


› Η επιλογή του παραπάνω θέματος έγινε με την 
επιδίωξη τα παιδιά να γνωρίσουν  σε ένα ευρύτερο 
φάσμα την πολιτισμική, ιστορική και διατροφική αξία 
των τριών αυτών αγαθών, του ψωμιού, του κρασιού 
και της ελιάς. 

› Όλοι οι μαθητές έδειξαν ενθουσιασμό γι‛ αυτή την 
σχολική δραστηριότητα που ξεφεύγει από τα πλαίσια 
του αναλυτικού προγράμματος, περνώντας από την 
απλή ανάγνωση στη βιωματική μάθηση. 

› Οι μαθητές έφεραν πλήθος οπτικού υλικού από 
περιοδικά, εφημερίδες, εγκυκλοπαίδειες και το 
διαδίκτυο. Έτσι, δημιουργήσαμε κάποιες 
δραστηριότητες  που σας παραθέτουμε παρακάτω.





























1. Γράψε Σ για σωστό και Λ για λάθος 
α. Πατέρας του Διόνυσου ήταν ο Δίας……. 
β. Μητέρα του Διόνυσου ήταν η Ήρα…….. 
γ. Ο Διόνυσος γεννήθηκε δυο φορές……… 
δ. Ο Διόνυσος μεγάλωσε με την θεία του την Ινώ…….. 
ε. Ο Αγ. Τρύφωνας είναι προστάτης των αμπελουργών……. 
στ.  Το λιομάζωμα ξεκινά το καλοκαίρι…… 
ζ. Οι χαλασμένες ελιές γίνονται σαπουνόλαδο…… 
η. Στο λιοτρίβι πηγαίνουν τις πράσινες ελιές μόνο……. 

2. Συμπληρώνω με τις κατάλληλες λέξεις από το συννεφάκι. 

Ο Διόνυσος ο θεός του …………………………… ήταν γιος του…………………… και της……………………………… 
Ο πατέρας του για να τον προστατέψει από την οργή της ………………………τον έστειλε στη θεία 
του την ……………….. Αλλά και εκεί τον κυνήγησε η μητέρα των θεών. Τότε ο πατέρας του 
αποφάσισε να τον στείλει στην ………………… ένα βουνό της Ασίας. Εκεί μεγάλωσε με 
τις…………………………. και γεύτηκε για πρώτη φορά το κρασί που υπήρχε έξω από την σπηλιά. 
Ταξίδεψε σε πολλά μέρη μαθαίνοντας στον κόσμο πώς να καλλιεργεί το …………………………. 
Παρέα του είχε τις……………………………………… τους …………………………………….. και τους 
……………………………. Αγάπησε και παντρεύτηκε την…………………………….. που ζούσε στην 
……………………………… 

3. Αντιστοιχίζω 

Λιομάζωμα  ■  ■  Στρογγυλή πέτρα για το άλεσμα της ελιάς 
Λιοτρίβι  ■  ■  Ζωγραφική από χρώματα που βγαίνουν από τους χυμούς της 

ελιάς 
Αλώνι  ■  ■  Χρειάζονται νερό για να λειτουργήσουν 
Ελαιογραφία  ■  ■  Ξεκινά τον Οκτώβρη και τελειώνει περίπου τα Χριστούγεννα 

Σάτυρους, Ινώ, Δία, Νάξο, Ήρας, Αριάδνη , κρασιού, 
Μαινάδες, Νύσσα, Σιληνούς, Σεμέλης, Νύμφες, αμπέλι






































