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Εισαγωγή 

 
 
 

Το πρόγραμμα με τίτλο  
«Τρώω σωστά, είμαι καλά»  

επεξεργάστηκε το σχολικό έτος 2015-2016  
 μια ομάδα 20 παιδιών  

του 5ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης  
στο Ολοήμερο τμήμα. 

 
Υπεύθυνη Νηπιαγωγός ορίστηκε ,σύμφωνα με το 

σχετικό πρακτικό, η 
 Μπάρλα Κωνσταντίνα 

  
 

Διάρκεια προγράμματος:  
Δύο μήνες 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο χώρος του σχολείου ασκεί αναμφίβολα πολύ μεγάλη επιρροή 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Εκτός από το 
εκπαιδευτικό μέρος αυτό καθαυτό, το σχολείο προάγει και τη 
γενικότερη ψυχική ισορροπία του παιδιού μέσα από το σχολικό 
περιβάλλον, αλλά και μέσα από προγράμματα αγωγής υγείας που 
εφαρμόζονται. Στόχος είναι πάντα η διαμόρφωση μιας υγιούς 
προσωπικότητας σε όλα τα επίπεδα. 

Πολύ σημαντικός  τομέας της αγωγής υγείας είναι και η 
διατροφή. Στις μέρες μας, βλέποντας συνεχώς αυξανόμενους δείκτες 
διατροφικών διαταραχών και χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με 
τη διατροφή, η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη διατροφική 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών κρίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη. 

Η ισορροπημένη διατροφή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την 
εξασφάλιση και τη διατήρηση της υγείας του ανθρώπου, ιδίως κατά 
την παιδική και εφηβική ηλικία, δεδομένου ότι οι διατροφικές ανάγκες 
του οργανισμού είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της ανάπτυξης. 

Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις διατροφικές 
συνήθεις του μαθητή δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές που θα 
πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας. Απλώς, για τα παιδιά μικρές 
λεπτομέρειες έχουν μεγαλύτερη σημασία. Και αυτό διότι το παιδί 
εκτός από τις καθημερινές του ανάγκες, θα πρέπει παράλληλα να 
καλύψει και τις ανάγκες ανάπτυξης. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως προς αυτό είναι πολύπλευρος. 
Το πιο δύσκολο ίσως κομμάτι, είναι το γεγονός ότι ο δάσκαλος είναι 
πρώτα από όλα παράδειγμα για τους μαθητές του, και όλοι ξέρουμε 
πόσο αυστηροί κριτές είναι τα παιδιά. Προκειμένου, λοιπόν, να 
επιτύχει οποιαδήποτε παρέμβαση σε σχέση με τη διατροφή, θα 
πρέπει η θεωρία να επιβεβαιώνεται και στην πράξη!  
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1Η ΦΑΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
 

Η διερεύνηση  για ανεύρεση ενός θέματος που να καλύπτει  
πραγματικές ανάγκες των παιδιών δεν είναι κάτι απλό και εύκολο.  
Κύριο  στόχο θέσαμε: 

Να ενθαρρύνουμε την αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών ως 
προς τη διατροφή και τη συνειδητοποίηση της αξίας των τροφών. 

 
Σκοποί του προγράμματος 

 Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με τη διατροφή 

 Να κατανοήσουν την αξία του της σωστής διατροφής. 

 Να αναπτύξουν αισθήματα φροντίδας, υπευθυνότητας 
προς το σώμα τους. 

 Να γνωρίσουν τις ομάδες τροφίμων και την προσφορά τους 
στον οργανισμό. 

 
Μεθοδολογία 
Η μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος μπορεί να είναι η 
οργάνωση  ενός σχεδίου εργασίας, μελέτη πεδίου (περιβαλλοντικών 
μονοπατιών), πείραμα, παρατήρηση κ.ά. Είναι σημαντικό όποια 
μεθοδολογία, ή όποιο συνδυασμό μεθοδολογιών και αν διαλέξουμε 
να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη βιωματική 
προσέγγιση του θέματος, τη μελέτη πεδίου και να δώσουμε στους 
μικρούς μαθητές τη δυνατότητα να εκφραστούν με όσο το δυνατό 
περισσότερους τρόπους, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και την 
εξέλιξή τους σε όλους τους τομείς. 
Οι παρατηρήσεις, το πείραμα, το παιχνίδι ρόλων, το 
ερωτηματολόγιο, η καταγραφή στοιχείων, η φωτογράφηση, η 
συνέντευξη είναι σε γενικές γραμμές κάποιες από τις δραστηριότητες 
που με την κατάλληλη προετοιμασία και την ενθάρρυνση για ενεργό 
συμμετοχή των παιδιών βοηθούν σε μια επιτυχημένη υλοποίηση του 
προγράμματος. 
 
Παιδαγωγικές αρχές  στις οποίες βασιστήκαμε:   
Αρχή της Αυτενεργού  Μάθησης: Ενεργή συμμετοχή των μαθητών 

στον προγραμματισμό, στην αναζήτηση πηγών και πληροφοριών, 

στην επεξεργασία, στην παρουσίαση. Επιλέγουν, επεξεργάζονται και 

συμπεραίνουν. 
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Αρχή της  Συνδιερεύνησης: Περιλαμβάνει δύο αρχές: α) την αρχή 

της διερεύνησης και β) την αρχή της συλλογικής δράσης. Σύμφωνα με 

τη ψυχολογία των κινήτρων, οι διερευνητικές προσεγγίσεις 

ενεργοποιούν τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών για μάθηση. 

Επίσης οι εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης τονίζουν  τον ενεργό 

ρόλο του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. Η αρχή της 

συλλογικότητας αφορά τόσο τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, όσο και 

τις σχέσεις του δάσκαλου με τους μαθητές (αποδοχή του άλλου, 

ανταλλαγή ιδεών, ελεύθερη έκφραση, συλλογικά προγραμματισμένη 

δράση) 

Αρχή  της  Παροχής  Πληροφοριών: Παρέχονται από τον 

εκπαιδευτικό οι απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου αυτές να 

αποτελέσουν το πρωτογενές υλικό από το οποίο θα οικοδομήσουν τη 

γνώση. 

Αρχή  της  Ολιστικής  Προσέγγισης: Το άτομο για να έχει 

δυνατότητες κατανόησης ,αλλά και παρέμβασης, θα πρέπει κάτι να το 

προσεγγίζει ολιστικά και όχι τμηματικά. Η πρώτη αρχή της ολιστικής 

θεωρίας υποστηρίζει, ότι το παιδί πρέπει να εμπλακεί στο σύνολό 

του, δηλαδή γνωστικά, συναισθηματικά και κινητικά. Η δεύτερη αρχή 

υποστηρίζει, ότι η μάθηση των νέων στοιχείων πρέπει να γίνεται με 

συνεχή αναφορά και συσχέτιση με τις ολότητες και τα σύνολα στα 

οποία ανήκουν. 

 
Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα 
Το πρόγραμμα «Τρώω σωστά, είμαι καλά!» είναι συμβατό με το 
ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο καθώς καλύπτει τις 
περισσότερες από τις μαθησιακές περιοχές που καθορίζονται από 
αυτό. 
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Αρχίσαμε να οργανώνουμε ένα σχέδιο  δράσης σχηματίζοντας τα 
παρακάτω ιστογράμματα: 

 
 
 

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ  1 

 

 
ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 2 

 

 
 
 
2Η ΦΑΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Τα παιδιά  συνεχίζοντας τη δουλειά που έκαναν στην προηγούμενη 

φάση, απάντησαν στο ερώτημα «τι  θα κάνουμε για να μάθουμε» 

και πρότειναν δραστηριότητες.  
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 3 

 

 
 
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες και έγινε ενημέρωση 

των γονέων για όσα σκοπεύαμε να κάνουμε και ζητήσαμε τη 

συνεργασία τους.  

 
3Η ΦΑΣΗ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 
Γλώσσα- Στόχοι  
Να διηγούνται/αφηγούνται ιστορίες με τον δικό τους τρόπο. 
Να περιγράφουν 
Να ερμηνεύουν καταστάσεις και να δίνουν εξηγήσεις. 
Να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη της τάξης κάνοντας τις επιλογές 
των βιβλίων που τους ενδιαφέρουν ανάλογα με το θέμα που τους 
απασχολεί κάθε φορά. 
 
 
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
1η Δραστηριότητα 
Πίνακες αναφοράς  
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2η Δραστηριότητα 
Παραμύθια-Βιβλία 
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3η Δραστηριότητα 
Βιβλίο όπου συγκεντρώσαμε τις νέες γνώσεις  για τη διατροφή. 

    
 

     

    
         
 
4η Δραστηριότητα 
Παραμύθια. 
Ο Πρίγκηπας Λεμόνης και η όμορφη Κρεμύδω 
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Καταγράψαμε τους ήρωες-λαχανικά του παραμυθιού και τους 
απαθανατίσαμε στην αναμνηστική γαμήλια φωτογραφία. 
 

 
5η Δραστηριότητα 
Σύνθετες λέξεις 1 
 

                  
 
Σύνθετες λέξεις 2 
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6η Δραστηριότητα 
Φτιάξε τη λέξη 
 

  
 
7η Δραστηριότητα 
Παραμύθι: Ο δράκος Μακαρονοφάγος 
 
 

   
 
Μαθηματικά-Στόχοι  
Να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις και 
κάνοντας απλές υποθέσεις να καταλήγουν σε απλά συμπεράσματα 
και λύσεις. 
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
1η Δραστηριότητα 
Διαδοχή- εξέλιξη 
Το ταξίδι της τροφής  
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2η Δραστηριότητα 
Nα αριθμούν, να συγκρίνουν ποσότητες 
Παιχνίδι: Τάισε τον λαγό. Τα παιδιά πετούν χάρτινα καρότα και 
σημειώνουν τα σκορ τους. Στο τέλος συγκρίνουν τις εύστοχες 
βολές και βρίσκουν τον νικητή. 
 

                                       
3η Δραστηριότητα 
Επιτραπέζιο παιχνίδι 
Φιδάκι της διατροφής 
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3η Δραστηριότητα 
Συμμετρία 

 
 

 
4η Δραστηριότητα 
Το ταξίδι της τυρόπιτας 
 

 
 
 
Μ. Περιβάλλοντος -Στόχοι  
Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για τη διατροφή. 
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τις ομάδες τροφίμων. 
Να κατανοήσουν τη σημασία της παρατήρησης και της περιγραφής 
χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους.       
Να συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία απόκτησης και επεξεργασίας 
της τροφής.  
 
 
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
1η Δραστηριότητα 
Η πυραμίδα μεσογειακής διατροφής 
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2η Δραστηριότητα 
Ποιος μας δίνει το κρέας του; 
 

 
 
3η Δραστηριότητα 
Ο κύκλος του ψωμιού 
Διαβάζουμε το παραμύθι η κόκκινη κοτούλα και μιλάμε για τη σπορά 
και τη δημιουργία καρπού. Φυτεύουμε σιτάρι. 
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3η Δραστηριότητα 
Το ταξίδι της τροφής 
Μαθαίνουμε τα στάδια της πορείας της τροφής μέσα στο σώμα μας. 
 

     
 
4η Δραστηριότητα 
Ο μύθος της Δήμητρας και Περσεφόνης. 

    

 
 

5η Δραστηριότητα 
Ο μύθος της Αθηνάς και του Ποσειδώνα. 
Φτιάχνουμε παζλ. 
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Πληροφορική    - Στόχοι 
Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του υπολογιστή και να τον 
χρησιμοποιούν στις καθημερινές δραστηριότητές τους. 
Να αντιγράφουν από τους πίνακες αναφοράς λέξεις που αφορούν το 
θέμα τους. 
Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού να «παίζουν» με τα ζώα του 
δάσους. 
Να μάθουν να συνεργάζονται 
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
1η Δραστηριότητα 
Αναζητούμε το μύθο της Δήμητρας και Περσεφόνης και 
παρακολουθούμε σχετικά video στο youtube. 
 

   
 
 
2η Δραστηριότητα 
Παιχνίδια στην Kidipedia 
 

                        
 
Δημιουργία και Έκφραση-Στόχοι 
Να ενθαρρύνονται ώστε μέσα από τη χρήση ποικίλων υλικών να 
εκφράζονται με θεατρικά παιχνίδια, με κατασκευές, με χρώματα. 
Να ενθαρρύνονται να δημιουργούν με φαντασία. 
Να ενθαρρύνονται ώστε γνωρίζοντας έργα τέχνης ζωγράφων να τα 
παρατηρούν και να τα περιγράφουν. 
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Να αυτοσχεδιάζουν και να πειραματίζονται με την κίνηση, τη φωνή 
τους ήχους, τη μουσική. 
Να ανακαλύπτουν τι μπορεί να κάνουν με το σώμα τους μιμούμενα 
κάποιους ρόλους. 
Να παροτρύνονται να συμμετέχουν σε παραστάσεις και το καθένα να 
αναλαμβάνει το δικό του ρόλο. 
Να αναπτύξουν θεατρική παιδεία και να αναπτύσσουν την αισθητική 
τους έκφραση. 
  
Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
1η Δραστηριότητα 
Ελεύθερες ζωγραφιές. 
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2η Δραστηριότητα 
Κατασκευές  με μακετόχαρτο. 
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3η Δραστηριότητα 
Κατασκευές με χάρτινα πιάτα. 

   

   
                    
 
                 
 

4η Δραστηριότητα 
 
Κατασκευές με ρολό χαρτιού υγείας.     
                    

  
 
               

5η Δραστηριότητα 
Μάσκες και καπέλα. 
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6η Δραστηριότητα 
Μια κάμπια πολύ πεινασμένη (ομαδική κατασκευή) 

  
 
Διάφορες Κατασκευές 
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7η Δραστηριότητα 
Τραγούδια 
 Δύο σταγόνες ξίδι. 
Ο χορός των μπιζελιών. 
 Κομμένα πια τα αλλαντικά. 
Συνταγή φασολάδας. 
Ο μανάβης μας περνάει. 

 
 

    

 
4Η ΦΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε σε διάφορες φάσεις, από την 
αρχή μέχρι και το τέλος. 
Αρχικά διαπιστώθηκε το επίπεδο των γνώσεων, των εμπειριών, των 
βιωμάτων και των ενδιαφερόντων των παιδιών με συζητήσεις και 
διάλογο προκειμένου να διαμορφώσουμε το μαθησιακό πλαίσιο 
σύμφωνα με το οποίο θα αναπτυσσόταν οι δράσεις. 
Συλλέξαμε πληροφορίες παρατηρώντας τα ίδια τα παιδιά αλλά και 
από τους γονείς τους, καταγράψαμε, φωτογραφίσαμε τη δουλειά τους 
και συγκεντρώσαμε γραπτά δείγματα. 
Στη διάρκεια των δράσεων η αξιολόγηση είχε σκοπό να 
διαμορφώνει το επίπεδο και το βαθμό δυσκολίας των 
δραστηριοτήτων αλλά και το σχεδιασμό των κατάλληλων 
παρεμβάσεων με σκοπό την παγιοποίηση των νέων στάσεων και 
απόψεων που διαμορφώνονταν στην πορεία. 
Τα νήπια εργάστηκαν με ενδιαφέρον, συνεργάστηκαν, ανέλαβαν 
πρωτοβουλίες, αρμοδιότητες και ευθύνες. Εντυπωσιάστηκαν με τις 



 23 

νέες γνώσεις που απέκτησαν με τις επισκέψεις, ευχαριστήθηκαν με το 
παιχνίδι και το χορό, εκφράστηκαν με τη δραματοποίηση και τις 
κατασκευές. 
Τέλος μπορούμε να πούμε ότι οι αρχικοί στόχοι που θέσαμε, ν΄ 
αποκτήσουν δηλαδή τα παιδιά γνώσεις για τη διατροφή τους αλλά και 
τις συνέπειες στο ανθρώπινο σώμα, επιτεύχθηκαν σε σημαντικό 
βαθμό. 
Αξιολόγηση από τα παιδιά.  
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα  συγκεντρωθήκαμε τα παιδιά και οι 
εκπαιδευτικοί και των δύο τμημάτων και  παρουσιάσαμε  όλα όσα 
κάναμε το τελευταίο διάστημα  . Ζητήσαμε από τα παιδιά να 
θυμηθούν   τις δραστηριότητές που επεξεργαστήκαμε. Μας βοήθησε 
η τεχνολογία (ηλεκτρονικός υπολογιστής και  projector) μέσω της 
οποίας προβάλλαμε το φωτογραφικό υλικό μας. Τα παιδιά 
ενθουσιάστηκαν καθώς έβλεπαν τον εαυτό τους στη μεγάλη οθόνη να 
κάνει  τις παραπάνω δραστηριότητες και ακόμα περισσότερες. Είπαν 
ποια δραστηριότητα άρεσε περισσότερο στον καθένα τους και 
ζήτησαν να ξαναμιλήσουμε για τη Διατροφή.(Σε πολλές περιπτώσεις 
στη διάρκεια της χρονιά θα επανερχόμαστε στο θέμα περιβάλλον και 
δάσος, για ανατροφοδότηση  και συνεχή αξιολόγηση). 
Αξιολόγηση από τις εκπαιδευτικούς. 
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του προγράμματος οι 
εκπαιδευτικοί διαπιστώσαμε πως οι στόχοι που είχαμε θέσει στην 
αρχή του, είχαν  επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο. Είχαμε 
επεξεργαστεί το θέμα μέσα από όλους τους τομείς, είχαμε 
καλλιεργήσει δεξιότητες των νηπίων μας, είχαμε προσεγγίσει το θέμα 
με δραστηριότητες που τους προκάλεσαν το ενδιαφέρον και κυρίως 
είχαν  μάθει μέσα από το παιχνίδι. Δεν ξεχνούσαμε στη διάρκεια του 
προγράμματος πως τα παιδιά ήταν μια μεγάλη ομάδα με ιδιομορφίες 
και ανομοιογένεια, παρόλα αυτά εργάστηκαν, συνεργάστηκαν, 
δημιούργησαν και  έμαθαν διασκεδάζοντας και παίζοντας, όπως 
ακριβώς είχαμε ορίσει στους αρχικούς μας στόχους. 
                                   
                                        Μπάρλα Κωνσταντίνα  
                                                     ΠΕ 60 
 
 
 
 
 


