήο δηαηξνθήο.
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 Α ΦΑΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ - ΑΝΑΓΤΗ ΘΔΜΑΣΟ

Σα παηδηά θαη ησλ δπν ηκεκάησλ αλέθεξαλ ζηηο λεπηαγσγνύο
όηη κεηά ην ζρνιείν ηηο θαζεκεξηλέο αιιά θαη ηα
αββαηνθύξηαθα πεγαίλνπλ ζηα ρσξάθηα κε ηνπο γνλείο ηνπο
θαη καδεύνπλ ηηο ειηέο. Κάπνηα παηδηά αλέθεξαλ ην γλσζηό
κύζν κε ηε δηακάρε ησλ δπν ζεώλ Αζελάο θαη Πνζεηδώλα γηα
ηελ νλνκαζία ηεο Αζήλαο. Μεξηθά παηδηά είπαλ όηη ηξώλε ηηο
ειηέο καδί κε ην θαγεηό θαη έρνπλ αθνύζεη όηη ην ειαηόιαδν
θάλεη θαιό ζηελ θαξδηά. ην δηάιιεηκα ηα παηδηά έδεηρλαλ ηηο
ειηέο πνπ είλαη θπηεκέλεο θνληά ζην ζρνιείν καο γεκάηεο
θαξπό.
Οη λεπηαγσγνί ζπδήηεζαλ κε ηα παηδηά γηα ηελ ειηά θαη ηέζεθαλ
δηάθνξα εξσηήκαηα όπσο:
- Ση είλαη ε ειηά ;
- Πνύ θαιιηεξγείηαη θαη πνηνη αζρνινύληαη κε απηήλ;
- Γηαηί είλαη ρξήζηκε ε ειηά ;
- Πώο βγαίλεη ην ιάδη ;
- Από πόηε ν άλζξσπνο θαιιηεξγεί ηελ ειηά;
- Πνύ αιινύ ρξεζηκνπνηνύκε ην ιάδη;
Δλζαξξύλακε ηα παηδηά λα κηιήζνπλ, λα πεξηγξάςνπλ, λα
αηηηνινγήζνπλ θαη λα θάλνπλ ππνζέζεηο. Μέζα από ηηο
απαληήζεηο ησλ παηδηώλ , εληνπίδακε ηηο γλώζεηο ηνπο αιιά θαη
ηηο απνξίεο ηνπο. Έηζη πξνηείλακε ζηα παηδηά λα αζρνιεζνύκε
όινη καδί κε απηό ην ζέκα ζην ζρνιείν αιιά θαη κε ηνπο γνλείο
ζην ζπίηη θαη λα καο θέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκν πιηθό.
Απνθαζίζακε λα επηζθεθηνύκε έλαλ ειαηώλα, έλα ειαηνηξηβείν
, λα βξνύκε βηβιία πνπ λα κηιάλε γηα ηελ ειηά θαη ην ιάδη,
θαζώο θαη αληηθείκελα ζρεηηθά κε απηά. Να θέξνπκε θιαδάθηα
από ειηέο θαη λα θηηάμνπκε ειηέο ζην ζρνιείν όπσο ηηο
θηηάρλνπλ νη κακάδεο θαη νη γηαγηάδεο γηα λα ηηο θάκε.
Υσξίζακε ηα παηδηά ζε νκάδεο γηα λα ζπγθεληξώζνπκε ην
απαξαίηεην πιηθό γηα λα μεθηλήζνπκε ην πξόγξακκά καο.
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Υσξηζκόο ησλ παηδηώλ ζε νκάδεο
Ζ πξώηε νκάδα πξόηεηλε λα θέξνπλ πιεξνθνξίεο από ηνλ
ππνινγηζηή πνπ έρνπλ ζην ζπίηη.
Ζ δεύηεξε νκάδα πξόηεηλε λα θέξνπλ βηβιία ζρεηηθά κε ην ζέκα
Ζ ηξίηε νκάδα πξόηεηλε λα θέξνπλ θιαδηά ειηάο θαη ειίηζεο
βξώζηκεο ζε βαδάθη.
Ζ ηέηαξηε νκάδα πξόηεηλε λα θέξνπλ αληηθείκελα όπσο ιαδηθό,
ιπρλαξάθη, θαληειάθη ή άιιν ζθεύνο ζρεηηθό κε ην ιάδη.
ηείιακε ζηνπο γνλείο ζεκείσκα όπνπ ηνπο ελεκεξώλακε γηα
ην ζέκα πνπ ζα αζρνιεζνύκε απηό ην δηάζηεκα.
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 ΙΣΟΓΡΑΜΜΑ
Να γνάρμομε ηεκ ιέλε
ειηά.

Να δςγναθίζμομε
Να θάμε ιάδη
θαηθαη ειαηώκεξ.
Να δςγναθίζμομε
ειηέξ
ειηέξ θαη ειαηώκεξ.
ειηέξ.

Να δμύμε ένγα
ηέπκεξ με ειηέξ..

Να θηηάλμομε
θαηαζθεοέξ με ειηέξ θαη
θύιια

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ

Να θένμομε ιάδη ζημ
ζπμιείμ μαξ θαη ειηέξ
θαη θιαδηά ειηάξ.

Να πμύμε παναμύζηα
θαη ηζημνίεξ

Να μάζμομε πιενμθμνίεξ γηα ηα
ειαηόδεκηνα θαη ηεκ θαιιηένγεηά ημοξ.

Να πάμε ζε έκακ ειαηώκα θαη κα
επηζθεθημύμε έκα ειαημηνηβείμ .

Να μάζμομε πανμημίεξ
θαη αηκίγμαηα.

Να θηηάλμομε ζοκηαγέξ.
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 Β ΄ ΦΑΗ : ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραζη
ηότοι:
*Να αλαπηύμνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο
*Να θαηαλννύλ ηελ αμία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο
*Να αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο ζπλεξγαζίαο
*Να γλσξίζνπλ ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο
*Να αληηιακβάλνληαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ
*Να γλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο
*Να γλσξίζνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ κεραλώλ θαη αλζξώπνπ θαη ηε
ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηε δσή καο
Να γλσξίζνπλ ην εγγύο αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.
Γραζηηριόηηηες
1) πδήηεζε γύξσ από ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ
2) Γεκηνπξγία «γσληάο ειηάο
θαη ιαδηνύ»
Οη λεπηαγσγνί θαη ησλ δύν
ηκεκάησλ καδί κε ηα παηδηά
εηνίκαζαλ εηδηθή γσληά κέζα ζηελ
ηάμε πνπ ηελ νλνκάζακε «γσληά
ηεο ειηάο».Δθεί ηνπνζεηήζακε
εηθόλεο από ην κάδεκα ηεο ειηάο
από ηα παιηά ρξόληα έσο ζήκεξα,
εηθόλεο πνπ δείρλνπλ ηε
ρξεζηκόηεηα ηνπ ιαδηνύ ζηε
ζξεζθεία καο, εηθόλεο πνπ δείρλνπλ
ηε ζρέζε ειηάο κε ηελ αξραηόηεηα,
πίλαθεο δσγξαθηθήο Διιήλσλ θαη
μέλσλ δσγξάθσλ αηλίγκαηα ,
παξνηκίεο πνπ βξήθαλ ηα παηδηά κε
ηνπο γνλείο ηνπο, έληππν πιηθό από
ην δηαδίθηπν ή από εγθπθινπαίδεηεο
θαη άιια βηβιία πνπ έθεξαλ θαζώο
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θαη αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηά θαη ην ιάδη.
3) πδήηεζε γηα ην κάδεκα ηεο ειηάο .Σα παηδηά αλαθνηλώλνπλ ηηο
εκπεηξίεο ηνπ αθνύ ζπκκεηέρνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο ηα
πεξηζζόηεξα ζην κάδεκα ηεο ειηάο.
4) πδήηεζε κε ζέκα : « ε
δηαηξνθηθή αμία ηνπ ιαδηνύ»
Έγηλε ζπδήηεζε γηα ηε ζέζε
πνπ θαηέρεη ην ειαηόιαδν
ζηελ ππξακίδα ηεο
Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο.
Αλαθεξζήθακε ζηνλ
Ηππνθξάηε πνπ πξώηνο
αλαγλώξηζε ηηο επεξγεηηθέο
ηδηόηεηεο ηνπ, γηα θαιή πγεία
θαη ην ζπληζηνύζε ζηε
ζεξαπεία πνιιώλ αζζελεηώλ.
5) πδήηεζε κε ζέκα: « ην
ιηνηξίβη ηα παιηά ρξόληα».
6) πδήηεζε κε ζέκα: «ε ειηά
ζηελ Μηλσηθή επνρή».
Ο Μίλσαο θαη νη δηάδνρνί ηνπ
ήηαλ νη πξώηνη πξνζηάηεο ηνπ
ηεξνύ δέληξνπ ηεο ειηάο ε
νπνία έπαηδε θαζνξηζηηθό
ξόιν ζηελ νηθνλνκηθή
θπξηαξρία ηεο Κξήηεο»
7) πδήηεζε κε ζέκα: « Διηά θαη
Μπζνινγία» Αλαθέξνπκε ην
κύζν ηεο δηακάρεο ΑζελάΠνζεηδώλα γηα ηελ νλνκαζία ηεο
πόιεο.
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8) πδήηεζε κε ζέκα: «Διηά θαη Οιπκπηαθνί αγώλεο»
9)πδήηεζε κε ζέκα: « Διηά –ιάδη θαη Παλαζήλαηα»
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο ησλ Παλαζήλεσλ πνπ
γίλνληαλ πξνο ηηκή ηεο ζεάο Αζελάο έθνβαλ έλα θιαδί
ειηάο πνπ πξνεξρόηαλ από ηελ ηεξή ειηά πνπ πίζηεπαλ
όηη θύηεςε ε ίδηα ε ζεά θαη πεξηθεξόηαλ κε πνκπή γύξσ
από ηελ Αθξόπνιε. Πξνο ηηκή ηεο ζεάο πνπ έδσζε ην
όλνκα ηεο ζηελ πόιε ύζηεξα από δηακάρε κε ηνλ
Πνζεηδώλα γίλνληαλ αγώλεο. ηνπο ληθεηέο έδηλαλ σο
έπαζιν ακθνξείο γεκάηνπο ειαηόιαδν.
10)πδήηεζε κε ζέκα « ειαηόιαδν θαη ζξεζθεία»
- ην επρέιαην ε επάιεηςε κε ιάδη ζπκβνιίδεη ηελ
άθεζε ακαξηηώλ
- ην κπζηήξην ηνπ Βαπηίζκαηνο είλαη εθείλν πνπ
κεηαθέξεη ηε ζεία ράξε ζην βαπηηδόκελν
- ην Άγην Μύξν απνηειεί ην βαζηθό πιηθό
παξαζθεπήο ηνπ
- ην Υξίζκα ν ηεξέαο αιείθεη κε ιάδη ζε ζρήκα
ζηαπξνύ ρσξηζηά θάζε κέινο ηνπ ζώκαηνο
- Ο Υξηζηόο πξνζεπρήζεθε ζην όξνο ησλ Διαηώλ
ιίγν πξηλ ζηαπξσζεί.
11) Διαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα.
Σα παηδηά καζαίλνπλ ζην ράξηε λα νλνκάδνπλ ηηο πεξηνρέο όπνπ ε
θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο αθζνλεί.
12) πδήηεζε κε ζέκα : « Σν ιάδη ζαλ κέζν θσηηζκνύ ηα παιηά
ρξόληα.
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13) Παξνπζηάδνπκε ζηα παηδηα ην πιηθό πνπ καο έζηεηιε ην Κ.Π.Δ
Καιακάηαο . Καηόπηλ αηηήζεσο πνπ ππνβαιιακο ζπκκεηέρνπκε ζην
εζληθό ζεκαηηθό δίθηπν ηνπ Κ.Π.Δ Καιακάηαο κε ζέκα:
14)Άιιεο ρξήζεηο ηνπ ιαδηνύ.
Οη ρξήζεηο ηνπ ιαδηνύ, εθηόο από ηε ρξήζε ηνπ ζηηο ηξνθέο ήηαλ:






γηα θσηηζκό (ιύρλνη)
γηα ηα αξώκαηα (αξσκαηηθά ιάδηα)
ζαλ ζπληεξεηηθό
γηα πεξηπνίεζε ηνπ ζώκαηνο / θαζαξηζκό
ζηε βπξζνδεςία

Φσζικό περιβάλλον και αλληλεπίδραζη
ηότοι
*Να δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο ζην
άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο.
*Να βηώλνπλ θαη λα εμεξεπλνύλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνύ θαη
ηερληθνύ θόζκνπ
*Να αξρίζνπλ λα θαηαλννύλ ηε ζεκαζία ηεο παξαηήξεζεο ησλ
πεηξακάησλ θαη ηεο πεξηγξαθήο
* Να αλαθαιύπηνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά από ηε δνκή θαη ηηο
ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ
*Να δηεπξύλνπλ ηε
γλώζε ηνπο γηα ην
θπζηθό πεξηβάιινλ
Γραζηηριόηηηες
1) Δπίζθεςε ζηνλ
ειαηώλα.
Απνθαζίζακε λα
επηζθεθηνύκε
ειαηώλα ηελ επνρή
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ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηόθαξπνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θνληηλή απόζηαζε
από ην ζρνιείν καο . Σα παηδηά είδαλ ηα δίρηπα πνπ νη αγξόηεο είραλ
ζηξώζεη θάησ από ηηο ειηέο θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπιινγή ηεο ειηάο. ην ίδην αγξόθηεκα ηα
παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζνπλ από θνληά κεξηθέο ειηέο
αησλόβηεο Ο ηδηνθηήηνπο ηνπ ειαηώλα καο εμήγεζε ηνλ ηξόπν
ζπγθνκηδήο ηεο ειηάο θαη όηαλ θάζηζε λα μεθνπξαζηεί απηόο θαη ε
γπλαίθα ηνπ ηα λήπηα ηξαγνύδεζαλ ην ξπζκηθό ηξαγνύδη νη «ειηέο» κε
κηκεηηθέο θηλήζεηο.
2) πδήηεζε κεηά ηελ
επίζθεςε
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
επίζθεςεο ζηνλ ειαηώλα ηα
παηδηά κάδεςαλ θύιια ειηάο
,ειηέο ,θιαδάθηα θαη δηάθνξα
κηθξά θπηά πνπ θύηξσλαλ
εθεί. ηελ ηάμε ζπδεηήζακε
γηα ην ηη ζπλέβε ζηνλ ειαηώλα
πνπ πήγακε ηη ηνπο έθαλε
εληύπσζε θαη παξνπζηάζακε
ηηο ζπιινγέο από θύιια θαη
ειηέο. Έγηλε δηαρσξηζκόο ησλ
ειηώλ ζρεηηθά κε ην ρξώκα θαη
θαηακέηξεζεο ηνπο. Σα παηδηά
έθαλαλ ζύγθξηζε ησλ πνζνηήησλ
πνπ είραλ ζπιιέμεη.
3)Φηηάρλνπκε ειηέο βξώζηκεο
ραξαρηέο.
Μηα κεηέξα καο έθεξε ειηέο
θαιακώλ. Σα παηδηά δνθίκαζαλ
αξρηθά ιίγν θαη δηαπηζηώζαλ όηη
έηζη νη ειηέο δελ ηξώγνληαη. Γηα ην
ιόγν απηό εμεγήζακε ζηα παηδηά όηη πξέπεη λα ηηο θηηάμνπκε γηα λα
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γίλνπλ πην λόζηηκεο θαη λα ηξώγνληαη. Κάπνηα κεγάια λήπηα είπαλ όηη
μέξνπλ πσο θηηάρλνπκε ηηο ειηέο γηαηί έρνπλ δεη ηε κακά ή ηε γηαγηά
ηνπο λα θηηάρλνπλ ηηο ειηέο ζην ζπίηη. Παξνηξύλακε ηα παηδηά λα καο
πνπλ πσο ηηο είραλ θηηάμεη. ΄Τζηεξα εμεγήζακε ζηα παηδηά πσο πξέπεη
νη ειηέο αξρηθά λα πιπζνύλ γηα λα είλαη θαζαξέο θαη λα ραξαρηνύλ γηα
λα μεπηθξύζνπλ. Καηόπηλ αξρίζακε λα ηηο ραξάδνπκε θαη λα ηηο
βάδνπκε ζε έλα δνρείν κε λεξό. Σα παηδηά πήξαλ αιαηάθη κε ζηα
δάρηπιά ηνπο θαη ηηο αιάηηζαλ γηα λα δηαηεξεζνύλ θαη λα ζθίμνπλ.
Δίπακε ζηα παηδηά όηη ζα δνθηκάζνπκε πόηε νη ειηέο ζα μεπηθξύζνπλ
γηα λα ηηο βγάινπκε από ην λεξάθη λα ηηο βάινπκε ζε βάδν κε ιίγν
μύδη θαη ιάδη θαη λα ηηο θάκε.
3) πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ Κ.Π.Δ κύλνπο κε
ζέκα « Λάδη ην
ρξπζάθη ηνπ
ηόπνπ καο.»
Τπνβάιιακε
αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζην
εθπαηδεπηηθό
απηό πξόγξακκα
πνπ ήηαλ
θαηάιιειν θαη
γηα παηδηά
λεπηαθήο
ειηθίαο. Σν
πξόγξακκα
πεξηείρε δηπιή
επίζθεςε αξρηθά ζην ρσξηό Μειηηίλε ηνπ δήκνπ κύλνπο θαη
θαηόπηλ ζηελ Πεηξίλα πνπ είλαη θνληηλά ρσξηά.
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4) Σν πξόγξακκα ζηε Μειηηίλε
επηζθεθηήθακε αξρηθά ηε Μειηηίλε πνπ καο ππνδέρηεθαλ νη
εθπαηδεπηηθνί από ην Κ.Π.Δ. κύλνπο ζηελ αίζνπζα ηνπ παιηνύ
ιανγξαθηθνύ κνπζείνπ.
Σα λήπηα θνξώληαο
θαξηειάθηα κε ηα
νλόκαηα ηνπο πνπ ηνπο
είρακε εηνηκάζεη,
γλσξίζηεθαλ κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ηνπ
Κ.Π.Δ θαη θαηόπηλ
μεθίλεζε ε πξνβνιή –
ελεκέξσζε από ηελ
θπξία ηαπξνύια
Αιηθέξε, γεσπόλν,
ππεύζπλε ηνπ Κ.Π.Δ γηα
ηε δηαηξνθηθή αμία ηνπ
ιαδηνύ θαη ηνλ ηξόπν εμαγσγήο ηνπ ζηελ πεξηνρή καο. Σα λήπηα
απαληνύζαλ ζηε εξσηήζεηο πνπ ηνπο έζεηε ε ππεύζπλε κε αξθεηό
ελδηαθέξνλ. Μεηά ηελ πξνβνιή ηα λήπηα ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο
κεηά από έλα παηρλίδη ρξσκάησλ κε θαξηειάθηα. Σα λήπηα
ρσξηζκέλα ζε νκάδεο βγαίλνπλ ζηελ εμνρή θαη αλαδεηνύλ
ζπγθεθξηκέλα θπηά θαη αγξηνινύινπδα πνπ είδαλ αξθεηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο θαη θπηξώλνπλ ζην νηθνζύζηεκα ηνπ
ειαηώλα. Καηόπηλ γπξλνύλ πίζσ ζηελ αίζνπζα θαη θηηάρλνπλ
θπηνιόγηα από ηηο ζπιινγέο πνπ έθαλαλ. Δπίζεο ηνπο δίλνληαη
επηηξαπέδηα παηρλίδηα κε ζέκα ηελ ειηά θαζώο θαη κπνπθαιάθηα κε
ειαηόιαδν θαη ηα παηδηά θαινύληαη λα εηνηκάζνπλ εηηθέηεο ώζηε
λα δηαθεκίζνπλ ην ιάδη γηα λα κπνξνύλ λα ην πνπιήζνπλ αλ ήηαλ
παξαγσγνί.
5) Σν πξόγξακκα ζηελ Πεηξίλα.
Μεηαβήθακε ζηελ Πεηξίλα θη εθεί κπήθακε ζηνλ ειαηνπξγηθό
ζπλεηαηξηζκό όπνπ
έγηλε μελάγεζε ζηνπο
ρώξνπο ηνπ
ειαηνηξηβείνπ. Δίδακε
ηνπο ρώξνπο θαη ηα
κεραλήκαηα
ηππνπνίεζεο ηνπ
ειαηόιαδνπ. ην ηέινο
πξνζθέξζεθε ςσκάθη
κε θξέζθν ιαδάθη ζηα
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παηδηά θαη ζηνπο γνλείο. Σειεηώλνληαο ε επίζθεςή καο θαη ην
πξόγξακκα ηνπ Κ.Π.Δ επραξηζηήζακε ηνπο ππεύζπλνπο θαη ηνπο
απνραηξεηήζακε δίλνληαο ηνπο κία αθίζα κε κηα ειηά , νκαδηθή
εξγαζία από ηνπο καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ καο.

6)Γνθηκάδνπκε ηηο ειηέο
καο. Οη ειηέο πνπ θηηάμακε
ζην ζρνιείν είλαη έηνηκεο.
Σα παηδηά ηηο δνθηκάδνπλ
θαη πεξηγξάθνπλ ηε γεύζε
ηνπο.

 ΓΛΩΑ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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( Οκηιία θαη αθξόαζε)
ηόρνη:
*Να δηεγνύληαη –λα αθεγνύληαη
*Να πεξηγξάθνπλ λα εμεγνύλ θαη λα εξκελεύνπλ
*Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηνηρεηώδε
επηρεηξεκαηνινγία
*Να βειηηώλνπλ θαη λα εκπινπηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθό ηνπο ιόγν.
*Να απνθηήζνπλ θσλνινγηθή επίγλσζε
Γξαζηεξηόηεηεο :
1)Σα λήπηα πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ζύλζεηεο ιέμεηο κε πξώην
ζπλζεηηθό ην ιαδν…όπσο :ιαδνιέκνλν ιαδνξίγαλε,
ιαδνθνύινπξα, ιαδέκπνξαο, ιαδνπόληηθαο, ιαδνκπνγηά.

ΓΛΩΑ-ΑΝΑΓΝΩΗ
ηόρνη:
*Να αλαγλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο
εθδνρέο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ
*Να πηνζεηνύλ βαζηθέο ζπκβάζεηο
αλάγλσζεο ηνπ αιθαβεηηθνύ
ζπζηήκαηνο.
*Να αθνύλ θαη λα θαηαλννύλ κηα
δηήγεζε ή έλα θείκελν πνπ θάπνηνο
ηνπο δηαβάδεη.
*Να απνκλεκνλεύνπλ πνιύ κηθξά
θείκελα.
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*Να αλαγλσξίδνπλ νηθείεο ιέμεηο ζην πεξηβάιινλ θαη κέζα ζε
θείκελα.
*Να ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ν γξαπηόο ιόγνο είλαη αλαπαξάζηαζε
ηεο γιώζζαο θαη ε εηθόλα είλαη αλαπαξάζηαζε ηνπ θόζκνπ.

Γραζηηριόηηηες:
1)ε θηλεηά θαξηειάθηα γξάςακε ηα γξάκκαηα ηεο ιέμεο ειηά
θαη ιάδη θαη ηα παηδηά ζπλζέηνπλ ηε ιέμε.
2)Απνκλεκόλεπζε παξνηκηώλ
-Ση σξαία ε ειηά! ζέιεη όκσο θαη δνπιεηά
-Φύηεςε ειηά γηα ηε δσή ζνπ θαη ζπθηά γηα ην παηδί ζνπ
-Όπνηνο έρεη ζηηάξη, θξαζί θαη ιάδη ζην πηζάξη έρεη ηνπ θόζκνπ ηα
θαιά θαη ηνπ ζενύ ηε ράξε
-Ξεθόξησζέ ηε ηελ ειηά λα ζε θνξηώζεη ιάδη
-Απ΄ην ζέξν σο ηηο ειηέο δελ απνιείπνπλ νη δνπιεηέο
-Ζ ηέρλε ζέιεη κάζηνξα θη ε θάβα ζέιεη ιάδη
-Γίρσο ιάδη δίρσο μίδη πσο ζα θάλνπκε ηαμίδη
-Ρίρλεη ιάδη ζηε θσηηά
-Λάδη ε ζηξάηα ζνπ
-Μνπ΄βγαιε ην ιάδη
-Ακπέιη ηνπ ρεξηνύ ζνπ θη ειηά
ηνπ παππνύ ζνπ
3) Απνκλεκνλεύνπλ θαη
απαγγέινπλ αηλίγκαηα
« Από θιαδάθη θξέκεηαη
ζηελ αγνξά πνπιηέηαη
ην εμσηεξηθό ηεο ηξώγεηαη
ην θόθαιν πεηηέηαη»
Ση είλαη; ( ε ειηά)

«Γύξσ-γύξσ ζάιαζζα
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ηε κέζε κηα θσηίηζα»
Ση είλαη; ( Σν θαληήιη κε ην ιάδη)
«Γελ πεζαίλεη θη αλ πεξάζνπλ
Υξόληα εθαηό θαη ρίιηα,
Μαο ρνξηαίλεη, καο ηαίδεη
Μαο αλάβεη ηα θαληήιηα»
Ση είλαη; ( ην ιάδη)
4)αλάγλσζε πνηεκάησλ γηα ηελ ειηά
Γηαβάζακε ην πνίεκα ηνπ Κσζηή Παιακά « Ζ ειηά» από ηε ζεηξά γηα
ηνπο 12 κήλεο –Οθηώβξηνο- εθδόζεηο Μαιιηαξεο Παηδεία ζει.16
5)απνκλεκόλεπζε ηνπ δεκνηηθνύ πνήκαηνο « Νηίιη-ληίιη» από ην παιηό
αλζνιόγην ηνπ Γεκνηηθνύ κέξνο Α΄ζει.28
6)Αθξόαζε παξακπζηώλ-ηζηνξηώλ
- H Διηά ηεο Δηξήλεο Γελεηαηάθε. Από ην βηβιίν «Καζεκεξηλέο
δξαζηεξηόηεηεο ζην Νεπ/γεην» ζει.151
- Σν ιππεκέλν δεληξάθη ηεο Νηίλαο Υαηδεληθνιάνπ ζει.80
- ηα δέλδξν ηεο γηαγηάο Άλλαο .Από ην πεξηνδηθό «παξάζπξν ζηελ
Δθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ» ηεύρνο 5
-ηνλ ειαηώλα .από ην παιηό Αλαγλσζηηθό ηεο Β΄ Γεκνηηθνύ Ο.Δ.Γ.Β.
-Ζ ζνθή ειηά ηεο Δηξήλεο Κακαξάηνπ –Γηαιινύζε Δθδόζεηο Μίιεηνο
-Πώο ε Αζήλα πήξε ην όλνκά ηεο
-Ζ θηβσηόο ηνπ Νώε από ηελ Βίβιν γηα παηδηά
-Νηίιη –ληίιη
- Σν θαιάκη θαη ε ειηά ( Σν βξήθαλ ζην ίληεξλεη θαη ην έθεξαλ ηα παηδηά
από ην ζπίηη)
- Ζ ηζηνξία κηαο θνπέιαο πνπ ηε λ έιεγαλ Διηά( Σν βξήθαλ ζην ίληεξλεη
θαη ην έθεξαλ ηα παηδηά από ην ζπίηη)
- Ζ μεξή θαξδηά ηεο ειηάο
-Σν δάθξπ ηνπ Υξηζηνύ «Μύζνη θαη πεξίεξγα από ηνλ θόζκν ησλ θπηώλ»
ηνπ Υάξε αθειιαξίνπ
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ΓΛΩΑ – ΓΡΑΦΗ
ηόρνη:
- λα αληηγξάθνπλ ιέμεηο πνπ εμππεξεηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο
αλάγθεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο
- Να ελζαξξύλνληαη λα γξάθνπλ όπσο κπνξνύλ.
Γξαζηεξηόηεηεο
- πκπιεξώλνπλ ζηαπξόιεμν κε ηηο ιέμεηο πνπ αθνξνύλ ην ζέκα:
ΔΛΗΑ, ΛΑΓΗ, ΓΑΚΟ, ΚΟΣΗΝΟ.
- Καηαζθεπή αθίζαο κε ηίηιν : Σν αιθαβεηάξη ηεο ειηάο.
- Σα παηδηά θνιινύλ εηθόλεο πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ ειαηόιαδν
θαη δίπια ζε απηέο αληηγξάθνπλ ηηο αλάινγεο ιέμεηο.
- Αληηγξαθή ιέμεσλ γηα ην ιάδη θαη ηελ πγεία
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- Καηαζθεπή βηβιίνπ : πληαγέο κε ειαηόιαδν.
- Μαζαίλνπλ πνηεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα παξάγνπλ πεξηζζόηεξν
ειαηόιαδν θαη ηηο αληηγξάθνπλ.
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- Φύιιν εξγαζίαο όπνπ ηα παηδηά αθνύ κάζνπλ έλα αίληγκα γηα ην
ιάδη ζπκπιεξώλνπλ ηε ιύζε ηνπ αηλίγκαηνο.

- Γξαθή ιέμεσλ όπσο πνδνθίλεην ιηνηξίβη
- Φύιιν εξγαζίαο κε ην ζύκβνιν ηεο εηξήλεο (πεξηζηέξη θαη θιαδί
ειηάο) ηα παηδηά αληηγξάθνπλ ηηο ιεμνύιεο θάησ από ηελ εηθόλα.

20

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
ηότοι :
- Να πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα εξεπλνύλ πνηθίιεο θαηαζηάζεηο, λα
ζηεξίδνληαη ζε πξνεγνύκελεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο, λα θάλνπλ
απιέο ππνζέζεηο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα.
- Να εξκελεύνπλ γεληθά ζηνηρεία ηνπ θόζκνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη
κέζα από δηαδηθαζίεο πεξηγξαθήο, ζύγθξηζεο, ηαμηλόκεζεο θαη
αληηζηνίρεζεο.
- Να κεηξνύλ ρξεζηκνπνηώληαο απζαίξεηεο ή ζπκβαηηθέο κνλάδεο
κέηξεζεο.
- Να νξγαλώλνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε
ηνπο αξηζκνύο.
- Να αζθεζνύλ ζηε δηαδηθαζία ηεο νκαδνπνίεζεο θαη ηαμηλόκεζεο.
- Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ησλ αξηζκώλ.
Γξαζηεξηόηεηεο:
1)Σν παηρλίδη ηεο ειηάο.
Σα παηδηά παίδνπλ ην
επηηξαπέδην παηρλίδη ηνπ Κ.Π.Δ
κύλνπο ξίρλνληαο ην δάξη θαη
απαξηζκώληαο ηηο θνπθίδεο
θαη αλάινγα πξνρσξνύλ.
2)Απαξίζκεζε ζπλόισλ.
ε πηαηάθηα άδεηα βάδνπλ
ηόζεο ειηέο όζεο ηνπο
δεηνύληαη θαη ηνπνζεηνύλ ηνλ
αλάινγν αξηζκό.
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3)Φύιιν εξγαζίαο.
Σα παηδηά αθνύ κεηξήζνπλ πόζεο είλαη νη ειίηζεο ζην θιαδάθη γξάθνπλ
ζην θνπηάθη ην αξηζκό.

4)Φύιιν εξγαζίαο.
Σα παηδηά κεηξνύλ πόζα είλαη ηα δεηνύκελα (δέληξα, θνθίληα, άλζξσπνη
,θνξηεγά) θαη ζπκπιεξώλνπλ ηνπο αξηζκνύο ζηα θνπηάθηα.
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5)ε θύιιν εξγαζίαο θαινύληαη λα θπθιώζνπλ θαη λα ρξσκαηίζνπλ
κόλα ηα θύιια ηεο ειηάο.
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΙ ΔΚΦΡΑΗ ΔΙΚΑΣΙΚΑ
Εσγξαθηθή-ρεηξνηερλία
ηότοι:
*Να πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξα πιηθά θαη ρξώκαηα, λα καζαίλνπλ ή λα
επηλννύλ δηάθνξεο ηερληθέο θαη λα ηηο εθαξκόδνπλ γηα λα ζρεδηάδνπλ θαη
λα δσγξαθίδνπλ
*Να γλσξίδνπλ θαη λα νλνκαηίδνπλ νξηζκέλα είδε ηέρλεο. Να γλσξίζνπλ
έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ
Γξαζηεξηόηεηεο
1)Καηαζθεπή κε ραξηνθνιιεηηθή - Φηηάρλνπκε
θιαδάθηα ειηάο.
2) Καηαζθεπή θόηηλνπ.
3)Καηαζθεπή νκαδηθή .
4)Ζ λεπηαγσγόο γξάθεη
ην παξακύζη ηεο ειηάο
θαη ηα παηδηά ην

εηθνλνγξαθνύλ.
5) Ζ λεπηαγσγόο γξάθεη ην
βηβιίν κε ηηο παξνηκίεο ηεο
ειηάο θαη ηα παηδηά ην
εηθνλνγξαθνύλ.
6) Γηαβάδνπκε ζηα παηδηά κηα
ζηξνθή από ην έξγν ηνπ
Οδπζζέα Διύηε πνπ αλαθέξεη
ηηο ειηέο θαη θαινύκε ηα
παηδηά λα δσγξαθίζνπλ κηα
εηθόλα πνπ ηνπο έξρεηαη ζην
κπαιό αθνύγνληαο απηή ηε
ζηξνθή.
7)Φύιιν εξγαζίαο κε ηε
αξραία Οιπκπία θαη ηνλ
23

Ζξαθιή πνπ όπσο ιέεη ν κύζνο ήηαλ ν ζεκειησηήο ησλ Οιπκπηαθώλ
αγώλσλ. Σα παηδηά ρξσκαηίδνπλ ηελ εηθόλα θαη ζρεδηάδνπλ ηελ αγξηειηά
πνπ θύηεςε εθεί ν ήξσαο.
8)Σα παηδηά ζε θύιια εξγαζίαο
δηαθνζκνύλ παλαζελατθνύο
ακθνξείο.
9)Υξσκαηίδνπλ ηελ αζπξόκαπξε
εηθόλα από αξραίν αγγείν πνπ
δείρλεη ηε δηακάρε ΑζελάΠνζεηδώλα.
10)Υξσκαηίδνπλ εηθόλα από
ζθελή ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ θηβσηό ηνπ Νώε
θαη ζρεδηάδνπλ ην θιαδάθη ειηάο
πνπ έθεξε ην πεξηζηέξη.
11)Ζ ειηά θαη ην ιάδη ζηελ ηέρλε
Γλσξίδνπλ ηα έξγα κεγάισλ
δσγξάθσλ : Σνπ Θεόθηινπ
Υαηδεκηραήι «ειαηνκάδσκα ζηε Μπηηιήλε»
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12) Οκαδηθή εξγαζία θνιιάδ

13) δσγξαθηθή ζε πηάην
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ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΦΡΑΗ ΓΡΑΜΑΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ
ηότοι:
*Να εθθξάδνληαη κε ηνλ απηνζρεδηαζκό θαη ηε κίκεζε
*Να εμνηθεηώλνληαη κε ηηο ηερληθέο ηνπ θνπθινζέαηξνπ
*Να αλαπηύζζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε θαη έθθξαζε
*Να επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα δεκηνπξγηθά πιηθά΄
*Να ζπλεξγάδνληαη θαη λα δεκηνπξγνύλ από θνηλνύ
*Να αλαπηύζζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε θαη έθθξαζε θαζώο θαη
λα απνθηήζνπλ ζεαηξηθή παηδεία
Γραζηηριόηηηες:
1) Αλαπαξάζηαζε βάθηηζεο.
2) Παξάζηαζε
θνπθινζέαηξνπ.
Γηαζθεπάζακε θαη
παίμακε ζην
θνπθινζέαηξν ην
παξακύζη ηεο Διηάο.
- Ελιά : κε ιέλε Διίηζα
θη είκαη παηδί θαιό
κε ιέλε Διίηζα
ηνπο αλζξώπνπο αγαπώ.
Γεηα ζαο θαιά
παηδάθηα, ηη θάλεηε ; Δγώ είκαη κηα ραξά αγαπάσ όια ηα παηδηά θαη
όινπο όζν κπνξώ πξνζπαζώ λα ηνπο βνεζώ. Να κη α γξηνύια . Πνύ λα
πεγαίλεη άξαγε; Γηα λα ηε ξσηήζσ . Καιή κνπ γηαγηάθα πνπ πεγαίλεηο
κέζα ζην θξύν;
Γιαγιά: θαιό κνπ θνξηηζάθη πάσ ζην βνπλό λα καδέςσ μπιαξάθηα γηα
λα αλάςσ ηε θσηίηζα ζην ηδάθη γηα λα δεζηαζώ ιηγάθη.
Ελίηζα: Σν βνπλό είλαη καθξηά θη εζύ θαιή κνπ γηαγηά πώο ζα
θνπβαιήζεηο μύια κνλαρή κέζα ζην θξύν;
Γιαγιά: Ση λα θάλσ παηδάθη κνπ αθνύ είκαη κνλαρνύια, κία έξεκε
γξηνύια;
Ελίηζα: Θα έξζσ εγώ θαιή κνπ γηαγηά λα ζε βνεζήζσ λα θέξνπκε ζηα
μύια ζην ζπηηάθη ζνπ.
Γιαγιά: ε επραξηζηώ θαιό κνπ θνξηηζάθη. Πώο ζε ιέλε;
Ελίηζα: Σν όλνκά κνπ είλαη Διηά.
(Ζ Διηά θαη ε γηαγηά θεύγνπλ)
Πέηρος: Αρ ηη θξύν είλαη απηό θαη πόζν πεηλάσ. ήκεξα ζην ζπίηη καο
δελ είρακε θαγεηό παξά κόλν ιίγν μεξό ςσκάθη. Οη γνλείο κνπ είλαη
πνιύ θησρνί θη εγώ πεηλάσ πνιύ.
Μπαίλεη ζηε ζθελή ε Διίηζα θξαηώληαο έλα κήιν θη εηνηκάδεηαη λα ην
θάεη.
- Ελίηζα: : κε ιέλε Διίηζα θη είκαη παηδί θαιό
Με ιέλε Διίηζα .Σνπο αλζξώπνπο αγαπώ.
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Να έλα παηδάθη ζα ην θσλάμσ γηα λα παίμνπκε. έια παηδάθη λα παίμνπκε
καδί .Με ιέλε Διίηζα εζέλα πώο ζε ιέλε ;
Πέηρος : Με ιέλε Πέηξν αιιά δελ κπνξώ λα παίμσ καδί ζνπ είκαη
λεζηηθόο θαη πεηλάσ πνιύ.
Ελίηζα: Να πάξε λα θαο απηό ην κήιν Δγώ δελ πεηλάσ ηόζν.
Πέηρος: ε επραξηζηώ πνιύ Διίηζα. ( Κάλεη πσο ηξώεη ιαίκαξγα ην
κήιν) Φεύγσ ηώξα πάσ ζην ζπηηάθη κνπ λα δσ κήπσο νη γνλείο κνπ κε
ρξεηάδνληαη. Θα ηα μαλαπνύκε Διίηζα. Θέισ λα γίλνπκε θίινη.
(θεύγνπλ θαη νη δύν από δηαθνξεηηθνί θαηεύζπλζε)
Ελίηζα (ιππεκέλε) Αρ δελ έρσ όξεμε θαζόινπ λα ηξαγνπδήζσ απηή ηε
θνξά είκαη ηόζν ιππεκέλε .Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Πέηξνπ αιιά θαη άιιεο
νηθνγέλεηεο ζην ρσξηό είλαη πνιύ θησρέο θαη δελ έρνπλ νύηε θαγεηό λα
θάλε. Ση λα θάλσ; Θα ήζεια λα ηνπο βνεζήζσ αιιά εγώ ην κόλν πνπ έρσ
είλαη έλα ρσξαθάθη κε κεξηθά μεξά δέληξα, πέηξεο θη αγθάζηα. Μαθάξη
λα γηλόηαλ θάηη γηα λα κελ πεηλάλε νη άλζξσπνη.
( Μπαίλεη ε θαιή λεξάηδα θξαηώληαο ην ξαβδάθη ηεο θη αθνύεη ηε Διίηζα.)
Νεράιδα: Ση έπαζεο θαιή κνπ Διίηζα;
Ελίηζα: Αρ θαιή κνπ λεξάηδα ππάξρνπλ πνιύ άλζξσπνη θησρνί ζην
ρσξηό θαη παηδάθηα πνπ πεηλάλε. Πόζν ζα ήζεια λα ηνπο βνεζήζσ. Να
είλαη γειαζηνί θη επηπρηζκέλνη.
Νεράδα: Μπνξείο Διίηζα κνπ κπνξείο κε ηε δύλακε ηεο θαινζύλεο θαη
ηεο αγάπεο όια γίλνληαη.Γε κνπ ιεο άθνπζα πνπ είπεο πσο έρεηο έλα
ρσξαθάθη κε θάηη μεξά δέληξα. Πάκε λα κνπ ηα δείμεηο.
(πξνρσξνύλ ιίγν) Έρνπκε θνιιήζεη ζηε άθξε ηεο ζθελήο δπν ηξία ιεπηά
μπιαξάθηα. Ζ λεξάηδα ηα αθνπκπάεη κε ην ξαβδάθη ηεο , ηα βγάδνπκε κε
ηξόπν θαη ζηεξεώλνπκε θιαδάθηα ειηάο.
Νεράιδα: Απηά ηα μεξά δεληξάθηα έγηλαλ δεληξάθηα θαιά πνπ ζα δώζνπλ
ηνλ θαιύηεξν θαξπό θαη ζα ραξίδνπλ δύλακε θαη πγεία ζηνπο
αλζξώπνπο. Από απηό ηνλ θαξπό νη άλζξσπν ζα παίξλνπλ ην ιάδη, θαη δε
ζα πεηλνύλ. Θα νλνκάζνπκε ηα δέληξα απηά Διηέο από ην όλνκα ην δηθό
ζνπ. Οη άλζξσπνη ζα ηηο θαιιηεξγνύλ θαη ζα είλαη ην αγαπεκέλν ηνπο
δέληξν. Από ην ιάδη ηεο ζα θσηίδνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ζα θηηάρλνπλ
ζαπνύλη. Αιιά θαη από ην Θενύιε ην ιαδάθη ζα είλαη επινγεκέλν θαη ζα
θαίεη ζηα θαληειάθηα θαη ζα ην έρεη ν παππνύιεο ζηε βάπηηζε ηνπ
κσξνύ θαη ζην Δπρέιαην.
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3)Γξακαηνπνίεζε από ηε κπζνινγία ηεο γλσζηήο δηακάρεο ΑζελάοΠνζεηδώλα γηα ηελ νλνκαζία ηεο πόιεο ηεο Αζήλαο.

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΦΡΑΗ
Φπζηθε Αγσγή
ηότοι:
*Να αλαπηύζζνπλ ηελ θηλεηηθόηεηά ηνπο
*Να αλαπηύζζνπλ ηε ζσκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαη λα πξνάγνπλ
ηελ πγεία ηνπο
*Να επηθνηλσλνύλ θαη αλ ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ηνλ άιιν
*Να απνδέρνληαη ηε ηήξεζε θαλόλσλ πνπ δηέπνπλ ηα παηρλίδηα πνπ
παίδνπλ.
Γραζηηριόηηηες:
1)Σξαγνπδνύλ θαη παξάιιεια εθηεινύλ ηηο αλάινγεο θηλήζεηο ηνπ
ξπζκηθνύ ηξαγνπδηνύ ηεο Ρέλαο Καξζαίνπ «ηα ρσξάθηα ζηηο πιαγηέο
ζθνξπηζκέλεο νη ειηέο…» όια ηα παηδηά ζε θύθιν
2)Κάλνπκε δηάθνξα αγσλίζκαηα όπσο ζηελ αξραηόηεηα ζηνπο
νιπκπηαθνύο αγώλεο. Οη ληθεηέο ζηεθαλώλνληαη κε θόηηλν.
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3) Παίδνπκε ην νκαδηθό παηρλίδη « Διηά –ειηά καπξνειηά, πόζα θύιια
ζηα θιαδηά;»
Έλα παηδί ζηέθεηαη
αληηκέησπν ζηα αιιά
ζρεκαηίδνληαο κε ηα
δάρηπιά ηνπ πίζσ από
ηελ πιάηε ηνπ έλαλ
αξηζκό ρσξίο λα ηνλ
βιέπνπλ ηα αιιά παηδηά
πνπ βξίζθνληαη απέλαληί
ηνπ.
Σα αιιά παηδηά ξσηνύλ
κε ηα παξαπάλσ ιόγηα
θαη πξνζπαζνύλ λα
καληέςνπλ ηνλ αξηζκό.
Σν παηδί πνπ καληεύεη
ζσζηά γίλεηαη κάλα ηνπ
παηρληδηνύ θαη ζπλερίδεη.
4)Παηρλίδη ηζνξξνπίαο
Σα παηδηά κε έλα θνπηάιη
ζην ζηόκα πνπ έρεη κηα
ειηά κέζα ζε απηό
πξνζπαζνύλ λα δηαλύζνπλ
κηα κηθξή απόζηαζε ρσξίο
λα ηνπο πέζεη θάησ ε ειηά.
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ΠΑΗΓΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΖ ΜΟΤΗΚΖ.
ηόρνη:
*Να ηξαγνπδνύλ απιά ηξαγνύδηα θαη λα απνιακβάλνπλ ηε ραξά ηνπ
ηξαγνπδηνύ
*Να αλαπηύζζνπλ ην κνπζηθό ηνπο αηζζεηήξην
Γξαζηεξηόηεηεο
1)Σν παξαδνζηαθό παηδηθό ηξαγνπδάθη « Νηίιη..ληίιη ην θαληήιη»
2) Σξαγνπδάκε ην ηξαγνπδάθη «Γώξα ηεο ειηάο» από ην cd ηνπ Κ.Π.Δ
Καιακάηαο θαη ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Καιακάηαο.
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ΒΗΒΛΗΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ:
1) Γηαζεκαηηθό εληαίν πιαίζην πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ γηα ην
Νεπηαγσγείν 2002 ΤΠ.ΔΠ.Θ
2) Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηελ επέιηθηε δώλε
ΤΠ.ΔΠ.Θ
3) Καζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην λεπηαγσγείν Δηξήλεο
Γελεηαηάθε εθδόζεηο ΓΗΠΣΤΥΟ
4) ΄΄΄΄΄΄΄΄΄
5) Ζ πξνζρνιηθή Αγσγή ησλ λεπίσλ Μαξίαο άθαιε
6) Eιηά Ζ βηνγξαθία ελόο δεληξνπ ηεο Σαηηάλαο ηαύξνπ
7) ΔΛΑΗΑ ΣΔΦΑΝΟ Νίθνο Φηιάθεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνύ
8) Μύζνη θαη πεξίεξγα από ηνλ θόζκν ησλ θπηώλ Δθδ. Δζηία
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