
E Λ ΑΙ

Είμαι του ήλιου θυγατέρα

η πιο απ’ όλες χαϊδευτή,

χρόνια η αγάπη του πατέρα

σ’ αυτόν τον κόσμο με κρατεί.

Ποια είμαι;

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1:Elia.jpg


Η ελιά στην Ελλάδα και στη 
Μεσόγειο



Το  κείμενο που 
διάβασες είναι ένα 
πληροφοριακό 
κείμενο 



http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1:Elia.jpg


Το ιδεόγραμμα της ΕΛΙΑΣ

Στη Γραμμική Α και Γραμμική Β 

γραφές

Πώς ζωγράφιζαν και συμβόλιζαν οι άνθυρωποι στην αρχαιότητα το δέντρο, τον καρπό της ελιάς και 
το ελαιόλαδο



Έγραψαν για την ΕΛΙΑ

«Δέντρο γεμάτο πατρογονικά
παραμύθια, το νοιώθει ο καθένας
σαν ευλογία και σαν ασφάλεια
(Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος)

Καταμεσήμερο Ιουλίου...
που κι αν ακόμα δεν υπήρχαν ελαιώνες...
θα τους είχα επινοήσει.
( Οδυσσέας Ελύτης ) 



Που τρώει λάδι και ψωμί και λαδωτό πιτάρι,
δεν του επιάνου οι σαϊτιές του 
χαρομακελάρη.
( Κρητική μαντινάδα ) 

Λέει η ελιά στον αφέντη της:
"Φρόντισε με να σε θρέψω.
Πότισε με να σε πλουτίσω"
( παροιμία από τη Μεσόγειο)

http://www.kpe-kalamatas.gr/Image_new/Vivlia/Ena_mikro.mp3

http://www.kpe-kalamatas.gr/Image_new/Vivlia/Ena_mikro.mp3


1. . Διάβασε το κείμενο στις σελ. 35-36 του βιβλίου σου και απάντησε 3 από τις 
ερωτήσεις της άσκησης 1 στο τετράδιό σου.

• Θα σε βοηθήσουν οι 
εικόνες 





Και λίγη γραμματική!
Μελέτησε τα πιο κάτω

.....και λύσε τις ασκήσεις 
γραμματικής στις

σελ. 37- 39 του βιβλίου σου



Τι είναι 
παράγραφος







1η Παράγραφος

Η ελιά εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως αγριελιά 
στην ανατολική Μεσόγειο, εκεί δηλαδή όπου 
αναπτύχθηκαν μερικοί από τους αρχαιότερους 
πολιτισμούς. Σε αρχαιολογικές έρευνες που έγιναν 
στις Κυκλάδες βρέθηκαν απολιθωμένα φύλλα ελιάς, 
τα οποία υπολόγισαν ότι είναι 50 -60,000 ετών. Στις 
πινακίδες της Γραμμικής Β υπάρχει το ιδεόγραμμα της 
ελιάς και του ελαιολάδου.  

Θεματική πρόταση - ιδέα



Παράγραφοι

1η παράγραφος Η ιστορία της ελιάς

2η παράγραφος Η ελιά, πολύτιμο και αγαπημένο δέντρο

3η παράγραφος Η ελιά και ο πολιτισμός των λαών της Μεσογείου

4η παράγραφος Το ελαιόλαδο, βραβείο για τους νικητές των αγώνων

5η παράγραφος Η ελιά εμπνέει τους καλλιτέχνες

6η παράγραφος Ο ύμνος για την ελιά από συγγραφείς και ποιητές



Τα κύρια 
ονόματα 





Θυμάμαι! 
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ!

• Τα επίθετα που παράγονται από 
κύρια ονόματα

• Π.χ. Ελληνικός, ιταλικός, 
κυπριακός....

• Τα ουσιαστικά που φανερώνουν 
θρησκεία

• Π.χ. χριστιανός, μουσουλμάνος, 
ιουδαίος....

• Οι εποχές του χρόνου

• άνοιξη,καλοκαίρι.....



Περιεκτικά





Ώρα για Δημιουργία…
Διάλεξε μια από τις πιο κάτω!

1η Δραστηριότητα Αφίσα/ ζωγραφιά για την ελιά

2η Δραστηριότητα Ποίημα για την ελιά

3η Δραστηριότητα Κείμενο για την ελιά

Χρησιμοποιούμε σε όλα προσωποποίηση και γράφουμε στο 

πρώτο πρόσωπο του ενικού π.χ.

• Είμαι η ελιά..

• Στόλισα με ζωγραφιές πολλά παλάτια…


