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$3"C": Η σωστή διατροφή είναι πολύ σημαντική τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Είναι το
πιο βασικό κριτήριο μαζί με την άσκηση ώστε να έχουμε καλή υγεία. Στη σύγχρονη εποχή, όπου οι ρυθμοί
είναι γρήγοροι και λείπουμε πολλές ώρες από το σπίτι, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι δε γίνεται
να παραμελούμε τη διατροφή μας. Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στην ανάπτυξη η υγιεινή
διατροφή και η αποφυγή των εύκολων και ανθυγιεινών λύσεων είναι πρωταρχικής σημασίας. H νηπιακή
ηλικία είναι η πλέον κατάλληλη για να διαμορφώσουν τα παιδιά σωστές συνήθειες, ώστε η υγιεινή διατροφή
να γίνει τρόπος ζωής τους. Το Νηπιαγωγείο μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Με
αυτή τη σκέψη πραγματοποιήσαμε το παραπάνω project στο 19ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών το σχολικό έτος
2012-2013.
F;K# 6: Νηπιαγωγείο, υγιεινή διατροφή, project, καινοτόμο πρόγραμμα.

1. .BD"!"
Αφορμή για τη επιλογή του θέματος δόθηκε μέσα από την καθημερινότητα του Νηπιαγωγείου
και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του πρωινού και του μεσημεριανού, όταν τα παιδιά τρώνε το
φαγητό τους, αλλά και ακολουθούν κανόνες υγιεινής όπως το πλύσιμο των χεριών. Τα παιδιά ήδη
γνώριζαν πολλά πράγματα για τη διατροφή και η αυθόρμητη έκφρασή τους κατά τη διάρκεια του
πρωινού, όπως «σήμερα έχω μπανάνα για πρωινό που έχει βιταμίνες ή θα φάω γιαουρτάκι που
κάνει καλό στα κόκαλα ή να μην τρως κρουασάν γιατί έχει σοκολάτα και κάνει κακό στα δόντια»,
αλλά και κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού όπως, «έχω σήμερα φακές που έχουν σίδηρο»
αποτέλεσαν την ιδανική ευκαιρία. Οι ιώσεις και η απουσία κάποιων παιδιών που ήταν άρρωστα,
αποτέλεσαν επίσης μια καλή ευκαιρία να ασχοληθούμε με τον ανθρώπινο οργανισμό και τη
λειτουργία του, την ανάγκη να τρώμε θρεπτικές τροφές και να ακολουθούμε κανόνες υγιεινής.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής αφορμή αποτέλεσε και το δέντρο της ελιάς που έχουμε στην
αυλή μας, αλλά και διάφορα έθιμα και συνήθειες που σχετίζονται με κάποιες εποχές και γιορτές,
όπως τα μελομακάρονα που φτιάξαμε τα Χριστούγεννα, τα κουλουράκια το Πάσχα, το έθιμο της
Καθαρής Δευτέρας με τα σαρακοστιανά.
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Να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες.
Να γνωρίσουν τις κατηγορίες των τροφών και την προέλευσή τους.
Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της μεσογειακής διατροφής.
Να αντιληφθούν την επίδραση της σωστής διατροφής στην ανάπτυξη του ανθρώπου και
τη θρεπτική αξία που προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό.
Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ποικιλίας των τροφών στη διατροφή μας.
Να ευαισθητοποιηθούν σε σύγχρονα προβλήματα διατροφής (γρήγορο και έτοιμο
φαγητό).
Να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους.
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Να επικοινωνούν, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τα βιώματά τους μέσα σε ένα
κλίμα αλληλοσεβασμού.
Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

$ !
Γλώσσα
• Να εκφράζονται καλλιεργώντας τον προφορικό λόγο.
• Να διηγούνται δικά τους βιώματα.
• Να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους με νέες και σύνθετες λέξεις.
• Να προσεγγίζουν τη γλώσσα μέσα από παροιμίες και αινίγματα.
• Να ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν γράμματα και λέξεις μέσα από πίνακες αναφοράς.
• Να ενθαρρύνονται να γράφουν λέξεις που έχουν κάποιο νόημα για αυτά.
• Να ακούν την αφήγηση μιας ιστορίας, την ανάγνωση ενός βιβλίου.
• Να καλλιεργήσουν τη γλώσσα, την ανάγνωση και τη γραφή μέσα από γλωσσικά
παιχνίδια.
Μαθηματικά
• Να κάνουν ομαδοποιήσεις με βάση διάφορα κριτήρια, αντιστοιχίσεις.
• Να κάνουν συγκρίσεις μεγεθών.
• Να μάθουν χωροχρονικές σχέσεις, όπως πάνω –κάτω, μέσα-έξω.
• Να κάνουν απαριθμήσεις.
• Να οικοδομήσουν σταδιακά την έννοια του αριθμού και της ποσότητας.
• Να αναγνωρίζουν σχήματα.
• Να πειραματίζονται, να προσπαθούν να βρουν λύσεις σε καταστάσεις προβληματισμού.
Έκφραση και δημιουργία
Εικαστικά
• Να δημιουργήσουν μέσα από κατασκευές και χειροτεχνίες.
• Να πειραματιστούν και να γνωρίσουν τα χρώματα.
• Να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από τη χρήση διάφορων υλικών.
• Να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης μεγάλων ζωγράφων.
Δραματική τέχνη
• Να εκφράζονται μέσα από τη μίμηση και τον αυτοσχεδιασμό.
• Να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τη δραματοποίηση μιας ιστορίας.
• Να αναπτύξουν το διάλογο μέσα από το κουκλοθέατρο.
Μουσική
• Να αναγνωρίζουν στοιχεία της μουσικής, όπως ρυθμός, διάρκεια και ένταση, μέσα από
μουσικά παιχνίδια.
• Να αναγνωρίζουν την πηγή ενός ήχου, καθώς και διάφορα μουσικά όργανα.
• Να μάθουν και να τραγουδούν τραγούδια.
Φυσική Αγωγή
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Να αναπτύξουν την κινητικότητά τους, να αποκτήσουν συντονισμό κινήσεων μέσα από
παιχνίδια με υλικά, όπως τα στεφάνια.
• Να παίζουν παραδοσιακά ομαδικά παιχνίδια.
• Να αναπτύξουν τη σωματική τους δραστηριότητα.
Μελέτη περιβάλλοντος
• Να παρατηρούν, να ερευνούν και να πειραματίζονται με διάφορα υλικά, αλλά και
χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους.
• Να συνεργάζονται και να αποδέχονται τις απόψεις των άλλων.
• Να κατανοήσουν τις ιδιότητες των υλικών και τις αλλαγές που συμβαίνουν κάτω από
κάποιες συνθήκες, όπως τήξη-πήξη.
• Να μάθουν κανόνες υγιεινής και να αποκτήσουν σωστή στάση στο θέμα της διατροφής.
• Να αποκτήσουν γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον, για τα καιρικά φαινόμενα και τις
εποχές και πώς επιδρούν στις δραστηριότητες του ανθρώπου.
• Να αποκτήσουν γνώσεις για τις συνήθειες των ανθρώπων άλλων εποχών, να μάθουν
μύθους, να γνωρίσουν έθιμα.
Πληροφορική
• Να αντιληφθούν τη χρησιμότητα του υπολογιστή στην εργασία μας.
• Να μάθουν τις βασικές μονάδες του υπολογιστή.
• Να αναγνωρίζουν τα γράμματα στο πληκτρολόγιο.

3. )4/3
Ακολουθήσαμε τη διαθεματική προσέγγιση, ώστε να καλύψουμε το θέμα της διατροφής
σφαιρικά και σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Επίσης προσεγγίσαμε το θέμα με βάση τη βιωματική
επικοινωνιακή διδασκαλία, ξεκινώντας από τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών, τα οποία
αποτέλεσαν κίνητρο για την ουσιαστική ενασχόληση με το θέμα και κεντρίζουν το ενδιαφέρον
τους. Επιπλέον θέλαμε να ασχοληθούμε με τη διατροφή οικοδομώντας στις ήδη υπάρχουσες
γνώσεις των παιδιών, μέσα σε ένα κλίμα αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και επικοινωνίας και
μέσα σε ένα περιβάλλον ελκυστικό, εφοδιασμένο με κατάλληλα υλικά και εργαλεία όπως βιβλία,
πίνακες, έργα τέχνης και αληθινά είδη τροφών (λάδι, ελιές, φρούτα, όσπρια, μέλι).

4. N!"D"#
&B1- 1/#: Τον Οκτώβριο μας δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούμε με τα σταφύλια, τον
τρύγο, αλλά και τα φθινοπωρινά φρούτα. Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι τα περισσότερα
παιδιά φέρνουν στο πρωινό τους αυτά τα φρούτα κι έτσι βασιστήκαμε σε αυτή τους την εμπειρία
για να προσεγγίσουμε το θέμα.
- Τα παιδιά καλλιέργησαν τον προφορικό λόγο μέσα από τη διήγηση δικών τους εμπειριών
και γνώσεων για τα σταφύλια και τα υπόλοιπα φθινοπωρινά φρούτα.
- Μίλησαν για τις προτιμήσεις τους, καλλιεργώντας ταυτόχρονα και ένα κλίμα
αλληλοσεβασμού.
- Εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιο με λέξεις όπως αμπέλι, τρύγος, μούστος και σύνθετες λέξεις
όπως μουστοκούλουρο.
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Διαβάσαμε μύθους του Αισώπου, όπως «Η αλεπού και τα σταφύλια» και «Ο γεωργός και
τα παιδιά του».
- Μιλήσαμε για τη διαδικασία κατά την οποία από τα σταφύλια γίνεται ο μούστος και στη
συνέχεια το κρασί και το ξύδι.
- Συνδέσαμε το σταφύλι με τη μυθολογία μιλώντας για το θεό Διόνυσο.
- Μάθαμε το τραγούδι «Στου Μανώλη την ταβέρνα».
- Τα παιδιά έγιναν τα πουλάκια που έτρωγαν σταφύλια και μόλις άκουγαν το τύμπανο
πήγαιναν στις φωλιές τους.
- Τα παιδιά «πάταγαν» σταφύλια στο πατητήρι γρήγορα ή αργά ανάλογα με το ρυθμό του
τύμπανου.
- Φτιάξαμε σταφύλια από ζυμάρι, τα οποία βάψαμε και κολλήσαμε σε χαρτόνι.
- Φτιάξαμε ομαδική κατασκευή «το σταφύλι» κολλώντας καπάκια αναψυκτικού σε μεγάλο
χαρτόνι.
H40706 B1:
- Φτιάξαμε πίνακες αναφοράς με φθινοπωρινά φρούτα και τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να
γράψουν από την καρτέλα και να ζωγραφίσουν το φρούτο της αρεσκείας τους.
- Μάθαμε παροιμίες, εκφράσεις και αινίγματα για τα φρούτα, όπως «Το μήλο κάτω από τη
μηλιά θα πέσει» και «Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα».
- Φτιάξαμε πίνακες με φρούτα και το κάθε παιδί έγραψε το όνομά του κάτω από το φρούτο
που του άρεσε (βλέπε φωτ. 1).
- Κάναμε συγκρίσεις μεγεθών με αληθινά φρούτα, αντιστοιχίσαμε ένα φρούτο σε κάθε
παιδί και ομαδοποιήσαμε τα φρούτα με κριτήριο το χρώμα και το μέγεθος.
- Μετρήσαμε, πειραματιστήκαμε με τη ζυγαριά κάνοντας προβλέψεις και βγάζοντας
- συμπεράσματα ότι κάποια φρούτα είναι πιο βαριά από άλλα.
- Αναγνωρίσαμε σχήματα, όπως ότι το πορτοκάλι είναι στρογγυλό (κύκλος) και χρώματα
μέσα από τη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων των φρούτων.
- Βάλαμε φρούτα πάνω και κάτω από ένα δέντρο και μέσα και έξω από μια φρουτιέρα.
- Παρατηρήσαμε τα φρούτα, τα δοκιμάσαμε και τα μυρίσαμε.
- Μιλήσαμε για τη διαδικασία ανάπτυξης του φυτού, αλλά και για τα δέντρα από τα οποία
προέρχονται τα φρούτα.
- Μιλήσαμε για την εποχή που ωριμάζουν τα φρούτα και για την επίδραση των καιρικών
συνθηκών στην ανάπτυξή τους.
- Παίξαμε το χαμένο θησαυρό, κρύβοντας ένα φρούτο στην τάξη.
- Είδαμε στο χάρτη της χώρας μας τα μέρη που ευδοκιμούν τα διάφορα φρούτα.
- Μάθαμε κανόνες υγιεινής, επισημαίνοντας ότι πλένουμε καλά τα φρούτα, πριν τα φάμε.
- Ψήσαμε μήλα με κανέλα στο φούρνο.
- Φτιάξαμε φρούτα από πηλό, ομαδικό κολάζ «Η φρουτιέρα», πορτοκάλια-ανθρωπάκια,
βάφοντας χάρτινα πιάτα, κουκλάκια- μήλα και αχλάδια από χαρτόνια, ομαδική κατασκευή
«σταφύλι» με καπάκια από αναψυκτικό, ρώγες σταφυλιού από ζυμάρι που τις βάψαμε
και τις κολλήσαμε.
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Παρατηρήσαμε πίνακες μεγάλων ζωγράφων, όπως «Νεκρή φύση με σταφύλια» και
«Ρόδια» του Ιακωβίδη, «Φθινόπωρο» του Αρτσιμπόλντο, «Γυναίκα με αχλάδια» του
Πικάσο και «Κανάτι» του Νταλί.
Ζωγραφίσαμε το δικό μας έργο τέχνης με θέμα τα φρούτα.
Τραγουδήσαμε το δημοτικό τραγούδι «Μήλο μου κόκκινο».
Μιμηθήκαμε το δέντρο που μεγαλώνει και γινόμαστε οι καρποί του.
Παίξαμε αυτοσχέδιο κουκλοθέατρο με τις κούκλες- φρουτάκια που φτιάξαμε.
Κάναμε τυπώματα με αληθινά φρούτα σε χαρτόνι, το οποίο πλαστικοποιήσαμε και
μετατρέψαμε σε σουπλά για το φαγητό.
Παίξαμε παιχνίδια με στεφάνια και μουσική υπόκρουση: τα παιδιά είχαν μια κάρτα με
ένα χρώμα και χόρευαν με μουσική υπόκρουση και όταν η μουσική σταματούσε τα παιδιά
έμπαιναν στο στεφάνι που είχε το φρούτο με το αντίστοιχο χρώμα.
Εκτυπώσαμε εικόνες με φρούτα από τον υπολογιστή και πίνακες ζωγραφικής.

). 1: #                 .

6: Περίπου στα μέσα Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με την ελιά και το λάδι. Στην αυλή του
Νηπιαγωγείου μας έχουμε δέντρο ελιάς και όπως συμβαίνει κάθε χρόνο αποτέλεσε αφορμή για
αυτό το θέμα.
- Μαζέψαμε ελιές από την αυλή. Τις παρατηρήσαμε, τις ομαδοποιήσαμε ανάλογα με το
χρώμα, τις κόψαμε για να δούμε το εσωτερικό και τις δοκιμάσαμε.
- Συζητήσαμε για την προέλευση της ελιάς (ότι είναι δέντρο, ότι από αυτή βγαίνει το
λάδι). Μιλήσαμε για τη σπουδαιότητά της ελιάς στη διατροφή μας. Κουβεντιάσαμε για
την καλλιέργεια ελιών και τη διαδικασία παραγωγής του λαδιού («παλιά τις μάζευαν με
τα χέρια, τώρα υπάρχουν μηχανήματα» είπε κάποιο παιδί). Τα παιδιά μοιράζονται τις
εμπειρίες τους, αφού μερικά έχουν κάποιο δικό τους γνωστό που μαζεύει ελιές στο χωριό.
Μιλήσαμε για τη διαδικασία, το τίναγμα των καρπών με ραβδάκια, το στρώσιμο του
ελιοπάνου και τη λειτουργία του ελαιοτριβείου.
- Εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιό μας με λέξεις, όπως ελαιώνας και ελαιοτριβείο, αλλά και με
σύνθετες λέξεις, όπως ελιόψωμο και ελιόπανο, τις οποίες καταγράψαμε.
- Ψήσαμε ψωμί με λάδι και ρίγανη στο φούρνο και το δοκιμάσαμε.
- Παίξαμε το παραδοσιακό παιχνίδι «ελιά, ελιά, μαυροελιά, πόσα φύλλα στα κλαδιά;»
- Κάναμε αναπαράσταση του μαζέματος της ελιάς. Αρχικά χτυπάμε με το ραβδάκι τις ελιές
στα πιο ψηλά κλαδιά, μετά στα πιο χαμηλά και εναλλάξ και στη συνέχεια τις μαζεύουμε
από το ελιόπανο και τις πάμε στο ελαιοτριβείο.
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Παρατηρήσαμε τον πίνακα του Θεόφιλου «Το μάζωμα των ελαιών».
Μιλήσαμε για το έθιμο «Τα νυχτέρια»: Το μάζεμα της ελιάς ήταν μια ομαδική διαδικασία.
Οι άνθρωποι επικοινωνούσαν πολύ μεταξύ τους και καθώς δούλευαν έλεγαν και αστεία
δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα. Αυτό το κλίμα συνεχίζονταν μέχρι και τη νύχτα.
Μιλούσαν για τις ελιές έλεγαν τραγούδια αινίγματα και αστεία. Μετά την περιγραφή του
εθίμου κάναμε και αναπαράσταση.
Ομαδοποιήσαμε, κάναμε αντιστοιχίσεις και μετρήσαμε ελιές.
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Κάποια κρατούσαν μουσικά όργανα και κάποια καρπούς
ελιάς. Έγιναν ζευγάρια, στα οποία το ένα παιδί παίρνει ελιές από το καλάθι και το άλλο
τις μετράει. Όσες είναι οι ελιές τόσα χτυπήματα κάνει με το μουσικό του όργανο.
Διηγηθήκαμε το μύθο που αφορά τη διαμάχη του θεού Ποσειδώνα με τη θεά Αθηνά και
κάναμε δραματοποίηση. Επίσης συζητήσαμε για τους αρχαίους έλληνες, που έστεφαν
τους νικητές στους αγώνες με ένα κλαδί ελιάς, το οποίο ονόμαζαν κότινος. Φτιάξαμε ένα
στεφάνι από το δέντρο της αυλής μας και το κρεμάσαμε στην τάξη.
Παρατηρήσαμε πίνακες του Βαν Γκογκ και του Θεόφιλου, συζητήσαμε και
ζωγραφίσαμε.
Διαβάσαμε το ποίημα του Κωστή Παλαμά, «Η ελιά» από την ποιητική συλλογή «Τα
τραγούδια της πατρίδος μου».
Κάναμε ατομικές χειροτεχνίες και μια ομαδική χειροτεχνία «Δέντρο ελιάς» (βλέπε φωτ. 2).

). 2: <    –  .
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,6!0: Το μήνα Δεκέμβριο, ένα μεσημέρι στο ολοήμερο τμήμα, ψήσαμε κάστανα. Τα παιδιά
ενθουσιάστηκαν και έτσι μιλήσαμε για αυτά.
- Πριν τα ψήσουμε, παρατηρήσαμε τα κάστανα, τα πιάσαμε, τα μυρίσαμε, είπαμε για το
καφέ χρώμα που έχουν, κάναμε ομάδες με πολλά και λίγα κάστανα και στη συνέχεια τα
μετρήσαμε. Τα ανοίξαμε για να δούμε πώς είναι μέσα.
- Συζητήσαμε ότι τα κάστανα προέρχονται από ένα δέντρο, που λέγεται καστανιά. Κάναμε
σύνδεση του κάστανου με την εποχή του, το χειμώνα. Αναρωτηθήκαμε πώς λέγεται αυτός
που ψήνει και πουλάει κάστανα. Κουβεντιάσαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που πουλάνε
κάστανα στο δρόμο και συζητάμε αν έχουμε δει καστανάδες και αν υπάρχει αυτό το
επάγγελμα τώρα. Συζητήσαμε τις εμπειρίες μας και παίξαμε τον καστανά.
- Εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιό μας, παίζοντας. Βρήκαμε το αντίστοιχο δέντρο για κάθε
καρπό, όπως κάστανο-καστανιά, μήλο-μηλιά, κεράσι-κερασιά.
- Φτιάξαμε κάστανα με χαρτόνι και μπογιές.
- Μάθαμε το αίνιγμα για το κάστανο «Από έξω είναι αγκαθωτό και από μέσα μαλλιαρό και
πιο μέσα από το μαλλί μια μπουκιά είναι καλή» και το ζωγραφίσαμε.
<!2/006 /26: Μέσα στο μήνα Δεκέμβριο μιλήσαμε για τα Χριστούγεννα, τη
γέννηση του Χριστού, τον Άγιο Βασίλη, τα δώρα και τα καλικαντζαράκια, αλλά μιλήσαμε και
για τα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων.
- Αναφέραμε τα γλυκά των Χριστουγέννων, τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες, και τη
βασιλόπιτα. Μιλήσαμε για τις εμπειρίες μας και αναφέραμε ποια γλυκά έχουμε φάει.
- Δοκιμάσαμε στην τάξη μελομακάρονα και κουραμπιέδες και μιλήσαμε για την γεύση
τους.
- Διερωτηθήκαμε ποιος φτιάχνει τα γλυκά και πώς λέγεται το μαγαζί που τα πουλάει.
- Εκτυπώσαμε στον υπολογιστή μια συνταγή για μελομακάρονα και μία για βασιλόπιτα. Η
βασιλόπιτα άρεσε πιο πολύ στα παιδιά, γιατί τους θύμιζε τον Άγιο Βασίλη. Γράψαμε σε
μεγάλο χαρτόνι τα υλικά κι όποιος ήθελε τα έγραφε.
- Ρωτήσαμε γιατί λέγεται βασιλόπιτα. Μιλήσαμε για την παράδοση. Διαπιστώσαμε ότι
είναι σύνθετη λέξη. Βρήκαμε κι άλλες όπως τυρόπιτα, σπανακόπιτα.
- Τα παιδιά ήδη γνώριζαν ότι τα γλυκά έχουν πολλή ζάχαρη και όπως μας είπαν «χαλάνε
τα δόντια». Συζητάμε για το θέμα αυτό και όλοι συμφωνήσαμε ότι δεν πρέπει να τρώμε
πολλά γλυκά και ότι πρέπει να πλένουμε τα δόντια μας.
- Διαβάσαμε το βιβλίο «Δόνα Τερηδόνα» του Ευγένιου Τριβιζά. Τα παιδιά ζωγράφισαν
ό,τι τους άρεσε από την ιστορία και έγραψαν τον τίτλο. Η απήχηση που είχε στα παιδιά η
δραστηριότητα αυτή, μας έδωσε το ερέθισμα να μιλήσουμε για τη στοματική υγιεινή.
- Φτιάξαμε ένα δόντι από λευκό χαρτόνι.
- Γίναμε καλικάτζαροι και μπήκαμε στην κουζίνα, για να κάνουμε ζαβολιές και να
κρυφτούμε.
3" B50 - 2/0;#  042/0;# B;# - 23 "# B#: Όταν γυρίσαμε
από τις διακοπές των Χριστουγέννων, κουβεντιάσαμε με τα παιδιά πώς περάσαμε και τι κάναμε
αυτές τις δύο εβδομάδες. Μέσα από τη συζήτηση διαπιστώσαμε ότι όλοι λίγο ή πολύ κάναμε
διατροφικές ατασθαλίες. Οι περισσότεροι φάγαμε αρκετά γλυκά. Τα ίδια τα παιδιά μας είπαν ότι
αυτό δεν είναι καλό και ότι τώρα πρέπει να τρώμε καλύτερα. Ρωτήσαμε τι πρέπει να τρώμε για
να είναι πιο γερός ο οργανισμός μας και μας απάντησαν φρούτα, σαλάτες και φακές! Σίγουρα
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ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να ασχοληθούμε με την υγιεινή διατροφή και να προσπαθήσουμε
να αποκτήσουμε καλύτερες διατροφικές συνήθειες, μικροί και μεγάλοι. Έτσι το μήνα Ιανουάριο
ασχοληθήκαμε με τις κατηγορίες των τροφών.
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H1  G06:
- Διαβάσαμε το βιβλίο «Θησαυροτροφές» της Τερκεσίδου Λένας, ζωγραφίσαμε τις
θησαυροτροφές και κάναμε ομαδικό κολάζ (βλέπε φωτ. 3).
- Φέραμε στην τάξη λαχανικά, τα παρατηρήσαμε, τα μυρίσαμε, τα πιάσαμε, μιλήσαμε
για τα χαρακτηριστικά τους, το χρώμα και το μέγεθός τους, τα κόψαμε και είδαμε το
εσωτερικό τους, τα δοκιμάσαμε και διαπιστώσαμε ότι κάποια είναι ξινά και κάποια όχι.
Κάναμε ομαδοποιήσεις με φρούτα και λαχανικά και μάθαμε να διακρίνουμε τα φρούτα
από τα λαχανικά.
- Κάναμε πίνακα αναφοράς με λαχανικά.
- Φτιάξαμε πίνακα διπλής εισόδου. Κάθε παιδί έγραψε το όνομά του κάτω από το λαχανικό
της προτίμησής του.
- Κόψαμε διάφορα λαχανικά από χαρτόνι και στη συνέχεια τα κολλήσαμε το ένα δίπλα στο άλλο
πάνω σε μια πράσινη λωρίδα από χαρτόνι. Έτσι φτιάξαμε «την παρέλαση των λαχανικών».
- Φτιάξαμε μολυβοθήκες - λαχανικά.
- Διαβάσαμε τον «Πρίγκιπα λεμόνη» του Σακελλαρίδη. Ακούσαμε και μάθαμε τα τραγούδια.
Κάναμε δραματοποίηση της ιστορίας. Κόψαμε λεμόνια και κάναμε κουκλάκια λεμόνια
και κρεμμύδια και παίξαμε κουκλοθέατρο.
- Μάθαμε το τραγούδι «Το χοντρό μπιζέλι» από τη Λιλιπούπολη και το ζωγραφίσαμε.
b73 ""6 1A:
- Είδαμε εικόνες με ψωμιά και πίνακες ζωγραφικής μεγάλων ζωγράφων, όπως «Τα στάχυα»
του Βαν Γκογκ, «Το μέγα αρτοποιείον», το «Εισόδημα στο Μόλυβο» του Θεόφιλου,
τον πίνακα «Ψωμιά σε τραπέζι» του Γύζη, «Ψωμί σε καλάθι» του Νταλί και «Ψωμί και
φρουτιέρα» του Πικάσο.
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Μιλήσαμε για τον κύκλο του ψωμιού. Δείξαμε εικόνες για τη διαδικασία παρασκευής του
ψωμιού και κουβεντιάσαμε πώς από το στάχυ παίρνουμε τους σπόρους, τους αλέθουμε
και γίνεται το αλεύρι και μετά το ψωμί. Στη συνέχεια μπερδέψαμε τις κάρτες που δείχνουν
τα βήματα της παρασκευής του ψωμιού και τα παιδιά τις έβαλαν σε λογική σειρά.
- Φτιάξαμε καπέλο φούρναρη με άσπρο γκοφρέ. Το φορέσαμε και κάναμε τον φούρναρη.
- Φτιάξαμε το αλφαβητάρι του ψωμιού.
- Βρήκαμε μια συνταγή ψωμιού στον υπολογιστή και τη γράψαμε.
- Φτιάξαμε ελιόψωμο και το ψήσαμε.
- Φτιάξαμε τη δική μας ιστορία με τον τίτλο «Ο γεωργός που έχασε τη γάτα του». 4 #
#             $     $,      $   .        &   $    . j    $              2 $    ,  #$ $  .. + #
  0     2$  &#      #   $   
2 ,       . (   2 % ,    $      2 $ 
 .           #&     # .j
    2$     & «2 2# »   0  . +     0$ 
   %  ,      . + #  %   
 
#   #       ,   #$ 2 . (  
       #  #         ’ %. Q  
 &  #   # . Τα παιδιά έκαναν ζωγραφιές για την ιστορία και
στο τέλος τη δραματοποιήσαμε. Πρότειναν μάλιστα να μπορούν να δανείζονται αυτή την
ιστορία στα πλαίσια της δραστηριότητας της δανειστικής βιβλιοθήκης.
- Μάθαμε λαϊκές φράσεις με θέμα το ψωμί, όπως «Όποιος βαριέται να ζυμώσει δέκα μέρες
κοσκινίζει» ή «Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται».
- Μιλήσαμε για το μύθο της θεάς Δήμητρας.
=6:
- Διαβάσαμε το βιβλίο «Σάκης, ο Γαλατάκης, σε επικίνδυνη αποστολή» και «Ο Σάκης
Γαλατάκης στο φαστφουντοχωριό» της Τερκεσίδου Λένας. Τα βιβλία άρεσαν πολύ στα
παιδιά, μίλησαν για όσα ξέρουν για το γάλα και μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες
και γνώσεις. Όλα τα παιδιά γνώριζαν ότι το γάλα κάνει γερά κόκκαλα και δόντια και το
συσχέτισαν με την καθημερινότητά τους, αφού όλα σχεδόν τα παιδιά φέρνουν για πρωινό
στο σχολείο γιαούρτι και τοστ που περιέχει τυρί.
- Κάναμε συζήτηση από πού προέρχεται το γάλα και ποια ζώα μας το δίνουν.
- Βάλαμε σε τρία ποτήρια γάλα σε διαφορετική στάθμη. Πήραμε τη μπακέτα του τύμπανου
και χτυπήσαμε τα ποτήρια, αφού πρώτα κάναμε υποθέσεις αν ήχος θα είναι ίδιος και στα
τρία ποτήρια και δικαιολογήσαμε την άποψή μας. Συζητήσαμε το αποτέλεσμα και εάν
επαληθεύτηκαν οι υποθέσεις μας.
- Παίξαμε μπόουλινγκ με κουτιά από γάλα.
- Μιλήσαμε για στερεά και υγρά σώματα. Κάναμε ομαδοποιήσεις
- Ακούσαμε το τραγούδι «Κύλα γιαουρτοπόταμε» από τη Λιλιπούπολη.
- Μετρήσαμε κουτιά από γάλα. Διερωτηθήκαμε από ποιο υλικό είναι φτιαγμένες οι
συσκευασίες γάλακτος και γιαουρτιού και κάναμε συζήτηση συνδέοντας το θέμα μας με
την ανακύκλωση.
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,;#- 26 - C6:
- Διαβάσαμε μια ιστορία για τα ζώα του αγροκτήματος. Όλα τα παιδιά φαίνονταν να
γνωρίζουν για αυτά. Κάναμε συζήτηση για ποιο λόγο οι άνθρωποι εκτρέφουν αυτά τα
ζώα και κάποιο παιδί μας είπε ότι του αρέσει πολύ το κοτόπουλο και έτσι μας έδωσε μια
καλή ευκαιρία για να κουβεντιάσουμε για το κρέας στη διατροφή μας.
- Συζητήσαμε με τα παιδιά για το αν τους αρέσει το κρέας, το κοτόπουλο και τα ψάρια, εάν
είναι καλά για την υγεία μας και τι προσφέρουν στον οργανισμό μας. Πολλά παιδιά είπαν
για τα ψάρια ότι κάνουν καλό στα μάτια. Τα παιδιά μοιράστηκαν εμπειρίες και απόψεις
στη γωνιά της συζήτησης.
- Κάθε παιδί μιμήθηκε ένα ζώο από αυτά της φάρμας και το άλλο προσπαθούσε να μαντέψει
ποιο είναι.
- Κάποια παιδιά μεταμορφώθηκαν σε κοτοπουλάκια που περπατάνε με το ρυθμό του
τύμπανου. Έχουν στο χέρι τους έναν αριθμό. Μόλις ο ρυθμός γίνει γρήγορος ψάχνουν
να βρουν τη σωστή φωλιά, η οποία και αποτελείται από ένα στεφάνι που έχει μέσα τόσα
αυγά όσα κι ο αριθμός της κάρτας τους.
- Ανάγνωση ιστορίας «Η Πουπού και η Καρλότα» του Ευγένιου Τριβιζά.
- Παίξαμε τον ψαρά. Κάθε παιδί ψάρευε χρωματιστά ψαράκια από μια γυάλα. Πίσω από
κάθε ψαράκι είχε μια ερώτηση (π.χ. τι χρώμα έχει το μήλο; το λεμόνι είναι φρούτο ή
λαχανικό;) στην οποία ο κάθε «ψαράς» έπρεπε να απαντήσει.
- Διαβάσαμε το βιβλίο «Σκάει, σκάει το αυγό» του Godwin Sam.
@!:
- Τοποθετήσαμε σε ένα τραπεζάκι βαζάκια με όσπρια. Τα παιδιά γνώρισαν πολύ καλά
τα όσπρια, τα παρατήρησαν, τα έπιασαν και τα μύρισαν. Κάναμε ομάδες με όσπρια,
αναφέροντας και καταγράφοντας τα ονόματά τους κάνοντας έναν πίνακα.
- Κολλήσαμε τις ομάδες με όσπρια σε χαρτόνι.
- Κάναμε μια άσκηση διάκρισης ήχων. Βάλαμε σε τενεκεδάκια όσπρια και τα παιδιά
προσπαθούσαν να μαντέψουν ποιο όσπριο μπορεί να είναι μέσα στο τενεκεδάκι ανάλογα
με τον ήχο που βγάζει.
- Φτιάξαμε μαράκες με τενεκεδάκια και όσπρια, καθώς και άλλες κατασκευές κολλώντας
όσπρια.
- Φυτέψαμε όσπρια και παρατηρήσαμε την εξέλιξή τους (βλέπε φωτ. 4).
- Διαβάσαμε το βιβλίο με τίτλο: «Φυτρώνει, φυτρώνει ο σπόρος» του Godwin Sam.

). 4: )2         % .
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S"3 3:
- Παρατηρήσαμε και δοκιμάσαμε ξηρούς καρπούς.
- Τους μετρήσαμε, είπαμε τα ονόματά τους και τους ομαδοποιήσαμε.
- Παρατηρήσαμε τον πίνακα του Βαν Γκογκ με θέμα την αμυγδαλιά. Μιλήσαμε για το
χρώμα που έχουν τα άνθη της, για την εποχή που ανθίζει αυτό το δέντρο και τους καρπούς
που μας δίνει.
- Ζωγραφίσαμε το πανέμορφο αυτό δέντρο.
- Φτιάξαμε μια ομαδική εργασία για την αμυγδαλιά.
- Υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές - πυραμίδα της διατροφής: Αφού τον Ιανουάριο
ασχοληθήκαμε με τα είδη των τροφών, στη συνέχεια τον Φεβρουάριο μιλήσαμε για τις
υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές και στο τέλος φτιάξαμε την πυραμίδα της διατροφής.
- Χωρίσαμε τις τροφές σε δυο ομάδες, σε υγιεινές και ανθυγιεινές. Φτιάξαμε κολάζ και
γράψαμε τα ονόματά τους.
- Διαβάσαμε τον «Ωραίο Δαρείο» της Ζαραμπούκα Σοφίας και φτιάξαμε το μενού με τα
γεύματα που έτρωγε ο γάτος της ιστορίας κάθε μέρα.
- Ζητήσαμε από τα παιδιά να γράψουν από μια υγιεινή συνταγή που τους αρέσει πολύ, στο
σπίτι μαζί με τους γονείς τους. Αφού τις συγκεντρώσαμε όλες, φτιάξαμε το βιβλίο των
συνταγών δημιουργώντας ένα ωραίο εξώφυλλο.
- Παίξαμε «σούπερ-μάρκετ» με τις συσκευασίες τροφίμων που έχουμε στο μαγαζάκι.
Αντιστοιχίσαμε τα προϊόντα με την πυραμίδα της διατροφής και τα ομαδοποιήσαμε σε
υγιεινά και ανθυγιεινά.
- Γράψαμε τιμοκατάλογο με τα προϊόντα και τις τιμές τους και το κολλήσαμε στο μαγαζάκι
μας (βλέπε φωτ. 5).
- Τα παιδιά έφτιαξαν τα δικά τους αινίγματα με φρούτα και λαχανικά: «Πορτοκαλί είμαι,
πορτοκάλι δεν είμαι». «Φτιάχνω γερά μάτια και με τρώνε τα λαγουδάκια, τι είμαι: το
καρότο». «Είμαι κάτι γερό, χορεύω μάμπο και κρέμομαι από τα δέντρα, τι είμαι; Η
καρύδα».

). 5: <       &  .
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,4 N2; - &!: Τον Μάρτιο ασχοληθήκαμε με τις Απόκριες και την Καθαρή
Δευτέρα, αφού είναι γιορτές που αγαπούν ιδιαίτερα τα παιδιά. Αν και κατά τη διάρκεια των
Αποκριών, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των παιδιών επικεντρώθηκε στις αποκριάτικες στολές,
ωστόσο αποτελέσαν μια καλή ευκαιρία, για να ασχοληθούμε και με τα έθιμα της περιόδου
αυτής συμπεριλαμβανομένων και των διατροφικών. Συζητήσαμε ότι η λέξη Απόκριες, σημαίνει
ετυμολογικά από και κρέας, δηλαδή διώχνω μακριά το κρέας.
- Παρατηρήσαμε τον πίνακα του Σπύρου Βασιλείου «Σαρακοστιανό τραπέζι». Είδαμε τι
έχει επάνω το τραπέζι, αναφέραμε τα ονόματα των τροφών αυτών και συζητήσαμε εάν
τις έχουμε ξαναδοκιμάσει. Εμπνευσμένοι από τον πίνακα του ζωγράφου, ζωγραφίσαμε
κι εμείς έναν πίνακα, στον οποίο απεικονίζεται ένα σαρακοστιανό τραπέζι και φτιάξαμε
μια λίστα από σαρακοστιανά φαγητά. Φτιάξαμε με χαρτόνι την «κυρά Σαρακοστή» και
εξηγήσαμε ότι κάθε εβδομάδα που περνάει θα κόβουμε ένα πόδι σύμφωνα με το έθιμο.
);: Με τον ερχομό της άνοιξης και συγκεκριμένα τον Απρίλιο μας δόθηκε η ευκαιρία να
μιλήσουμε για λουλούδια και για έντομα. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με ένα βιβλίο που διαβάσαμε
για τη μέλισσα, το οποίο είχε φωτογραφίες των μελισσών και της κυψέλης του μελισσοκόμου και
της διαδικασίας παραγωγής του μελιού.
- Διαβάσαμε το βιβλίο με τίτλο: «Η μέλισσα, η φίλη των λουλουδιών» του P. Starosta.
Παρατηρήσαμε τις εικόνες, συζητήσαμε για το μέλι, αναφέραμε όσα γνωρίζουμε ήδη
και αν το εντάσσουμε στη διατροφή μας. Μιλήσαμε για το πώς οι μέλισσες φτιάχνουν το
μέλι, αλλά και για το επάγγελμα του μελισσοκόμου.
- Φέραμε μέλι στην τάξη. Παρατηρήσαμε το χρώμα του και την υφή του και διαπιστώσαμε
ότι είναι παχύρευστο, αφού όπως χαρακτηριστικά είπαν κάποια παιδιά «δεν τρέχει όπως
το νερό και το γάλα».
- Κάναμε υποθέσεις τι θα γίνει αν το βάλουμε μέσα σε νερό και πειραματιστήκαμε.
- Το δοκιμάσαμε και διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ γλυκό.
- Μάθαμε τη φράση «Μικρή-μικρή νοικοκυρά, μεγάλη πίτα φτιάχνει» και τη
ζωγραφίσαμε.
- Παίξαμε το παραδοσιακό παιχνίδι «Περνά-περνά η μέλισσα».
- Παίξαμε ομαδικό παιχνίδι με ζευγάρια. Κάποια παιδιά ήταν τα μελισσάκια και κάποια
τα λουλούδια. Όσο έπαιζε η μουσική τα παιδιά-μελισσάκια κινούνταν ελεύθερα στο
χώρο. Όταν σταμάταγε η μουσική τα μελισσάκια πήγαιναν πάνω από τα λουλούδια και
έτρωγαν.
- Φτιάξαμε χειροτεχνία με τίτλο «Μέλισσα και κυψέλη». Κόψαμε μια μέλισσα από χαρτόνι
και τη ζωγραφίσαμε. Μετά κόψαμε την κυψέλη από καφέ χαρτόνι και την κολλήσαμε
δίπλα στη μέλισσα.
$6!G: Η κυρά Σαρακοστή βοήθησε τα παιδιά να καταλάβουν ότι ο χρόνος περνάει και όταν
είδαν ότι τα πόδια λιγοστεύουν, ανακάλυψαν ότι «έρχεται το Πάσχα γιατί έμειναν λίγα πόδια».
Τον Απρίλιο ασχοληθήκαμε με τη μεγάλη αυτή γιορτή και συζητήσαμε για τα σχετικά έθιμα.
Φυσικά τα έθιμα του Πάσχα σχετίζονται και με τη διατροφή.
- Έγινε συζήτηση για το Πάσχα και το λόγο που το γιορτάζουμε. Μοιραστήκαμε πληροφορίες
και εμπειρίες. Στηριζόμασταν στις γνώσεις των παιδιών και τις εμπλουτίζαμε. Μαζί με όλα
τα άλλα που σχετίζονται με το Πάσχα, δηλαδή τη σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού,
την εκκλησία και τις λαμπάδες, μιλήσαμε και για τις διατροφικές συνήθειες αυτής της
γιορτής, όπως το βάψιμο και τσούγκρισμα των αυγών, το αρνί που παραδοσιακά τρώμε
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την Κυριακή του Πάσχα, αλλά και τα κουλούρια και τα τσουρέκια που συνηθίζουμε να
φτιάχνουμε αυτές τις μέρες.
- Παρατηρήσαμε τους πίνακες του Θεόφιλου «Οικογένεια κύριου Πάτρισον από το Σικάγο»
και «Ποιμένες της Χειμάρας», αλλά και εικόνες από το μυστικό δείπνο.
- Βρήκαμε μια συνταγή για κουλουράκια στον υπολογιστή, την εκτυπώσαμε και την
γράψαμε σε μεγάλο χαρτόνι.
- Φτιάξαμε πασχαλινά κουλουράκια με τα παιδιά και τα ψήσαμε στο φούρνο.
- Κάναμε αντιστοιχίσεις αυγά με κοτοπουλάκια.
- Κόψαμε αυγά από κόκκινο χαρτόνι. Παίξαμε παιχνίδια με αριθμούς, μετρήσαμε τα
αυγά και βάλαμε την καρτέλα με το σωστό αριθμό. Συμμετείχαμε σε καταστάσεις
προβληματισμού με προσθέσεις και αφαιρέσεις και αναρωτηθήκαμε τι θα γίνει αν
βγάλουμε ή αν προσθέσουμε μερικά αυγά.
3!C": Τον Μάιο πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε βιωματικό πάρκο, όπου τα παιδιά
συμμετείχαν σε πρόγραμμα με τίτλο: «Η λαϊκή αγορά και η διατροφή» και «Ο μικρός
κτηνοτρόφος». Στόχος ήταν τα παιδιά να προσεγγίσουν τη διατροφή και όλα όσα έκαναν σε σχέση
με αυτό το θέμα μέσα από βιωματικές διαδικασίες. Πριν τη επίσκεψη θέλαμε να διαπιστώσουμε
αν το θέμα έχει ακόμα ενδιαφέρον για τα παιδιά. Μετά συζητήσαμε με τα παιδιά αυτά που ήδη
γνωρίζουν και αυτά που θα ήθελαν να μάθουν. Αποφασίσαμε να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αλλά και να καταγράψουμε τις καινούριες πληροφορίες που
θέλουμε να μάθουμε και αυτά που θέλουμε να ρωτήσουμε τους. Μετά την επίσκεψη συζητήσαμε
με τα παιδιά αν τους άρεσε και τι καινούριο έμαθαν. Ζωγραφίσαμε, κάναμε αναπαράσταση όσων
είδαμε και παίξαμε ομαδικά παιχνίδια.
,0 /: Τον Ιούνιο με τη λήξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά παρουσίασαν
θεατρική παράσταση με θέμα τη διατροφή. Αποφασίσαμε τα παιδιά να αναπαραστήσουν τροφές
από όλα τα είδη και να αναφέρονται στα οφέλη που έχουν για τον άνθρωπο. Οι στολές φτιάχτηκαν
από υλικά του σχολείου και χειροτεχνήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά, για παράδειγμα το παιδί που
έπαιζε το ρόλο της ντομάτας έκοψε ντοματούλες τα οποία προσάρμοσε στα ρούχα του καθώς
και ένα καπελάκι ντομάτα. Ο χώρος διεξαγωγής της παράστασης ήταν στολισμένος με έργα
που πραγματοποίησαν τα παιδιά σε σχέση με τη διατροφή κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς,
όπως η ομαδική εργασία «Ελιά», «Το σταφύλι» από καπάκια, «Η παρέλαση των λαχανικών» και
«Η πυραμίδα της διατροφής». Επιπλέον επάνω σε χαρτόνια γράψαμε κάποια συνθήματα και
παροιμίες που επινοήσαμε μαζί με τα παιδιά για τις υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές, όπως «Ένα
μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα». Στο τέλος είπαμε τραγούδια που μάθαμε όπως «Το
χοντρό μπιζέλι», «Μήλο μου κόκκινο» και «Ο πρίγκιπας λεμόνης».

5. .KD/"!"
Η διατροφή είναι ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με την καθημερινή ζωή των παιδιών και αυτό
αποτέλεσε το μεγαλύτερο κίνητρο για τα ίδια, αφού κράτησε έντονο το ενδιαφέρον τους σε όλη
τη διάρκεια του προγράμματος. Μάλιστα τα περισσότερα παιδιά μετέφεραν συνεχώς το θέμα της
διατροφής στο σπίτι και έδιναν συμβουλές στους γονείς τους όταν ψώνιζαν στο σούπερ –μάρκετ,
αλλά και όταν μαγείρευαν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε ένα βαθμό επιτεύχθηκε ένας πολύ
σημαντικός στόχος: η υγιεινή διατροφή να γίνει στάση ζωής. Επίσης τα παιδιά αντιλήφθηκαν την
αξία του σπιτικού φαγητού σε αντίθεση με το πρόχειρο-έτοιμο φαγητό, την επίδραση της καλής
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διατροφής στον ανθρώπινο οργανισμό και απέκτησαν ακόμη περισσότερες γνώσεις, μέσα σε ένα
κλίμα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.
Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος επιτεύχθηκαν οι περισσότεροι στόχοι του ΔΕΠΠΣ
και συγκεκριμένα τα παιδιά:
- καλλιέργησαν τον προφορικό τους λόγο, μιλώντας για τις δικές τους εμπειρίες και τις
προτιμήσεις τους,
- ενθαρρύνθηκαν να διηγούνται μια δική τους ιστορία ή μια ιστορία που διαβάσαμε στην
τάξη,
- εμπλούτισαν τον προφορικό τους λόγο με νέες λέξεις, όπως ελαιοτριβείο, ελαιώνας,
θερισμός, τρύγος, αλλά και με σύνθετες λέξεις όπως ελιόψωμο, σταφιδόψωμο τις οποίες
λάτρεψαν και αποτέλεσαν την αφορμή να σκέφτονται συνέχεια καινούριες σύνθετες
λέξεις,
- έμαθαν αινίγματα, παροιμίες και λαϊκές εκφράσεις που απόλαυσαν και δημιούργησαν και
δικές τους,
- άκουσαν την ανάγνωση παραμυθιών, τα οποία τους ενθουσίασαν τόσο πολύ, ώστε ζητούσαν
να τα διαβάσουμε ξανά και ξανά. Η επιλογή των βιβλίων ήταν πολύ καθοριστική, όπως
φάνηκε από το αποτέλεσμα, διότι τα παιδιά βίωσαν με ενθουσιασμό την κάθε ιστορία
και βοηθήθηκαν να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της καλής διατροφής σε αντίθεση με
την ανθυγιεινή. Μετά από την ανάγνωση κάποιων ιστοριών όπως «Η Δόνα τερηδόνα»,
«Οι Θησαυροτροφές» και «Ο Σάκης Γαλατάκης» ήταν χαρακτηριστικά τα σχόλια των
παιδιών: «δε θα ξαναφάω πολλά γλυκά γιατί θα μαυρίσουν τα δόντια μου» και «θα πω
στη μαμά μου να μην ξαναπάρει αναψυκτικά και πατατάκια στο σούπερ μάρκετ»,
- ενθαρρύνθηκαν να αναγνωρίζουν γράμματα και να γράφουν κάποιες διατροφικές επιλογές
τους, από καρτέλες του πίνακα αναφοράς, συνταγές και τιμοκαταλόγους,
- έκαναν ομαδοποιήσεις και αντιστοιχίσεις, με φρούτα, ξηρούς καρπούς και όσπρια,
- μέτρησαν τρόφιμα όπως φρούτα, όσπρια και ξηρούς καρπούς,
- έμαθαν να αναγνωρίζουν σχήματα,
- πειραματίστηκαν με προσθέσεις και αφαιρέσεις,
- έκαναν πίνακες διπλής εισόδου,
- απέκτησαν γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον, για τα φυτά και τα δέντρα που προσφέρουν
καρπούς, για την προέλευση των τροφών, αλλά και για τα ζώα και τα προϊόντα τους,
- έμαθαν για διάφορα επαγγέλματα,
- συνειδητοποίησαν την άμεση σχέση της εποχής και των καιρικών συνθηκών με τη
διεξαγωγή κάποιων δραστηριοτήτων, όπως ο τρύγος το φθινόπωρο και ο θερισμός το
καλοκαίρι,
- έμαθαν πληροφορίες για το παρελθόν, όπως για μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν παλιά
για το μάζεμα της ελιάς, τη σπορά και το θερισμό,
- άκουσαν και έμαθαν ιστορίες από τη Μυθολογία που τους άρεσαν ιδιαίτερα, όπως για το
θεό Διόνυσο και τη θεά Αθηνά,
- πειραματίστηκαν με τις αισθήσεις τους δοκιμάζοντας και μυρίζοντας τροφές,
- εκφράστηκαν μέσα από δραματοποίηση, έπαιξαν κουκλοθέατρο,
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-

δημιούργησαν με διάφορα υλικά και πειραματίστηκαν με χρώματα φτιάχνοντας
κατασκευές ατομικές, αλλά και ομαδικές, ενισχύοντας έτσι και την ομαδικότητα,
γνώρισαν τα έργα μεγάλων ζωγράφων,
έμαθαν μουσικά όργανα και βασικά στοιχεία της μουσικής μέσα από παιχνίδια,
τραγούδησαν πολλά τραγούδια σχετικά με το θέμα της διατροφής,
ανέπτυξαν την κινητικότητά τους μέσα από παιχνίδια με στεφάνια και άλλα υλικά και
έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια,
έμαθαν κάποιες λειτουργίες του υπολογιστή, όπως ότι αυτό που βλέπουμε στην οθόνη,
μπορούμε να το εκτυπώσουμε σε χαρτί,
αναγνώρισαν γράμματα στο πληκτρολόγιο και
συνειδητοποίησαν ότι ο υπολογιστής είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εργασία μας,
γιατί το χρησιμοποιήσαμε για να εκτυπώσουμε εικόνες με τροφές, πίνακες ζωγράφων και
συνταγές.
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