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«Η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου,

Και το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου»

                                             Ιπποκράτης

          Αφιερώνεται

Σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η εκπόνηση του συγκεκριμένου προγράμματος διευκολύνθηκε από τη

συνεργασία  γονέων  και  ειδικών  επιστημόνων  σε  θέματα  διατροφής,  τους

οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω μαζί με τους μαθητές της Δ΄ τάξης.

Ευχαριστούμε,  καταρχήν,  τη  διευθύντρια  του  σχολείου  κα.

Οσμανζτικίδου  Βαρβάρα,  που  στήριξε  το  πρόγραμμα  αγωγής  –  υγείας,

ενθαρρύνοντας τους μαθητές και στηρίζοντας κάθε απαραίτητη εκπαιδευτική

δράση.

Τη διατροφολόγο κα. Ηλιάδη Βιργινία για τις έγκυρες απόψεις της για

τη διατροφή και τις πολύτιμες συμβουλές της για το τι πρέπει να προσέχουμε

στη διατροφή μας για να είμαστε υγιείς.

Τους γονείς των μαθητών της Δ΄ τάξης για την προσφορά βοήθειας

στην υλοποίηση οποιασδήποτε εργασίας σχετικής με τη διατροφή.

        Από την υπεύθυνη του προγράμματος

                    Χ΄΄Καλλινικίδου Σοφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Διατροφή και σχολείο

Η διατροφή, μαζί με τον κληρονομικό παράγοντα και το περιβάλλον,

είναι οι τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η υγεία μας.

Το να μάθουμε τους βασικούς κανόνες μιας ισορροπημένης διατροφής

και  να  προσπαθούμε  να  τους  εφαρμόζουμε  στην  καθημερινή  μας  ζωή

βοηθάμε  την  πνευματική,  σωματική  και  ψυχική  μας  ανάπτυξη  και

απομακρύνουμε τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων ασθενειών.

Οι καλές διατροφικές συνήθειες στις μικρές ηλικίες αποτελούν τη βάση

για  καλή  υγεία,  ενώ  αντίθετα  οι  κακές  συνήθειες  διατροφής  δημιουργούν

προβλήματα στην υγεία μας.

Με  αφορμή  όλα  τα  παραπάνω  και  με  σκοπό  να  μάθουμε  να

εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας μια υγιεινή διατροφή που θα βοηθήσει

στη σωστή μας ανάπτυξη, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «Διατροφή και υγεία».

Διαβάσαμε  διάφορα  έντυπα,  περιηγηθήκαμε  στο  διαδίκτυο,

πραγματοποιήσαμε  έρευνα  σχετικά  με  τις  διατροφικές  συνήθειες  των

συμμαθητών μας, ανατρέξαμε σε ιστορικά κείμενα και μάθαμε για τη διατροφή

των προγόνων μας, πήραμε συνέντευξη από τη διαιτολόγο-διατροφολόγο κα.

Ηλιάδη Βιργινία, δημιουργήσαμε παιχνίδια, κουίζ, σταυρόλεξα, τραγούδια για

τη διατροφή, φτιάξαμε μόνοι μας το δικό μας δεκατιανό. και το μοιραστήκαμε

με τους μαθητές του σχολείου μας.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η εργασία που γράψαμε με τη βοήθεια

της δασκάλας μας και που κρατάτε τώρα στα χέρια σας. Ευχόμαστε να τη

διαβάσετε με πολύ …. όρεξη!!!

                            Από τους μαθητές  και τη δασκάλα του προγράμματος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
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Σχεδιασμός – οργάνωση

1.1. Σκοπός εκπόνησης του προγράμματος

Να κατανοήσουν οι μαθητές πως η σωστή διατροφή συνδέεται με την

ισορροπημένη σωματική, ψυχική και πνευματική τους ανάπτυξη και να

υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

1.2. Στόχοι προγράμματος

Γνωστικοί: - Να μάθουν για τη σωστή και υγιεινή διατροφή.

- Να  κατανοήσουν  ότι  η  υγεία  μας  εξαρτάται  από  μια

ισορροπημένη διατροφή.

- Να μάθουν να καταναλώνουν ό,τι είναι πιο υγιεινό.

- Να  κατανοήσουν  τη  σπουδαιότητα  της  μεσογειακής  μας

διατροφής.

- Να  γνωρίσουν  τη  διατροφή  των  προγόνων  μας  και  να  τη

συσχετίσουν με  τη σημερινή.

- Να μάθουν όχι μόνο να τρώνε υγιεινά, αλλά και να φτιάχνουν

υγιεινά  φαγητά,  χρησιμοποιώντας  τα  κατάλληλα  υλικά,  (π.χ.

λάδι και όχι βούτυρο, φρέσκα λαχανικά εποχής, κ.ά.)

- Να  γνωρίσουν  και  να  εξασκηθούν  σε  στοιχειώδεις  τρόπους

στατιστικής επεξεργασίας υλικού ερωτηματολογίου.

Συναισθηματικοί:

-  Ανάπτυξη της διάθεσης για συνεργασία και αλληλοβοήθεια.

- Απελευθέρωση του παιδιού και δράση χωρίς την προϋπόθεση

της προηγούμενης γνώσης.

Κοινωνικοί – Ψυχοκινητικοί:
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- Λειτουργία  ατόμου  ως  μέλους  ομάδας.  Συνεργασία  ομάδων.

Σεβασμός της άποψης του άλλου.

- Ανάπτυξη δημιουργικότητας,  φαντασίας,  γλωσσικής έκφρασης

μέσα  από  καλλιτεχνικές  δραστηριότητες  και  δράσεις

δημιουργικής γραφής (ποιήματα).

- Καλλιέργεια  της  διάθεσης  για  έρευνα,  για  ανακάλυψη  της

γνώσης, για ανάληψη πρωτοβουλιών.

- Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

1.3. Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων

28-9-2017,  με αφορμή μία συζήτηση που έγινε σχετικά με τα φαγητά που

τρώνε  οι  μαθητές  την  ώρα  του  μεσημεριανού  στο  ολοήμερο  και  έναν

διαχωρισμό  που  κάναμε  των  υγιεινών  από  τα  ανθυγιεινά  φαγητά,

αποφασίσαμε  να  κάνουμε  μια  εργασία  για  τις  διατροφικές  μας  συνήθειες.

Ορίσαμε το θέμα μας: «Διατροφή και υγεία» και ξεκινήσαμε.

5-10-2017, δημιουργήσαμε με τη βοήθεια της δασκάλας μας, ερωτηματολόγιο,

για να μάθουμε τις διατροφικές συνήθειες των συμμαθητών μας και στις  12-

10-2017,το μοιράσαμε σε όλα τα παιδιά του σχολείου.

19-10-2017,  συγκεντρώσαμε  τα  ερωτηματολόγια  και  συζητήσαμε  για  την

επεξεργασία τους.

26-10-2017, βρήκαμε πληροφορίες για τη μεσογειακή δίαιτα και φτιάξαμε την

πυραμίδα  της  μεσογειακής  διατροφής.  Συγκεκριμένα  δημιουργήσαμε  σε

κολάζ  με  εικόνες  τροφίμων από διαφημιστικά  περιοδικά  και  φυλλάδια,  την

πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής.  Στη συνέχεια την  τοιχοκολλήσαμε για

να μπορούν να τη συμβουλεύονται όλοι οι μαθητές. Η εργασία έγινε ομαδικά

με τη συνεργασία όλων μαθητών.

9-11-2017, κάναμε τη διατροφή παιχνίδι με ακροστιχίδες και κρυπτόλεξα.

16-11-2017, συγκεντρώσαμε παροιμίες  σχετικές με τα φαγητά.

23-11-2017, ζωγραφίσαμε την ισορροπημένη διατροφή.
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30-11-2017, προτείναμε, ζωγραφίζοντας  το δικό μας πρωινό και το δικό μας

γεύμα, επιλέγοντας τροφές που φροντίζουν για την υγεία μας και τη σωστή

ανάπτυξή μας.

7-12-17,  συζητήσαμε  και  φτιάξαμε  με  εικόνες  τροφίμων από περιοδικά  τις

ομάδες τροφών.

14-12-2017, λύσαμε σταυρόλεξα  για τη διατροφή.

Στη συνέχεια εμπλουτίσαμε τις παραπάνω δραστηριότητές μας προσθέτοντας

συνεχώς και νέα στοιχεία και εξετάζοντας διαθεματικά το θέμα της διατροφής.

11-1-2018,  Σκεφτήκαμε  να  καλέσουμε  διατροφολόγο.  Συζητήσαμε  και

συγκεντρώσαμε τις ερωτήσεις μας, τις οποίες καταγράψαμε στις 18-1-2018.

1-2-2018, εκτός από την καταγραφή των ερωτήσεων, που την ολοκληρώσαμε

στις 1-2,  συγκεντρώσαμε συμβουλές για καλή υγεία.

8-2-2018, επίσκεψη της  διατροφολόγου  κας  Βιργινίας  Ηλιάδη  στο  σχολείο

μας, η οποία μας ενημέρωσε για τις διατροφικές μας συνήθειες και για το τι

πρέπει να προσέχουμε και τι να αποφεύγουμε. 

15-2-2018, διαβάσαμε το  διαχρονικό και  για όλες  τις  ηλικίες  παραμύθι,  «ο

παππούς Ροδαλός και  η  μαγική συνταγή» το οποίο είναι  διασκευή απ’  το

ομότιτλο  που  υπάρχει  στο  βιβλίο  «Υγεία  και  Διατροφή  στην  Προσχολική

Ηλικία» και  εκδόθηκε απ’  το Υπουργείο  Υγείας και  Πρόνοιας.  Συζητήσαμε,

εμβαθύναμε,  βγάλαμε  συμπεράσματα  για  τα  αρνητικά  αποτελέσματα  των

εσφαλμένων διατροφικών συνηθειών.

22-2-2018,  ψάξαμε,  βρήκαμε,  διαβάσαμε  και  γράψαμε  δικές  μας

παραδοσιακές συνταγές, αλλά και από ξένες χώρες.

1-3-2018,  αποκωδικοποιήσαμε  τη  συνέντευξη  της  διατροφολόγου  και

καταγράψαμε τις απαντήσεις.

8-3-2018,  συγκρίναμε  έναν  παχύσαρκο  άνθρωπο  με  έναν  λεπτό  και

προσπαθήσαμε να βρούμε τις διατροφικές τους συνήθειες. Στη συνέχεια με

κολάζ ολοκληρώσαμε την εργασία μας.
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22-3-2018, Αφού προβληματιστήκαμε με τα όσα μας είπε η διατροφολόγος,

συζητήσαμε και γράψαμε ποια πρέπει να είναι η διατροφή ενός μαθητή

29-3-2018, γίναμε «μικροί ποιητές» και γράψαμε ποιήματα για τη διατροφή

19-4-2018, διαβάσαμε άρθρα που συγκεντρώσαμε  για τη διατροφή.

26-4-2018,  επεξεργαστήκαμε  τα  ερωτηματολόγια,  καταγράψαμε  τις

απαντήσεις  των  μαθητών σε  πίνακες,  τις  μετατρέψαμε  σε  ποσοστά με  τη

βοήθεια της δασκάλας μας και φτιάξαμε γραφήματα για την εύκολη ανάγνωσή

τους.

3-5-2018, ετοιμάσαμε πρωινό – δεκατιανό σε όλα τα παιδιά του σχολείου μας,

με  σκοπό  να  επισημάνουμε  ποια  πρέπει  να  είναι  η  διατροφή  μας  στα

διαλείμματα.

10-5-2018, αφού συγκεντρώσαμε τις εργασίες μας και τις ομαδοποιήσαμε σε

κεφάλαια, άρχισε η καταγραφή τους από την υπεύθυνη δασκάλα μας. 

1.4. Διαθεματική προσέγγιση του θέματος 

   Το  θέμα  της  διατροφής  προσεγγίστηκε  διαθεματικά,  δίχως  να  υπάρχει

τέτοιος σκοπός από την αρχή. Απλά η πορεία επεξεργασίας του θέματος, μας

έδειξε ότι είχαμε ασχοληθεί ταυτόχρονα με πολλά μαθήματα της σχολικής μας

ζωής. Τα παρουσιάζουμε:

Μαθηματικά: επεξεργασία ερωτηματολογίου, ποσοστά, γραφήματα.

Ιστορία: Ιστορική αναδρομή – συγκέντρωση πληροφοριών για τις διατροφικές

συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων.

Αισθητική Αγωγή:  ζωγραφική τροφίμων, κολλάζ, σύνθεση τραγουδιών για

τη διατροφή.

Γλώσσα:  επεξεργασία  υλικού,  ταξινόμηση σε επιμέρους θέματα,  σύνθεση,

κριτική  πληροφοριών,  δημιουργία  κειμένων,  παραγωγή  γραπτού  λόγου,

σύνθεση σταυρόλεξων, εμπλουτισμός λεξιλογίου.
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Θρησκευτικά:  εντοπισμός  λαών  που  λόγω  των  θρησκευτικών  τους

πεποιθήσεων απαγορεύεται να γευθούν κάποιες τροφές.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Ιπποκράτης είχε πει το 400 π.Χ. ότι  το φαγητό πρέπει να είναι το

φάρμακό  σας  και  το  φάρμακό  σας  πρέπει  να  είναι  το  φαγητό  σας. Αν

ακολουθούσαμε τη συμβουλή του, πιθανόν σήμερα να μην είχαμε τα σοβαρά

προβλήματα υγείας που προκύπτουν από τη διατροφή. Ξέρουμε ότι πολλές

ασθένειες  έχουν  σχέση  με  την  κακή  διατροφή.  Οι  καρδιακές  παθήσεις,  ο

καρκίνος τα εγκεφαλικά επεισόδια και ο διαβήτης σχετίζονται άμεσα με το τι

και πόσο τρώμε. Η παχυσαρκία έχει γίνει αιτία πολλών κακών.

Τι  μπορούμε,  λοιπόν,  να  κάνουμε  για  να  βελτιώσουμε  αυτή  την

κατάσταση;  Παν  μέτρον  άριστον,  είναι  το  κλειδί,  θα  μας  έλεγε  επίσης  ο

Ιπποκράτης.  Μια  ισορροπημένη  διατροφή,  με  τις  σωστές  αναλογίες  σε

πρωτεϊνες,  υδατάνθρακες και  λίπη, χωρίς βέβαια υπερβολές σε ό,τι  αφορά

την ποσότητα, μπορούν να μας προσφέρουν πολλά στη διατήρηση της υγείας

μας.

Ας  δούμε,  λοιπό,  τι  τρώμε,  τι  πρέπει  να  τρώμε  και  τι  πρέπει  να

αποφεύγουμε για να είμαστε υγιείς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

Ιστορική αναδρομή

Ψάχνοντας  σε  διάφορες  πηγές,  ανακαλύψαμε  κείμενα  που  μας

διαφωτίζουν σχετικά με τη διατροφή των Ελλήνων στο πέρασμα των αιώνων.

Βρήκαμε φαγητά και συνταγές από την αρχαία εποχή, διαιτητικές συνήθειες

των Βυζαντινών, αλλά και των παππούδων μας. Τα είδη δοχείων, σκευών και

μαγειρικών  εργαλείων  που  βρέθηκαν  στις  αρχαιολογικές  ανασκαφές

μαρτυρούν τις διατροφικές μας προτιμήσεις.

Από  τα  κείμενα  που  έχουν  διασωθεί,  γνωρίζουμε  ότι  οι  αρχαίοι
πρόγονοί μας δημιούργησαν το πρώτο γαστρονομικό αρχείο του κόσμου. Και
μάλιστα είχαν και γλυκόξινες γεύσεις, τις οποίες αγνοούσαμε, μέχρι που μας
ήρθαν από την… Κίνα!

Μπορεί να μην ήξεραν το ρύζι, τη ζάχαρη, το καλαμπόκι, την πατάτα,

τη  ντομάτα,  το  λεμόνι,  αλλά  χρησιμοποιούσαν  μια  μεγάλη  ποικιλία  από

μπαχαρικά  για  το  κυνήγι,  πολλά  κρεμμύδια,  αγουρέλαιο  αρωματισμένο  με

μέντα  ή  θυμάρι.  Έφτιαχναν  γλυκίσματα  από  ψιλοκοσκινισμένο  αλεύρι  και

μελωμένο κρασί!

Από την υπεύθυνη του προγράμματος Χ΄΄Καλλινικίδου Σοφία

1.1. Στα ομηρικά χρόνια

Οι  Έλληνες  στα  ομηρικά  χρόνια  έτρωγαν  ωμά  εντόσθια,  αρνιά,

κατσίκια, μοσχάρια, γίδες όλο πάχος, βόδια. Τα κρέατα τα έτρωγαν ψητά στα

κάρβουνα. Ψωμιά έφτιαχναν από σιτάρι και κριθάρι. Έπιναν γάλα, έφτιαχναν

τυρόγαλο και τυριά. Το κρασί συνόδευε τα γεύματά τους.

Υπήρχε και  το  ελαιόλαδο,  αλλά τότε  είχε  άλλη χρήση… Άλειφαν με

αυτό το σώμα τους μετά το μπάνιο! Έτρωγαν, επίσης, και πολλά φρούτα.

         Μαρία Τζέκου
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Κάπου  αλλού  διαβάσαμε  πως  οι  άνθρωποι  εκείνης  της  εποχής

έτρωγαν  συχνά  ψάρι.  Το  κρέας  που  το  έτρωγαν  περισσότερο  στις

θρησκευτικές γιορτές,  το έφερναν στο σπίτι  ζωντανό και  το θυσίαζαν στην

αυλή. Τα έντερα και τα λίπη τα έκαιγαν και τα πρόσφεραν στους θεούς. Το

υπόλοιπο κρέας ψηνόταν από ειδικό μάγειρα. Αυτόν τον νοίκιαζαν από την

αγορά ειδικά γι αυτή τη δουλειά.

Τις αγελάδες τις φυλούσαν για τις μεγάλες γιορτές της πόλης. Μετά τη

θυσία της αγελάδας, το κρέας της το έδιναν στους φτωχούς.

      Μαρία Ιορδανίδου

1.2. Στα Βυζαντινά χρόνια

Στο  Βυζάντιο  κάθε  οικογένεια  καλλιεργούσε  λαχανικά  και  έκτρεφε

μερικά ζώα,   κυρίως πουλερικά. Τα κυριότερα είδη διατροφής ήταν το ψωμί,

το λάδι, οι ελιές και το τυρί. Πολύ καλά τυριά για τους Βυζαντινούς ήταν το

βλάχικο και το κρητικό. Έτρωγαν επίσης  ανθότυρο και  μυζήθρα.

Κυρίως  έτρωγαν  λαχανικά,  όσπρια,  ψάρια  και  θαλασσινά.  Η

κατανάλωση  κρέατος  ακόμη  και  του  παστού  ήταν  σπάνια  για  τους

περισσότερους.  Αντίθετα  οι  πλούσιοι  έτρωγαν  πιο  συχνά  αρνιά,  κατσίκια,

κότες,  πουλερικά  και  κυνήγια.  Με  τα  εντόσθια   έφτιαχναν   φαγητά  που

θυμίζουν το σημερινό κοκορέτσι.

Οι Βυζαντινοί συμπλήρωναν πάντα τη διατροφή τους με φρούτα και ως

επιδόρπιο είχαν διάφορα γλυκίσματα, όπως τη μουστόπιτα (μουσταλευριά), το

κυδωνάτο (κυδωνόπαστο),  τους λαλαγγίτες (  τηγανίτες),  τον  σήσαμο

( παστέλι).

     Θάνος Καρυπίδης

1.3. Ελληνική  παραδοσιακή διατροφή

Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, μετά από έρευνες συμπέραναν ότι

πρέπει  να  επιστρέψουμε  στην  ελληνική  παραδοσιακή  διατροφή,  η  οποία

προστατεύει την υγεία μας. 
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Η  ελληνική  παραδοσιακή  διατροφή  αποτελείται  από  όσπρια,

δημητριακά,  άγρια χόρτα,  ελαιόλαδο,  ψάρια,  φρέσκα φρούτα και  λαχανικά,

λίγα γαλακτοκομικά και ελάχιστο  κόκκινο κρέας. 

Η ελληνική κουζίνα έχει πάρει φαγητά και ορεκτικά από την τούρκικη

όπως  το  τζατζίκι,  το  ιμάμ  μπαιλντί,  τον  μουσακά.  Χαρακτηριστικό  της

ελληνικής κουζίνας είναι η χωριάτικη σαλάτα, που αποτελείται από αγγούρι,

ντομάτες, κρεμμύδια, φέτα τυρί, ελιές, ρίγανη και ελαιόλαδο. 

Όσο για τα γλυκά, το κλασικό γλυκό που προσφέρεται στα χωριά και

τις  πόλεις  είναι  το  γλυκό  του  κουταλιού.  Γνωστά  γλυκά  είναι  το

γαλακτομπόυρεκο,  ο  μπακλαβάς,  το  κανταϊφι,  τα  μελομακάρονα,  ο

σιμιγδαλένιος χαλβάς, τα ραβανί, το σάμαλι.

                                                                       Μαριάννα Κατεριάδου,

      Εύα Αλεξίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

2.1. Μεσογειακή διατροφή – Ο ιδανικός τρόπος διατροφής

Η μεσογειακή διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας αλλά

και  αλλού,  έχει  αποδειχτεί  η  πιο  υγιεινή  διατροφή.  Είναι  ξακουστή  ότι

προστατεύει τον άνθρωπο από εμφράγματα και από καρκίνο. Δεν έχει πολλές

θερμίδες, δυναμώνει, όμως, τον οργανισμό και βοηθάει στην καλή λειτουργία

του εντέρου.

Τα  γεύματα  είναι  απλά  και  αποτελούνται  από  χορταρικά,  φρούτα,

όσπρια,  τυρί,  ζυμωτό  μαύρο  ψωμί,  ελαιόλαδο,  ξηρούς  καρπούς,  σπιτικό

κρασί, ψάρια.

Η  μεσογειακή  διατροφή  αν  συνοδεύεται  από  καθημερινή  σωματική

άσκηση (π.χ. περπάτημα, χορός) μας χαρίζει μακροζωία, υγεία και ομορφιά.

        Παρασκευή Κουτσοκώστα

        Μαρία Καρά
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2.2. Η πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής

Η  κορυφή  δείχνει  τροφές  που  πρέπει  να  τρώμε  σε  πολύ  μικρές

ποσότητες,  ενώ  η  βάση,  τροφές  που  πρέπει  να  προτιμάμε.  Ας  τις  δούμε

αναλυτικά.
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2.3. Ο ιδανικός τρόπος διατροφής

Η  ιατρική  κοινότητα  παγκόσμια  έχει  διαπιστώσει  ότι  η  μεσογειακή

διατροφή  αποτελεί  την  καλύτερη  διατροφή   και  μας  προστατεύει  από

παθήσεις όπως οι καρδιαγγειακές, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία,

διάφορες μορφές καρκίνου, κ.ά.

Τι πρέπει να τρώμε λοιπόν;

Μερικές φορές το μήνα σε μικρές ποσότητες κόκκινο κρέας, γλυκά.

Μερικές φορές την εβδομάδα αβγά, πουλερικά, ψάρια.

 Καθημερινά γάλα, τυρί και γιαούρτι, ελαιόλαδο, και ελιές, φρούτα, όσπρια,

λαχανικά, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες και άλλα δημητριακά.

2.4. Ομάδες τροφίμων – Τι μας δίνουν οι τροφές

1η ομάδα: Δημητριακά (ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά, δημητριακά, πατάτες). Οι

τροφές  αυτές  που  βρίσκονται  στη  βάση  της  πυραμίδας  περιέχουν

υδατάνθρακες, πρωτείνες, σίδηρο. Έχουν πολύ λίγο λίπος. Όταν είναι ολικής

αλέσεως  έχουν  πολλές  φυτικές  ίνες,  με  τις  οποίες  αντιμετωπίζεται  η

δυσκοιλιότητα.

2η ομάδα:  Φρούτα  –  λαχανικά.  Μας  δίνουν   βιταμίνες  Α  και  Ε,

υδατάνθρακες,  φυτικές  ίνες,  μέταλλα,  νερό.  Οι  υδατάνθρακες  των  φυτών

(γλυκόζη , φρουκτόζη) προσφέρουν άμεση ενέργεια στον οργανισμό.

3η ομάδα:  Κρέας,  ψάρι,  θαλασσινά,  αυγά,  όσπρια  και  ξηροί  καρποί.

Παρέχουν πρωτεϊνη (δημιουργούν και αναπλάθουν τους ιστούς).

4η ομάδα:  Γαλακτοκομικά  προϊόντα  (γάλα,  γιαούρτι,  τυρί).  Μας  δίνουν

ασβέστιο, βιταμίνη Δ, πρωτεϊνες. 

5η ομάδα:  Λίπη, έλαια, γλυκά, σάλτσες.  Στη σωστή ποσότητα προσθέτουν

γεύση  στα γεύματά μας, αλλά σε μεγάλη ποσότητα προκαλούν παχυσαρκία.

Ιορδάνης Αρβανιτόπουλος, Ευθύβουλος Ηλιόπουλος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

Η δίαιτα του μαθητή

3.1. Συζήτηση με διατροφολόγο

Θέλοντας να πάρουμε μια έγκυρη άποψη για την υγιεινή διατροφή, στις

12-2-2018, καλέσαμε τη διατροφολόγο κα. Βιργινία Ηλιάδη στο σχολείο μας

για να μας μιλήσει. Η διατροφολόγος μας ανέπτυξε διάφορα θέματα υγιεινής

διατροφής,  μίλησε  για  τη  σπουδαιότητα  της  μεσογειακής  δίαιτας,  για  το

πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας και γενικά μας συμβούλεψε για το πώς

πρέπει να τρώμε σωστά και υγιεινά.

Η διατροφολόγος κα Βιργινία Ηλιάδη συζητά με τα παιδιά

Αμέσως παρακάτω παραθέτουμε τις ερωτήσεις που ετοίμασαν οι μαθητές και

τις απαντήσεις που μας έδωσε η διατροφολόγος.

Ε – Οι γονείς μας λένε ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα αναψυκτικά. Γιατί;
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Α – Δεν πρέπει  να πίνουμε αναψυκτικά γιατί  έχουν μόνο θερμίδες και  όχι
βιταμίνες.

Ε- Πόσες θερμίδες πρέπει να παίρνουμε την ημέρα;

Α – 1500-1800

Ε – Γιατί πρέπει να προτιμάμε το ελαιόλαδο στη διατροφή μας;

Α  –Το  ελαιόλαδο  είναι  το  χρυσάφι  της  διατροφής,  όμως,  δεν  πρέπει  να
καταναλώνουμε πάνω από 3-4 κουταλιές την ημέρα στο φαγητό.

Ε – Καλύτερα για την υγεία είναι τα γαλακτοκομικά μη τα ψάρια;

Α – Και τα δύο

Ε – Οι αθλητές κάνουν ξεχωριστή διατροφή;

Α – Φυσικά και ναι. Και πριν τον αγώνα πρέπει να τρώνε φαγητό που περιέχει

πρωτείνες και υδατάνθρακες.

Ε – Αν τρώμε ανθυγιεινά τρόφιμα υπάρχει περίπτωση να προσβληθούμε από
καρκίνο;

Α – Ναι, υπάρχει κι αυτή η περίπτωση.

Ε – Μόνο με εγχείρηση σταματάμε την παχυσαρκία;

Α – Όχι, αλλά για να τη σταματήσουμε θέλει πολύ κόπο, χρόνο και υπομονή.
Η εγχείρηση είναι λύση ανάγκης.

Ε – Τι πρέπει να τρώει ένα παιδί για να μεγαλώσει σωστά;

Α – Για πρωινό, δημητριακά και γάλα. Για δεκατιανό, φρούτο ή κουλούρι. Για

μεσημεριανό. Σπιτικό φαγητό συνοδευμένο με μια σαλάτα. Για απογευματινό,

φρούτο  ή  γιαούρτι.  Για  βραδινό  ελάχιστη  ποσότητα  από  το  μεσημεριανό

φαγητό ή μια σαλάτα ή δημητριακά.

Ε – Τι είναι η χοληστερίνη;

Α – Είναι μια ουσία την οποία παράγει ο οργανισμός μας ή την παίρνουμε

από  διάφορα  τρόφιμα.  Όταν  είναι  σε  μεγάλη  ποσότητα  λόγω  κακής

διατροφής, δημιουργεί προβλήματα στην υγεία μας.

Ε – Όλοι μας τρώμε λαχανικά το χειμώνα που καλλιεργούνται το καλοκαίρι.

Είναι καλό αυτό για την υγεία μας;
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Α – Καλύτερα να τρώμε λαχανικά που καλλιεργούνται στην εποχή τους.

Ε – Είναι αλήθεια ότι το κόκαλο της σαρδέλας έχει ασβέστιο;

Α – Ναι. Και μάλιστα έχει πιο πολύ ασβέστιο από ένα ποτήρι γάλα.

Ε – Γιατί λένε ότι στο γάλα πρέπει να βάζουμε μέλι και όχι ζάχαρη;

A – Γιατί η ζάχαρη έχει μόνο θερμίδες και καθόλου βιταμίνες, σε αντίθεση με
το μέλι.

Ε – Είναι εύκολο να χάσει κανείς βάρος;

Α – Μόνο αν τηρήσει κάποιος κανόνες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τρώμε
μόνο  ένα  ολοκληρωμένο  γεύμα.  Αποφεύγουμε  τα  ζυμαρικά,  τα  γλυκά,  τα
τηγανιτά, τις σάλτσες και τα αναψυκτικά. Δεν τρώμε ανάμεσα στα γεύματα.
Κινούμαστε.

Ε – Τι είναι η παχυσαρκία; 

Α – Η παχυσαρκία είναι ένα μεγάλο ποσοστό λίπους που επικάθεται  στην
καρδιά, συκώτι, χολή και προσβάλλει την υγεία μας.

Ε – Γιατί ενώ προσπαθούν πολλοί δεν χάνουν κιλά;

Α – Γιατί δεν κάνουν σωστό διαιτολόγιο.

Ε – Υπάρχουν ειδικοί πίνακες που να μας ενημερώνουν για το πόσο βάρος
πρέπει να έχουμε ανάλογα με το ύψος μας;

Α – Ναι.

Ε – Τι είναι τα βιολογικά προϊόντα;

Α – Προϊόντα που δεν έχουν λιπάσματα, χημικά και φυτοφάρμακα και γι αυτό
είναι πιο υγιεινά.

Ε – Αν κάποιος τρώει ελάχιστο κρέας αναπτύσσεται σωστά;

Α – Όχι. Γιατί το κρέας περιέχει πρωτείνη, η οποία είναι υψηλής βιολογικής
αξίας γιατί φτιάχνει μυς.

Ε – τι κάνει το στομάχι μας να γουργουρίζει;

Α – Ο αέρας που κινείται.

Ε – Τι περιλαμβάνει η μεσογειακή διατροφή;

Α – Λάδι, χόρτα, ψωμί, ψάρι, όσπρια και ελάχιστο κρέας.

Ε – είναι αλήθεια ότι το πολύ νερό κάνει καλό στον οργανισμό;
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Α – Θα πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον οκτώ ποτήρια νερό την ημέρα.

Ε – Όταν ήμουν πιο μικρή η μαμά μου, μου έλεγε ότι τα καρότα κάνουν καλό
στην όραση. Είναι αλήθεια;

Α – Ναι.  Τα καρότα μαζί  με  το σπανάκι  και  τις  πατάτες  είναι  πλούσια σε
βιταμίνη Α, που τονώνει την όραση.

3.2. Η δίαιτα του μαθητή

       ( Συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μετά τη συνέντευξη)

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μετά τη συνέντευξη είναι τα εξής:

 Μικρά και συχνά γεύματα.

 Γερό πρωινό. Μέτριο μεσημεριανό και ελαφρύ δείπνο.

 Για  πρωινό:  γάλα  ,δημητριακά,  χυμός,  μία  φέτα  μαύρο  ψωμί  με

βούτυρο και μέλι.

 Στο σχολείο ένα μήλο, ένα κομμάτι σπιτική τυρόπιτα, ένα τοστ με λίγο

τυρί, γαλοπούλα, και ντομάτα.

 Ναι στα λαχανικά και τα φρούτα. Ψητό ή βραστό ψάρι τουλάχιστον μία

φορά την εβδομάδα. Μία φορά, τουλάχιστον, όσπρια. Ένα αυγό μέρα

παρά μέρα.

 ΟΧΙ  στα  τηγανιτά,  στα  αναψυκτικά,  στις  έτοιμες  σάλτσες  τύπου

μπεσαμέλ.

 Γλυκά; ΝΑΙ. Τα παιδιά χρειάζονται μία μερίδα γλυκού την εβδομάδα. Η

σοκολάτα  εκτός  της  απόλαυσης  που  προσφέρει,  αιματώνει  τον

εγκέφαλο και φτιάχνει τη διάθεση.

 Ένα  λίτρο  νερό  την  ημέρα  πρέπει  να  καταναλώνει  ένας  μαθητής,

καθώς αποβάλλει μεγάλη ποσότητα υγρών με τον ιδρώτα καθημερινά.

3.3. Εργασίες που έκαναν οι μαθητές σχετικά με το διαιτολόγιο του

μαθητή
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3.4. Οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών του σχολείου μας (έρευνα)

Με σκοπό να καταγράψουμε τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών

του σχολείου μας, στις  5-10-2017 πραγματοποιήσαμε μια έρευνα, η οποία

περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τη διατροφή μας.

Ετοιμάσαμε το ερωτηματολόγιο μαζί με τη δασκάλα μας, το ονομάσαμε

Ερωτηματολόγιο  Εβδομαδιαίας  Διατροφικής  συνήθειας  Μαθητών και  το

μοιράσαμε  στους  115 μαθητές  όλων των τάξεων του  σχολείου μας.  Αυτοί

αποτέλεσαν το δείγμα μας,  το σύνολο δηλαδή των μαθητών απ΄ όπου θα

βγάζαμε τα συμπεράσματά μας.

Το  ερωτηματολόγιο  μας  το  επέστρεψαν  συμπληρωμένο  65 μαθητές

από τους 115

Μερικά  ενδιαφέροντα  αποτελέσματα  της  έρευνας.  Το  16%  των

μαθητών του σχολείου μας δεν παίρνει πρωινό. Το 3% δεν τρώει καθόλου

όσπρια. Το 7% δεν τρώει καθόλου λαχανικά και μόνο ένα 2% τρώει φρούτα

στο διάλειμμα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017.  Η επεξεργασία των

ερωτηματολογίων  έγινε  τον  Απρίλιο  του  2018.  Στο  διάστημα αυτό   είχαμε

κατανοήσει κάποιες μαθηματικές έννοιες, όπως τα ποσοστά και  είχαμε μια

επαφή με γραφικές παραστάσεις και γενικά γραφήματα.

Το ερωτηματολόγιο δίνεται  παρακάτω. Καθώς επίσης και τα αποτελέσματα

της έρευνας.
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3.5. Αποτελέσματα της έρευνας

Στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων μας έδειξε πώς να δουλεύουμε

η  δασκάλα  μας.  Αφού  συγκεντρώσαμε  τα  ερωτηματολόγια,  στη  συνέχεια

καταγράψαμε τις απαντήσεις των μαθητών σε πίνακες που φτιάξαμε. Για να

μπορεί  κάποιος  να  καταλάβει  τις  διατροφικές  συνήθειες  των  μαθητών του

σχολείου μας με μια ματιά, δημιουργήσαμε τα παρακάτω γραφήματα.
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Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνουμε:

3.6. Συμβουλές στους γονείς για σωστή διατροφή των παιδιών τους

Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ της διατροφής

 ΝΑΙ στα όσπρια, τα δημητριακά, τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, τα φρούτα.

Λιγότερο κρέας, βούτυρο και αυγά.

 ΝΑΙ  στο σπιτικό φαγητό. ΟΧΙ στα έτοιμα, όλο συντηρητικά φαγητά.

 ΝΑΙ  στα  προϊόντα  εποχής.  Έχουν  λιγότερα  φυτοφάρμακα  και

λιπάσματα.

 ΟΧΙ  στο  πολύ  αλάτι,  τη  ζάχαρη,  τα  καρυκεύματα  και  τις  έντονες

τεχνητές κατασκευασμένες γεύσεις, όπως η μπεσαμέλ.

 ΝΑΙ  στο   καλό  πρωινό  και  στις  τακτικές  ώρες  μεσημεριανού  και

βραδινού φαγητού.

 ΟΧΙ στους  καβγάδες και τα κηρύγματα κατά τη διάρκεια του φαγητού.

 ΝΑΙ στο νερό. Είναι το μόνο υγρό που χρειάζεται ο οργανισμός και το

μόνο που ξεδιψάει πραγματικά.

 ΝΑΙ στους φυσικούς χυμούς και ΟΧΙ στα αναψυκτικά που περιέχουν

πολλή ζάχαρη.

 ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ  ότι  το  να  τρώμε  υπερβολικά  οδηγούμαστε  στην

παχυσαρκία.  ΥΓΙΕΣ  παιδί  δεν  είναι  το  παχύσαρκο  αλλά  αυτό  που

τρέφεται  ισορροπημένα  με  βάση  τις  ατομικές  του  ανάγκες  και  τις

φυσικές του δραστηριότητες!!!

Θάνος Καρυπίδης

Γρηγόρης Διλμπέρης
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3.7. Δέκα συμβουλές για καλή υγεία από τους μαθητές της Δ΄τάξης

 Πρέπει να τρώμε κάθε μέρα πρωινό.

 Δεν πρέπει να τρώμε πολλά γλυκά.

 Πρέπει να πίνουμε αρκετό νερό.

 Το βράδυ δεν είναι καλό να τρώμε αργά.

 Είναι απαραίτητο να τρώμε απ΄όλες τις τροφές.

 Δεν πρέπει να τρώμε πολλές τσίχλες και ζαχαρωτά.

 Να τρώμε κάθε μέρα φρούτα και λαχανικά.

 Όχι στα γαριδάκια και στα έτοιμα φαγητά.

 Πρέπει να πίνουμε φυσικούς χυμούς.

 Είναι καλό να γυμναζόμαστε συχνά.

Εύα Αλεξίου

3.8. Έτοιμα φαγητά ή μαγειρευτά; …. Η επιλογή, δική σας.

Σύμφωνα με την άποψη των συμμαθητών μου, αλλά και τη δική μου,

τα  σπιτικά  φαγητά  είναι  καλύτερα  από  τα  έτοιμα.  Τα  έτοιμα  φαγητά  είναι

κατεψυγμένα  και  δεν  ξέρουμε  με  τι  υλικά  είναι  φτιαγμένα.  Λόγω  της

κατάψυξης  χάνουν τις  βιταμίνες  τους και  επιπλέον έχουν και  συντηρητικά.

Ακόμη τα τηγανητά τα τηγανίζουν με λάδι που δεν ξέρουμε την ποιότητά του

και το χρησιμοποιούνε περισσότερο από δύο φορές.

Τα σπιτικά φαγητά είναι προσεκτικά μαγειρεμένα κι έχουν καλά υλικά.

Και κάτι ακόμη … πολλά από τα έτοιμα φαγητά ετοιμάζονται με προϊόντα που

έχει περάσει η ημερομηνία λήξης τους.

Γι αυτό προσοχή!

Εμμέλεια Κωντζόγλου
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Κεφάλαιο 4ο

Δραστηριότητες των μαθητών για να τρώτε με όρεξη!

4.1. «Διατροφή και υγεία»

Υγιεινά φαγητά

 Φρούτα

 Λαχανικά

 Γιαούρτι

 Όσπρια

 Μαρμελάδα

σπιτική

 Γάλα

 Τυρί

 Ψάρια

 Μέλι

 Χυμοί φυσικοί

Ανθυγιεινά φαγητά

 Σοκολάτες

 Γαριδάκια

 Ψωμάκια «κρι κρι»

 Σνίτσελ

 Κρέας τηγανητό

 Παγωτό έτοιμο

 Κρουασαν

 Κανελόνια

 Λουκάνικα

 Ζάχαρη

 Ζαχαρωτά

            Δημητριάδου Μαρία

4.2. Τα τραγούδια της υγιεινής διατροφής

Λίγο απ΄όλα

Το σώμα πρέπει να γυμνάζεις.

Την τροφή σου να αλλάζεις.

Άσε στην άκρη τα γλυκά.

Πάρε φάε μήλα και λαχανικά.

Αριστείδης Μάρτσιος
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Λαχανικά και αναψυκτικά

Τα λαχανικά είναι υγιεινά

Και πρέπει να τα τρώμε με τα φαγητά

Τα μεσημεριανά.

Τα΄αναψυκτικά 

Που έχουνε ανθρακικό

κάνουν κακό

σ΄ αντίθεση με το φυσικό χυμό.

Ανδρόνικος Παπαδόπουλος, Γκαϊτατζής Ιωάννης

Η υγιεινή διατροφή

Φρούτα και λαχανικά 

μας κάνουνε καλό.

Τ΄αναψυκτικό είναι κακό

γιατί έχει ανθρακικό.

Γάλα πίνω το πρωί 

και πρώτο το ΄χω στη διατροφή!

Ιορδάνης Αρβανιτόπουλος, Ευθύβουλος Ηλιόπουλος

Τρώμε υγιεινά – Όχι στα γλυκά

Όταν τρώμε τα γλυκά

πρέπει τα δόντια μας να πλένουμε

πολύ πολύ καλά.
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Το απογευματάκι

βγάλε ένα φρουτάκι 

κι ένα άσπρο γιαουρτάκι.

Το σώμα να γυμνάζεις,

χωρίς πολλά γλυκά,

που κάνουν τα παιδάκια

να είναι παχουλά.

Παρασκευή Κουτσοκώστα, Μαρία Καρά

Υγιεινό φαγητό

Για να πάμε στο σχολείο,

Τρώμε πάντα πρωινό,

Αλλά όχι όποιο να ΄ναι,

Πρέπει να ΄ναι υγιεινό.

Λαχανικά και γλυκά

Τα γλυκά είναι κακά

άσχημα και βλαβερά

τα δόντια μας χαλάνε 

κι είν΄ πολύ ανθυγιεινά.

Απ΄ την  άλλη τα λαχανικά

είναι νόστιμα και θρεπτικά

και για τη διατροφή μας
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είν΄ πολύ πολύ καλά.

Φαγητό  μου υγιεινό

Φαγητό πρέπει να τρώμε,

Αλλά να ΄ναι υγιεινό.

Λίγο κρέας, πολύ ψάρι

και πάντα ένα λαχανικό.

Μαρία Ιορδανίδου

4.3. Παροιμίες – Παροιμιώδεις εκφράσεις – Αινίγματα

α) Στρογγυλό μηδενικό,

καθαρά ελληνικό,

θεραπεύει φίνα,

τη μικρή μας πείνα.    Τι είναι;

β) Μέσα σ΄ένα βαρελάκι

έχω δυο λογιών κρασάκι.   Τι είναι;

γ) Πράσινος πύργος, κόκκινα σπιτάκια

μέσα κατοικούνε μαύρα παιδάκια.   Τι είναι;

δ) Σαρανταδυό πουκάμισα

Απ΄έξω το παλιό μου.  Τι είναι;

Λύσεις: α) κουλούρι, β) αυγό γ) καρπούζι, δ) το κρεμμύδι
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 Είπε το ψωμί ψωμάκι    (Γρηγόρης Διλμπέρης)

 Μου  ΄ψησες το ψάρι στα χείλη   ( Μαριάννα Κατεριάδου)

 Έχασε τ΄αυγά και τα πασχάλια (Μαριάννα Κατεριάδου)

 Μας παίζει το βαρύ πεπόνι   (Αρβανιτόπουλος Ιορδάνης)

 Όπου  ακούς  πολλά  κεράσια,  κράτα  και  μικρό  καλάθι   (Μαρία
Τζέκου, Μαρία Ιορδανίδου)

 Ένα  μήλο  την  ημέρα,  τον  γιατρό  τον  κάνει  πέρα (Αλέξανδρος
Δημητριάδης)

 Τα ΄κανες σαλάτα ( Μαρία Δημητριάδου)

 Τους έπιασε στα πράσα.  (Μαρία Δημητριάδου)

 Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται  (Μαρία Δημητριάδου)

 Φασούλι, το φασούλι, γεμίζει το σακούλι  (Μαρία Δημητριάδου)

 Αν δεις φαί κάτσε. Αν δεις καβγά φύγε.  (Μαρία Δημητριάδου)

 Μην φυτρώνεις εκεί που δε σε σπέρνουν   (Ευθύβουλος Ηλιόπουλος)

 Πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό. (Θάνος Καρυπίδης)

 Τα έκανες σαλάτα. (Θάνος Καρυπίδης)

 Η γριά κότα έχει το ζουμί. (Μαρία Καρρά)

 Λίγα είναι τα ψωμιά του. (Μαρία Καρρά)

 Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. (Μαρία Καρρά)

 Το χιόνι του Φλεβάρη γεμίζει το αμπάρι. (Εμμέλεια Κωντζόγλου)

 Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια. (Εμμέλεια
Κωντζόγλου)

 Κουκί το κουκί γεμίζει το σακί. (Παρασκευή κουτσοκώστα)

 Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. (Παρασκευή Κουτσοκώστα)

 Το  λάδι  κι  η  αλήθεια  πάντα  βγαίνουν  από  πάνω. (Γρηγόρης
Διλμπέρης)

 Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτο.  (Μαρία τζέκου)

 Τι μπρόκολα, τι λάχανα. (Μαρία τζέκου)

 Αγάλια, αγάλια γίνεται η αγουρίδα μέλι. Γιάννης Γκαϊτατζής)

 Όπου  ακούς  πολλά  κεράσια,  κράτα  και  μικρό  καλάθι. (Μαρία
Ιορδανίδου, Μαρία Τζέκου)

 Το  να  χέρι  νίβει  τα΄άλλο  και  τα  δυο  το  πρόσωπο. (Ανδρόνικος
Παπαδόπουλος)

 Βοήθα με να σε βοηθώ, ν΄ανεβούμε το βουνό. (Αριστείδης Μάρτσιος)
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4.4. Σταυρόλεξα – ακροστιχίδες – κρυπτόλεξα

Ορθογραφικό κρυπτόλεξο

Οι μαθητές της Δ ΄τάξης ξέχασαν την ορθογραφία των λέξεων και ψάχνουν να

τις βρουν στο κρυπτόλεξο για να τη θυμηθούν! Βοηθήστε τους!

1. Λ _ _ ΜΑΡΓΟΣ 2. Κ _ _ ΛΙΟΔΟΥΛΟΣ           3. ΖΑΧΑΡ _

4. ΕΚΤ _ ΛΕΣΗ 5. Χ _ ΛΟΣ    6. ΛΑΧΑΝ_ ΚΑ

7. ΑΝΘΟΤ _ ΡΟ            8. ΚΡ_ΚΟΣ   9. ΚΡ_ ΑΣ

10. ΕΛ _ ΑΙΟΛΑΔΟ       11. Ζ _ ΜΑΡΙΚΑ

Α Μ Ω Β Τ Α Κ Ρ Ε Α Σ Π Ο Γ Ρ Τ Α Ι Κ  Η 

Ζ Α Χ Α Ρ Η Ο Π Κ Υ Η Γ Φ Ω Β Ψ Μ Ρ  Ο 

Π Ξ Θ Ρ Δ Φ Ι Κ Ο Ι Λ Κ Ξ Ε Ρ Θ Θ Υ Ο  Υ 

Σ Χ Η Γ Φ Ι Ι Λ Α Ι Μ Α Ρ Γ Ο Σ Λ Ψ Χ Κ  Η 

Κ Ε Ρ Τα Υ Θ Ι Κ Π Δ Χ Υ Λ Ο Σ Ξ Η Ι Ι Ο Σ 

Ξ Κ Ν Β Ω Γ Ο Κ Ξ Ι Α Κ Λ Ο Π Μ  Ν Β Υ  Ζ 

Ι  Β Ω Ρ Δ Ι Ι Δ  Ζ Η ΙΝ Κ Ξ Η  Γ  Τ  Τ Θ Ο Σ

Δ Σ Χ Ζ Ε Ρ Ο Ι Σ Ε Ι Ζ Υ Μ Α Ρ Ι Κ Α Ι Ο Λ

Α Ν Θ Ο Τ Υ Ρ Ο Π Λ Γ Φ Κ Ρ Ο Κ Ο Σ Η Γ 

Κ Ο Λ Γ Ε Λ Α Ι Ο Λ Α Δ Ο Π Θ Υ Τα Γ Φ Η 

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Λ Α Χ Α Ν Ι Κ Α Ξ Η Α Σ Ε  

 Η ακροστιχίδα της ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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_ _ _                          Δηλώνει άρνηση

_ _ _ _                       Βασικό στοιχείο της διατροφής μας (αντίστρ.)

_ _ _ _ _ _ _ _             Σαλάτες με....βρίσκονται καθημερινά στο τραπέζι (αντιστρ.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Το τυρί, το βούτυρο είναι τέτοια προϊόντα

_ _ _ _ _ _ _                 Θρεπτική .... χωρίς αρχή.

_ _ _ _ _ _                  Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν τα φασόλια και οι φακές.

_ _ _ _ _ _                Συμπληρώνουν την υγιεινή διατροφή.

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _       Η παραγωγή πρέπει να είναι ....και όχι χημική (με άρθρο)

Κρυπτόλεξο παραδοσιακών σκευών και εργαλείων

 

Στο κρυπτόλεξο υπάρχουν οριζόντια και κάθετα 13 κρυμμένες λέξεις που είναι
παραδοσιακά σκεύη και εργαλεία

 

Οι λύσεις από τη Μαρία Καρρά στο παράρτημα
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4.5. Παραδοσιακές ελληνικές συνταγές

Φασολάδα

50



51



52



53



54



55



56



4.6. Συνταγές από ξένες χώρες – Δοκιμάστε τες
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 Λίγα λόγια για τον κρόκο

(το φυτό που καλλιεργείται στο ομώνυμο μέρος της Κοζάνης, τον Κρόκο)

Ο κρόκος αποτελεί ένα ισχυρό όπλο για τη δύναμη του οργανισμού. Διαθέτει

χωνευτικές  και  διουρητικές  ιδιότητες.  Ανακατεμένος  με  γλυκό  κρασί,

προστατεύει  από το  μεθύσι.  Ο κρόκος  αποτρέπει  την  ανάπτυξη καρκίνου,

βελτιώνει  τη  μνήμη  και  προστατεύει  τα  εγκεφαλικά  κύτταρα  από διάφορες

αρρώστιες. Επίσης λειτουργεί και ως αντισηπτικό της στοματικής κοιλότητας.

Ευθύβουλος Ηλιόπουλος – Ιορδάνης Αρβανιτόπουλος
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4.7. Μαθαίνοντας για τη διατροφή μέσα από ένα παραμύθι 

         Ο παππούς Ροδαλός και η μαγική συνταγή

Ένα παραμύθι που δείχνει στα παιδιά τις ωφέλειες της υγιεινής διατροφής και

τα αρνητικά αποτελέσματα των κακών διατροφικών συνηθειών.

 Απόσπασμα από το παραμύθι

« …Πέρασε καιρός και κάποια στιγµή ο παππούς Ροδαλός έπρεπε να

φύγει µακριά για δουλειές. Μόλις έφυγε όµως, ένας περίεργος άνθρωπος ήρθε

στη χώρα της Υγείας. … το δέρµα του ήταν κατακίτρινο. Τον έλεγαν Κύριο

Ωχρό. Ο Κύριος Ωχρός µόλις έφτασε στη Χώρα της Υγείας, πήγε κι έκατσε σ

ένα εστιατόριο.  - Φέρτε µου να φάω, είπε. Ο ταβερνιάρης του έφερε διάφορα

λαχανικά, φρούτα, καρπούς και δηµητριακά, φέτα και ψωµάκι.- Τι αηδίες είναι

αυτές;  Φώναξε ο κύριος Μυστήριος Ωχρός.  -  Μα σας έφερα ό,τι  καλύτερο

διαθέτει  το κατάστηµά µας, είπε ο ταβερνιάρης παραξενεµένος.-  Φαΐ το λες

εσύ αυτό; Τώρα θα σου δείξω εγώ τι σηµαίνει φαΐ. 

Μέσα απ το σακίδιό του άρχισε να βγάζει ένα σωρό µπολάκια. Ανοίγει

το  ένα,  είχε  πατατάκια  και  γαριδάκια.  Ανοίγει  το  άλλο,  ήταν  γεµάτο  γλυκά:

πάστες,  σοκολατίνες,  γλειφιτζούρια,  καραµέλες,  Ανοίγει  το  επόµενο,  γεµάτο

αλµυρά µπισκότα και κρακεράκια. Ανοίγει και το τελευταίο, γεµάτο φαγητά µε

πολλά λίπη, απ αυτά που παχαίνουν τους ανθρώπους και τους δυσκολεύουν
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να κινηθούν: ζαµπόν, λουκάνικα, κέικ µε πολύ βούτυρο - Ορίστε, φάτε απ αυτά

τα φαγητά, να δείτε τι θα πει απόλαυση! - Μµµµ πράγµατι είναι πολύ νόστιµα,

είπε ο ταβερνιάρης! 

Ήρθαν κι  άλλοι  άνθρωποι  και  δοκιµάσανε τα φαγητά αυτά και  πολύ

τους άρεσαν.  Σταµάτησαν  λοιπόν να  τρώνε  τα  αυτά  που έγραφε η µαγική

συνταγή του παππού Ροδαλού και τρώγανε µόνο φαγητά σαν κι  αυτά που

έφερε ο κύριος Μυστήριος Ωχρός. Πέρασαν οι µέρες, πέρασαν οι µήνες, και οι

άνθρωποι δεν ήταν πια υγιείς και δυνατοί όπως παλιά. Σε µερικούς πονούσε

το  κεφάλι.  Σε  άλλους  πονούσε  το  στοµάχι.  Άλλοι  πονούσαν  στα  κόκαλα.

*Άλλοι  απέκτησαν  µαύρα  δόντια  και  πονόδοντο.  Άλλοι  πονούσαν  στην

καρδιά, που αντί να κάνει τακ-τακ, τώρα έκανε τακ---τακ-τακ-τακ  Δεν ήταν πια

δυνατοί  και  δυσκολευόταν  να  σηκώσουν  οποιοδήποτε  βάρος.  «Ωχ  δεν

µπορώ» Και αρρώσταιναν συνέχεια: έβηχαν, είχαν πυρετό, φταρνίζονταν…
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                             Ολόκληρο φρούτο ή χυμός φρούτων;

Προτιμήστε  τα  φρούτα  ολόκληρα,  γιατί  έτσι  παίρνετε  τις  φυτικές  ίνες  που

περιέχουν, καθώς και περισσότερες βιταμίνες. Τα ολόκληρα φρούτα επίσης

μας κάνουν να νιώθουμε ότι έχουμε χορτάσει, κάτι που δε συμβαίνει με τους

χυμούς φρούτων.

                      Παπαδόπουλος Ανδρόνικος – Γκαϊτατζής Ιωάννης

   Το μέλι  είναι  προτιμότερο,  επειδή είναι  φυσικό προϊόν, το οποίο δεν το

έχουν  επεξεργαστεί  πολύ  όπως  τη  ζάχαρη.  Επειδή  είναι  φυσικό  προϊόν

περιέχει βιταμίνες και μέταλλα από τα συστατικά της κερήθρας. Η ζάχαρη από

την άλλη πλευρά, ως υδατάνθρακας, δίνει ενέργεια (θερμίδες) στο οργανισμό,

αλλά δε δίνει θρεπτικά συστατικά.

                    Χρήστος Καβάλλας – Αλέξανδρος Διαμαντίδης
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4.9. Ετοιμάζοντας δεκατιανό στους μαθητές του σχολείου μας
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