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ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 21+: ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 

ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 

2021-22 

σολείο: 
 

13
ν
 2/ζέζην Νεπηαγσγείν Ρεζχκλνπ 

 

Σάξη: 

 

Νήπηα-Πξνλήπηα 

 

Σμήμα: 

 

2 

 

Απιθμόρ μαθηηών: 

 

35 

 

ςνολικόρ 

απιθμόρ 

εκπαιδεςηικών 

πος 

ζςνεπγάζονηαι: 

 

3 

 

ηοισεία 

Δκπαιδεςηικών   

(Ονομ/νςμο, 

Διδικόηηηα):  

 

Άλλα Φαλνπξγηάθε (Πξντζηακέλε)ΠΔ60 

Γεσξγία Βεξίγνπ ΠΔ60 

ηπιηαλή Αλησλαθνπνχινπ ΠΔ60 

 

Βαζικόρ πποζαναηολιζμόρ ηος εηήζιος σεδίος Γπάζηρ (ανάγκερ 

μαθηηών/ηπιών, όπαμα ζσολείος) 

Η δεκηνπξγία κηαο αλνηθηήο θνηλφηεηαο, ε νπνία δελ ζα απνθιείεη θαλέλαλ καζεηή/εθπαηδεπηηθφ 

απφ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Έλα ζρνιείν πνπ ζα ππνζηεξίδεη θαη ζα 

απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζπκκεηέρνληαο ζε ελαιιαθηηθέο θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη 

πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο ζα ζπλδέζνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ζα θαιιηεξγήζνπλ, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο, δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα κέζα 

απφ ηελ ζπλεξγαζία, ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, ηελ 

ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, νδεγψληαο έηζη ηα παηδηά 

ζηελ ελεξγφ πνιηηεηφηεηα. 
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Β.ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑΥΔΓΗΧΝΓΡΑΖΣΟΤΣΜΖΜΑΣΟΑΝΑΘΔΜΑΣΗΚΟΚΤΚΛΟ 

 

Β1.σέδιο Γπάζηρ ηος Σμήμαηορ - Θεμαηικόρ Κύκλορ «Εω καλύηεπα-Δς ζην» 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΥΟΛΗΚΟΤ 

ΔΣΟΤ  2021-22 

ελ.2 
 

 

 

 

Θεμαηικόρ Κύκλορ: 

Εωκαλύηεπα - Δςζην 

Δπιμέποςρ Θεμαηικέρ Δνόηηηερ / Τποενόηηηερ: 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

Σίηλορ ππογπάμμαηορ  «Σπώω ζωζηά, μεγαλώνω όμοπθα» 

 

 

 

 

 

ηόσοι σεδίος Γπάζηρ 

Αλαθνξά ζε: 

 

Α) Γεμηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα θαιιηεξγεζνχλ 

1. Γεμηφηεηεο κάζεζεο. 

 Κξηηηθή ζθέςε 

 Δπηθνηλσλία 

 πλεξγαζία 

 Γεκηνπξγηθφηεηα 

2. Γεμηφηεηεο δσήο 

 Απηνκέξηκλα 

 Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

 Δλζπλαίζζεζε θαη επαηζζεζία 

 Αλζεθηηθφηεηα 

 Τπεπζπλφηεηα 

3. Γεμηφηεηεο Σερλνινγίαο θαη επηζηήκεο 

 Γεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

 Αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν 

4. Γεμηφηεηεο ηνπ λνπ 

 Καηαζθεπέο 
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 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

 

 

Β) ηφρνπο πνπ ζέηνπκε: 

• Σα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κε έκθαζε ζην πεπηηθφ ζχζηεκα. 

• Σα παηδηά καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηξνθέο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θαζεκεξηλφ ηνπο δηαηηνιφγην. 

•  Αλαγλσξίδνπλ ηηο ηξνθέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

δηαηηνιφγην ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 

• Αλαπηχζζνπλ δηαηξνθηθέο γλψζεηο θαη ελζαξξχλνληαη λα 

απνθηήζνπλ ζπλήζεηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. 

• πλδένπλ ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο γλψζεηο κε ηηο θαζεκεξηλέο 

εκπεηξίεο θαη βηψκαηα. 

• Γηαπηζηψλνπλ ηε ζχλδεζε ηεο δηαηξνθήο κε ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ 

 

Γ) ηφρνπο πνπ επηπξνζζέησο ζέηνπκε: 

 χλδεζε κε καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ Γ.Δ.Π.Π. ( Παηδί θαη 

Γιψζζα, Παηδί θαη Μαζεκαηηθά, Παηδί θαη Γεκηνπξγία θη 

Έθθξαζε, Παηδί θαη Πεξηβάιινλ ,Παηδί θαη Σ.Π.Δ) 

 

Ακολοςθία 

επγαζηηπίων 

Δπγαζηήπιο1 

 

 

Σο ζηαμασάκι μαρ 

2 δξαζηεξηφηεηεο, εθηηκψκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

 Ιδενζχεια -θαηαγξαθή ηδεψλ : πνπ πάεη ην θαΐ πνπ ηξψκε; 

 Διεχζεξε Απνηχπσζε ζε ραξηί απφ ηα παηδηά 

 Παξνπζίαζε 

Δπγαζηήπιο2 

 

Φάσνω και ανακαλύπηω 

2 δξαζηεξηφηεηεο, εθηηκψκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

 Σα παηδηά ζα θέξνπλ πιηθφ ζρεηηθφ κε ην ζέκα γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζεκαηηθήο γσληάο 

 Σα παηδηά ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξα θεηκεληθά είδε θαη 

ζην δηαδίθηπν. 

 Γλσξηκία κε ην ζψκα θαη ην πεπηηθφ ζχζηεκα : πνπ βξίζθεηαη,  
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πνηα φξγαλα ην απνηεινχλ,  

ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ  

θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ.  

Δπγαζηήπιο3 

 

Γιαηί πονάει ηο ζηομάσι 

μος; 

 

 

2 δξαζηεξηφηεηεο, εθηηκψκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

 Με αθνξκή ηελ ηζηνξία ¨Μάθεο ν Δλδπκάθεο θαη ε κάρε ζην 

ζηνκάρη» ηα παηδηά πξνβιεκαηίδνληαη ηφζν γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο 

πέςεο φζν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθψλ. 

 Δκπινθή εηθαζηηθήο έθθξαζεο 

Δπγαζηήπιο4 

 

Σι μος απέζει και ηι δεν 

μος απέζει να ηπώω 

3 δξαζηεξηφηεηεο, εθηηκψκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

 Σα παηδηά ζπδεηνχλ γηα ηηο αγαπεκέλεο ή φρη ηξνθέο νη νπνίεο  

θαηαγξάθνληαη.  

 Σα παηδηά νκαδνπνηνχλ ηηο ηξνθέο κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηα ίδηα ηνπο αληηιακβάλνληαη.  

Δπγαζηήπιο5 

«ε θπξηά Μεζνγεηαθή 

δηαηξνθή» 

2 δξαζηεξηφηεηεο, εθηηκψκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

 Καινχκε δηαηξνθνιφγν ζηελ ηάμε καο κε ζθνπφ λα καο 

ελεκεξψζεη γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή 

 Όηαλ έξρεηαη παξαηεξεί ηηο νκαδνπνηήζεηο ησλ παηδηψλ θαη καο 

ελεκεξψλεη πνηεο απφ απηέο ηηο νκάδεο ηεο αλήθνπλ. 

 Μαο κηιάεη γηα ηελ αμία ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 

Δπγαζηήπιο6 

 

 

2 δξαζηεξηφηεηεο, εθηηκψκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

 Σα παηδηά νξγαλψλνπλ επίζθεςε ζην θνληηλφ καλάβηθν ή 

supermarket κε ζθνπφ λα αλαθαιχςνπλ πνηεο ηξνθέο ηεο 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ εθεί. 

 Δπηζθέπηνληαη ην καγαδί θαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο ςάρλνπλ απηφ 

πνπ έρνπλ αλαιάβεη π.ρ γξαβηέξα, ειαηφιαδν, φζπξηα θηι 

 Όηαλ ηα παηδηά επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε πξνβιεκαηίδνληαη αλ ζα 

κπνξνχζαλ λα θηηάμνπλ θάπνηα ζπληαγή κε ηα πιηθά πνπ βξήθαλ 

θαη αγφξαζαλ 

Δπγαζηήπιο7 

 

 

2 δξαζηεξηφηεηεο, εθηηκψκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ψξεο 

 

 Σα παηδηά πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε ζπληαγή ηνπο, ηελ 
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θαηαγξάθνπλ θαη ηελ πινπνηνχλ. 

 Αλ νη ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ γεπφκαζηε θηφιαο. 

 πδεηνχλ ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο γηα ην ηη έκαζαλ γηα ηελ δηαηξνθή. Πηζαλή 

δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο. 

Πποζαπμογέρ για ηη 

ζςμμεηοσή και ηην 

ένηαξη όλων ηων 

μαθηηών/ηπιών 

Δπηιέγνπκε  λα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη νξγαλψλνπκε ην καζεζηαθφ καο πεξηβάιινλ, ψζηε λα 

δίλνληαη επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη εξγαζία κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

Γηαθνξνπνηνχκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο  πνπ ην έρνπλ 

αλάγθε θαη πηνζεηνχκε κηα πην ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά, φπνπ θαη 

φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 
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Φοπείρ και άλλερ 

ζςνεπγαζίερ πος θα 

εμπλοςηίζοςν ηο 

ππόγπαμμά μαρ 

πλεξγαζία κε: 

 Mαλάβηθν θαη super market 

 Γηαηξνθνιφγν 

 Σν άιιν ηκήκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 Γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ. 

 ΜΚΟ WWF 

Σελικά πποϊόνηα πος 

παπήσθηζαν από 

ηοςρ/ηιρ μαθηηέρ/ηπιερ 

καηά ηη 

διάπκεια ηων 

επγαζηηπίων 

πληαγή 

Ηιεθηξνληθή εθεκεξίδα 

Γσληά κπαθάιηθν 

Αξηζκνγξακκή 1-10 

πληαγή 

Γξακαηνπνίεζε ηζηνξίαο «Μάθεο Δλδπκάθεο θαη ε κάρε ζην ζηνκάρη» 

Δλεκεξσηηθή Αθίζα 

Δκπαιδεςηικό ςλικό και 

επγαλεία πος παπήσθηζαν 

από ηοςρ/ηιρ 

μαθηηέρ/ηπιερ καηά ηη 

διάπκεια ηων 

επγαζηηπίων 

χληνκεο ηζηνξίεο κε ζέκα ην θαγεηφ ηνπο 

Κνχθιεο Μάθε Δλδπκάθεο 

Ο ιαβχξηλζνο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Παηρλίδη κε θαξηέιεο ησλ θαγεηψλ ηνπο 

 

Αξιολόγηζη–

Αναζηοσαζμόρ πάνω 

ζηην ςλοποίηζη 

Η ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο έγηλε κε ειεχζεξε ζπδήηεζε 

ησλ παηδηψλ θαηά ηελ νπνία ζπκήζεθαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έθαλαλ 

κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηψλ, ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο πνξηθφιηνπ. Οη απφςεηο θαη ηδέεο ηνπο θαηαγξάθεθαλ 

κε ηε κνξθή «εθεκεξίδαο» ηφζν γηα δηθή καο ρξήζε φζν θαη σο κέζν 

δηάρπζεο ηνπ ζρεδίνπ καο.  

ηα πιαίζηα ηνπ αλαζηνραζκνχ ησλ παηδηψλ παξαηεξήζακε φηη ελ κέξεη 

επηηεχρζεθε ν ζηφρνο ηεο θαιήο θαηαλφεζεο ηεο αμίαο ηεο Μεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο θαη φηη δελ επηηεχρζεθε ν ζηφρνο ζχλδεζεο ηεο δηαηξνθήο κε 

ην πεξηβάιινλ. Ο ιφγνο πξνθαλψο ήηαλ ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο 

πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ,  ε κε χπαξμε άκεζνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηέηνηεο 

αλαγσγέο, ε έιιεηςε πξνυπαξρνπζσλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ  

ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά, ιφγσ ηνπ 

θιεηζίκαηνο ησλ ζρνιείσλ, ηα παηδηά ρξεηάζηεθαλ θέηνο κεγαιχηεξε 

ρξνληθή πεξίνδν πξνζαξκνγήο ελψ ηαπηφρξνλα θαινχκαζηαλ λα 

μεθηλήζνπκε έλα ζρέδην δξάζεο πνπ απαηηεί ηελ χπαξμε κηαο έηνηκεο γηα 
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απηφ νκάδαο.   Δπίζεο έπξεπε λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηνπο θνηηεηέο πνπ 

θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζην ζρνιείν πνπ θαη απηνί νη ίδηνη 

αληηκεηψπηδαλ παξφκνηα εκπφδηα.   

Δκδηλώζειρ διάσςζηρ 

και ζςνολική αποηίμηζη 

ηηρ ςλοποίηζηρ ηηρ 

ςποδπάζηρ 

Κείκελν έσο 100 ιέμεηο (κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ) 

θαη ζε κνξθή ιίζηαο. 

 Δθεκεξίδα 

 Δλεκέξσζε ησλ γνληψλ γηα ηελ πνξεία ηνπ ζρεδίνπ  ζην blog ηνπ 

ζρνιείνπ  
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