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Να ςυνειδθτοποιιςουν τα παιδιά τθ ςθμαντικότθτα των
διατροφικϊν τουσ επιλογϊν – ςυνθκειϊν, οι οποίεσ με
τθ ςειρά τουσ κακορίηουν τθν ποιότθτα τθσ ηωισ τουσ και
ςυμβάλλουν ςτθ ςωςτι ςωματικι και πνευματικι
ανάπτυξθ.

Η αφορμι για τθν εναςχόλθςθ μου με το κζμα τθσ
διατροφισ είναι αποτζλεςμα των υψθλϊν ποςοςτϊν
παιδικισ παχυςαρκίασ που εμφανίηονται ςε διάφορεσ
ζρευνεσ τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα για τα παιδιά τθσ
Κριτθσ, όπωσ επίςθσ και για τισ ςυνζπειεσ τθσ αλόγιςτθσ
κατανάλωςθσ ανκυγιεινϊν τροφϊν.



 Να γνωρίςουν τθ διαδικαςία τθσ πζψθσ.
 Να γνωρίςουν τισ ομάδεσ τροφϊν.
 Να γνωρίςουν τθν προζλευςθ των τροφϊν.
 Να γνωρίςουν τα ςτάδια παραγωγισ διαφόρων τροφίμων.
 Να  κατανοιςουν τθν κρεπτικι αξία των τροφϊν.
 Να επιλζγουν τισ πιο πλιρεισ διατροφικζσ  ςυνταγζσ.
 Να μάκουν να ταξινομοφν τα διάφορα είδθ τροφϊν.
 Να κατανοιςουν τθν αξία των βαςικϊν γευμάτων.
 Να αποφεφγουν τθν αλόγιςτθ κατανάλωςθ τροφϊν.
 Να αναπτφξουν το λόγο τουσ. 
 Να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ.



 Να διαβάηουν και να γράφουν ςυνταγζσ. 
 Να αυξάνουν τισ δόςεισ των ςυνταγϊν. 
 Να παράγουν φαγθτό από ςυνταγζσ ακολουκϊντασ τα ςτάδια 
παραςκευισ τουσ.
 Να εμπεδϊςουν μακθματικζσ ζννοιεσ, όπωσ ποςότθτα, 
βάροσ, όγκοσ.
 Να ηυγίηουν τα υλικά μιασ ςυνταγισ.
 Να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ ζρευνασ, παρατθρθτικότθτασ 
και δθμιουργικότθτασ.
 Να καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα και να τα αξιολογοφν. 



Να αποκτιςουν ςωςτζσ ςυνικειεσ διατροφισ και  άςκθςθσ.
Να αγαπιςουν τα φροφτα και τα λαχανικά (κετικι ςτάςθ).
Να διαμορφϊςουν κετικι ςτάςθ ςτισ ωφζλιμεσ τροφζσ.
Να αςκοφνται ςωματικά κακθμερινά.
Να αναπτφξουν τθν αυτοεκτίμθςθ, τθν υπευκυνότθτα,  το 
ςεβαςμό και το αίςκθμα ςυνεργαςίασ  με τα άλλα παιδιά τθσ 
ομάδασ του και κατά επζκταςθ με τα παιδιά τθσ τάξθσ.
 Να αςκθκοφν ςτθν ενεργθτικι ακρόαςθ και ςυηιτθςθ.
Να εκφράηονται ελεφκερα και καλλιτεχνικά.



φνδεςθ με τισ ενότθτεσ τθσ γλϊςςασ: 
 Τεφχοσ α’, Ενότθτα 5 «Πάμε για ψϊνια». (Δουλζψαμε ςε 
ομαδικό επίπεδο με ςυςκευαςίεσ προϊόντων που ζφεραν τα 
παιδιά ςτθν τάξθ για το τι πρζπει να προςζχουμε όταν 
ψωνίηουμε ) . 
Τεφχοσ α’, Ενότθτα 8 «Το ταξίδι ςτθν Χωχαροφπα» (Ψάξαμε ςε 
ατομικό επίπεδο για αινίγματα, παροιμίεσ που αφοροφν τθ 
διατροφι και φτιάξαμε ζνα βιβλιαράκι με τισ παροιμίεσ που 
βρικαν τα παιδιά από βιβλία – διαδίκτυο ςε ςυνεργαςία με τουσ 
γονείσ τουσ .  



φνδεςθ με τισ ενότθτεσ τθσ γλϊςςασ: 
Τεφχοσ γ’, Ενότθτα 21 « Χριςιμεσ Οδθγίεσ» αςχολθκικαμε με  
τισ ςυνταγζσ, γνωρίςαμε πωσ να γράφουμε ςυνταγζσ πωσ να τισ 
εκτελοφμε, φτιάξαμε κουλουράκια ςε ομαδικό επίπεδο.  ε
ατομικό επίπεδο ζγραψε ο κακζνασ τθν αγαπθμζνθ του 
ςυνταγι και φτιάξαμε ζνα βιβλίο ςυνταγϊν.



φνδεςθ με τισ ενότθτεσ των μακθματικϊν: 
Σεφχοσ β’, Ενότθτα 30 «Μοιράηομαι δίκαια…» μοιραςτικαμε 
ηαχαρωτά ςε ομαδικό επίπεδο και ςτθ ςυνζχεια ςε επίπεδο 
τάξθσ και μιλιςαμε για το πόςο πολφ πρζπει να προςζχουμε 
ςτθν κατανάλωςθ τουσ . Τζλοσ  ςυνδζςαμε το πρόγραμμα τθσ 
διατροφισ μαηί με το πρόγραμμα ςτοματικισ υγιεινισ και ςτθ 
λιξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ  τα παιδιά ζπλυναν τα δόντια 
τουσ με τισ οδοντόβουρτςεσ τουσ.
Σεφχοσ β’, Ενότθτα 50 «Λφνω προβλιματα: τρατθγικζσ…»       
Η ενότθτα προςφζρεται να ςυνδεκεί  με τθν υγιεινι διατροφι 
μζςα από τθ ανακαλυπτικι δραςτθριότθτα του βιβλίου μακθτι» 
και λειτοφργθςε εμπεδωτικά ςτο πρόγραμμα, διότι είναι προσ το 
τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ.



φνδεςθ με τισ ενότθτεσ τθσ Μελζτθσ περιβάλλοντοσ: 
Ενότθτα 7, «Σα φυτά» και ειδικότερα υποενότθτα 7.3. «Σα 
φυτά ςτθ διατροφι μασ», όπου είδαμε ξανά το πόςο ςθμαντικά 
είναι τα φυτά ςτθν διατροφι μασ και ανζλαβαν να γράψουν όλοι 
τουσ ςε ατομικό επίπεδο για το αγαπθμζνο τουσ λαχανικό αλλά 
και το αγαπθμζνο τουσ φροφτο. 
Ενότθτα  17 «Η διατροφι μασ» Η ενότθτα προςφζρεται για 
εμπζδωςθ ςτα όςα είδαμε για τισ ομάδεσ τροφϊν αλλά και για 
τθν ςθμαντικότθτα των βαςικϊν γευμάτων και τθσ άςκθςθσ ςτθ 
ηωι μασ.



Ανάγνωςθ  βιβλίων,  ςυνταγϊν και παιδικϊν ιςτοριϊν.
Λειτουργία δανειςτικισ βιβλιοκικθσ  με τα ςχετικά 
βιβλία(Κακ’ όλθ τθ χρονιά είχαμε αφιερϊςει μια διδακτικι 
ϊρα ςτθν φιλαναγνωςία και ςτο δανειςμό βιβλίων από τθν 
βιβλιοκικθ μασ όπου είχαμε και βιβλία που ςχετίηονταν με 
τθν διατροφι).
Καταγραφι λίςτασ με τα ψϊνια ανά ομάδα από το Super 
Market.
Καταγραφι ςε ατομικό επίπεδο αγαπθμζνων ςυνταγϊν 
(Σφνδεςθ με Γλϊςςα, Μακθματικά, Μελζτθ Περ.).
Καταγραφι ςε ατομικό επίπεδο αγαπθμζνων φροφτων. 
(Σφνδεςθ με Γλϊςςα, Μελζτθ Περ. )
Καταγραφι ςε ατομικό επίπεδο αγαπθμζνων λαχανικϊν. 
(Σφνδεςθ με Γλϊςςα, Μελζτθ Περ.)



Μια φορά τθν εβδομάδα ςε ομαδικό επίπεδο 
μελετοφςαμε, παρατθροφςαμε, γευόμαςταν, μυρίηαμε, 
αγγίηαμε και κρατοφςαμε ςθμειϊςεισ ανά ομάδα για 
διάφορα είδθ τροφϊν τα οποία και ςτθ ςυνζχεια 
παρουςιάηαμε μζςα ςτθν τάξθ (ςφνδεςθ με Μελζτθ Περ., 
Γλϊςςα). 

Φτιάξαμε φρουτοςαλάτα με φροφτα που ζφεραν τα 
παιδιά από το ςπίτι και τθ μοιράςαμε ςε 21 ποτθράκια 
(ςφνδεςθ με Μελζτθ Περ. και Μακθματικά).

Φτιάξαμε φρουτοςουβλάκια με μοτίβο (ςφνδεςθ με 
Μελετθ Περ., Μακθματικά).



Φτιάξαμε βαςιλόπιτα ςε ομαδικό επίπεδο με υλικά που 
ζφεραν τα παιδιά, (ςφνδεςθ με Μακθματικά, Γλϊςςα, 
«Ήκθ και ζκιμα», κρθςκευτικά) . 

*Στα παιδιά δόκθκε τθν προθγοφμενθ μζρα ζνα φφλλο
εργαςίασ, όπου ομαδικά ζπρεπε να υπολογίςουν τισ
ποςότθτεσ κάκε υλικοφ ςτο τριπλάςιο.
Τθν επόμενθ μζρα αφοφ ςυμφωνικθκε κάκε ομάδα τι
υλικά κα κρατά από το ςπίτι και ετοίμαςαν τθν ηφμθ αφοφ
ηφγιςαν, ανακάτεψαν και ζψθςαν μονοί τουσ με
προφορικι κακοδιγθςθ μου, όπου αυτι ιταν αναγκαία.]



Φτιάξαμε αλατοηφμθ ςε ομαδικό επίπεδο με τθν οποία 
πλάςαμε τθν Κυρά Σαρακοςτι (ςφνδεςθ με Μελζτθ Περ., 
Γλϊςςα, Μακθματικά, Ήκθ Ζκιμα, Αιςκθτικι αγωγι).

*Μιλιςαμε για τθν Κυρά Σαρακοςτι, και ακοφςαμε και ζνα 
παραμφκι https://www.youtube.com/watch?v=KdZlkN7Vk8A
ςτθ ςυνζχεια κάναμε αναφορζσ ςτθν   νθςτεία].

Φτιάξαμε Παςχαλιάτικα κουλουράκια (ςυνταγι βιβλίου 
γλϊςςασ) αλλά και Λαηαράκια (ςφνδεςθ με Μελζτθ Περ., 
Γλϊςςα, Μακθματικά, Ήκθ Ζκιμα, Αιςκθτικι αγωγι).

https://www.youtube.com/watch?v=KdZlkN7Vk8A
https://www.youtube.com/watch?v=KdZlkN7Vk8A


Επιςκεφτικαμε τον Παραδοςιακό οικιςμό Αρόλικο ςτο 
Ηράκλειο, όπου ηφμωςαν, ράβδιςαν, και φφτεψαν ςτάρι.  

Επιςκεφτικαμε τθν Creta Farm, Όπου γνϊριςαν διάφορα 
πράγματα γφρω από τθν παραγωγι αλλαντικϊν και είδαν και 
τισ εγκαταςτάςεισ ςταβλιςμοφ των χοίρων.

Επιςκεφτικαμε τθν ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΣ. ΤΝΕΣ. ΡΕΘΤΜΝΗ όπου 
μασ ζδειξαν τα ςτάδια παραγωγισ τθσ γραβιζρασ. 

 Επιςκεφτικαμε τον παραδοςιακό φοφρνο τθσ οικογζνειασ 
Μυςτράκθ ςτο Ατςιπόπουλο, όπου τα παιδιά πιραν 
ςυνζντευξθ από τθν κυρία Βαγγελιϊ και ζπειτα ηφμωςαν και 
ζπλαςαν παραδοςιακό ψωμί με προηφμθ.



Ζφτιαξαν αφίςεσ με κζμα τα φροφτα για να ςυμμετάςχουν 
ςτο διαγωνιςμό για τθν προϊκθςθ των φροφτων ςτα ςχολεία.

Φτιάξαμε ςκελετοφλθδεσ για να ςτολίςουμε τθν τάξθ για τθν 
περίοδο του καρναβαλιοφ, αφοφ είχε προθγθκεί ςυηιτθςθ για 
τθν ςθμαντικότθτα των γαλακτοκομικϊν ςτθ ηωι  μασ 
(αςβζςτιο- οςτά- ανάπτυξθ). 

Είδαμε Βίντεο από τθν ςειρά τθσ Deagostini “Εξερευνϊντασ 
το ανκρϊπινο ςϊμα»:
«Η πζψθ»
«Ο ςκελετόσ».
«Σο ςτόμα και τα δόντια» (ςφνδεςθ με Πρόγραμμα 
ςτοματικισ υγείασ).



Διαβάςαμε τα εξισ βιβλία, τα οποία και ςυςτινουμε:


























































































