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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Το πολυτιµότερο αγαθό στη ζωή είναι η υγεία και δύο από τους βασικούς 

παράγοντες που την επηρεάζουν είναι η διατροφή και η άσκηση. 
Η κατανάλωση τροφίµων από όλα τα επίπεδα της διατροφικής πυραµίδας στις 

σωστές ποσότητες σε συνδυασµό µε τη σωµατική δραστηριότητα, µας χαρίζει υγεία, 
ευεξία και οµορφιά. Είναι, εποµένως, αναγκαίο, η σχετική ενηµέρωση να είναι 
πλήρης αλλά και να ξεκινά εγκαίρως. Αυτό σηµαίνει ότι από µικρή ηλικία ο 
καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τι τρώει, τι πρέπει να αποφεύγει και γενικότερα ποια 
είναι τα βήµατα για µια ισορροπηµένη διατροφή. 

Γνωρίζουµε ότι οι κύριες πηγές πληροφόρησης πάνω σε τέτοια θέµατα είναι η 
τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο τύπος ενώ λιγότερο επηρεάζουν η οικογένεια, οι φίλοι 
και το σχολείο. Είναι, λοιπόν, σηµαντικό η  εκπαιδευτική κοινότητα να 
δραστηριοποιηθεί και να εντάξει προγράµµατα αγωγής υγείας στην καθηµερινότητα 
του σχολείου ώστε να αποκτήσουν οι µαθητές από νωρίς τις σωστές διατροφικές 
συνήθειες. 

Ελπίζουµε ότι µε το πρόγραµµα αγωγής υγείας που διεκπεραιώσαµε στην Ε′ τάξη 
του 61ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών να βάλαµε ένα λιθαράκι για το σκοπό αυτό. 

 
 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 

� Κριτήρια επιλογής του θέµατος: 
▪ Εκδήλωση ενδιαφέροντος  από τους µαθητές για το συγκεκριµένο θέµα. 
▪ Η σηµασία του για τη σωµατική και ψυχική υγεία των µαθητών. 
▪ Η επικαιρότητά του. 
 
� Σκοπός του προγράµµατος: 
«Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της 
ψυχικής και σωµατικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των µαθητών, αφενός 
µε την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης, 
αφετέρου µε την αναβάθµιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.» 
 
� Στόχοι του προγράµµατος: 
Οι µαθητές: 
▪ Να αντιληφθούν τη σηµασία της καλής φυσικής κατάστασης και τους τρόπους 
µε τους οποίους κάποιοι παράγοντες την επηρεάζουν. 
▪ Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για καθηµερινή άσκηση και υγιεινή 
συµπεριφορά. 
▪ Να προβληµατιστούν για τις διατροφικές συνήθειες. 
▪ Να γνωρίσουν τη διατροφική πυραµίδα. 
▪ Να συνεργαστούν και να βελτιώσουν τις µεταξύ τους σχέσεις. 
▪ Να αναπτύξουν δεξιότητες. 
▪ Να ενισχύσουν την αυτοεκτίµησή τους. 
 
� Χρονοδιάγραµµα: 
  Ιανουάριος-Ιούνιος 2009 
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� Πηγές 
▪ Internet 
▪ Εκπαιδευτικά CD-ROM 
▪ Περιοδικά 
▪ Εφηµερίδες 
▪ Βιβλία του ΥΠ.Ε.Π.Θ 
 

 
 

 

Κεφάλαιο 2ο 
 

� Γνωριµία των µαθητών: 
▫ Όλοι οι µαθητές κάθονται σε κύκλο και ο καθένας λέει το όνοµά του. Στη 
συνέχεια ο καθένας λέει το όνοµα αυτού που κάθεται αριστερά και αυτού που 
κάθεται δεξιά του. 
 
▫ Ο κάθε µαθητής λέει το όνοµά του και δίνει µερικές πληροφορίες γι’ αυτό 
(π.χ. από ποιον το πήρε-παππούς, γιαγιά-,τι φανερώνει το όνοµά του-
«Ειρήνη»-,ή κάτι άλλο σχετικό). 
 
▫ Ο κάθε µαθητής λέει το όνοµά του και ένα θετικό επίθετο που αρχίζει µε το 
ίδιο γράµµα (π.χ. Ελισάβετ-ευαίσθητη). 
 
▫ Οι µαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια και ο ένας παίρνει συνέντευξη από τον 
άλλο. Στο τέλος ο κάθε µαθητής συστήνει στους υπόλοιπους το ταίρι του 
προσπαθώντας να θυµηθεί όσο το δυνατόν περισσότερα. 
 
� Χωρισµός σε οµάδες: 
▫ ∆ίνονται στους µαθητές οι αριθµοί 1,2,3… και ο καθένας κάνει οµάδα µε 
αυτόν που το άθροισµα των αριθµών τους είναι κατά µία µονάδα µεγαλύτερο 
από το συνολικό αριθµό των µαθητών. 
 
▫ Οι µαθητές σκορπίζονται στην αίθουσα. Στο άκουσµα ενός αριθµού, π.χ. 
του 4,τρέχουν να σχηµατίσουν οµάδες 4 ατόµων. Όσοι αποµένουν 
σχηµατίζουν άλλη οµάδα. Επαναλαµβάνεται το ίδιο και µε άλλους αριθµούς. 
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Κεφάλαιο 3ο 
 

 ∆ραστηριότητες: 
 

o Όλοι µαζί φτιάξαµε το συµβόλαιό µας µε κανόνες που θα έπρεπε να 
τηρούµε σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος (π.χ. δεν κάνουµε 
φασαρία, είµαστε όλοι ίσοι µεταξύ µας κλπ) και το υπογράψαµε. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
o Συµπληρώσαµε ερωτηµατολόγιο για τις προτιµήσεις µας στο φαγητό 

(π.χ. ποιο είναι το αγαπηµένο µου φαγητό και γιατί, τι µ’ αρέσει να 
τρώω για πρωινό, βραδινό κλπ. και για ποιους λόγους. 

 
 

o Κάναµε έρευνα σε άλλες τάξεις(Γ’, ∆’, ΣΤ’) ώστε να διαπιστώσουµε 
τις διατροφικές συνήθειες πρωινού των µαθητών. 
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                                    ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
                    ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 

  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 
1.Τρως πρωινό κάθε µέρα;   
2.Ετοιµάζεις µόνος σου το πρωινό σου;   
3.Ετοιµάζει το πρωινό σου κάποιος άλλος;   
4.Τρως µόνος το πρωινό σου;   
5.Τρως πρωινό καθισµένος στο κρεβάτι;   
6.Σήµερα έφαγες πρωινό;   
7.Πίνεις φρέσκο γάλα;   
8.Πίνεις γάλα εβαπορέ;   
9.Πίνεις τσάι;   
10.Πίνεις χυµό φρούτων;   
11.Τρως ψωµί ( µαύρο, λευκό, φρυγανιές );   
12.Βάζεις στο ψωµί βούτυρο;   
13.Βάζεις στο ψωµί µαρµελάδα, µέλι;   
14.Τρως αβγό;   
15.Τρως δηµητριακά µε γάλα;   
16.Τρως γιαούρτι;   
17.Τρως φρέσκα φρούτα εποχής;   
18.Τρως βιαστικά (µέσα σε πέντε λεπτά );   
19.Παίρνεις µαζί σου κάτι πρόχειρο να φας στο σχολείο;   
20.Αγοράζεις κάτι για πρωινό από το φούρνο;   
Ηµεροµηνία: 
 
Τάξη: 
 
Αγόρι:                                            Κορίτσι: 

  

 
 
o Φτιάξαµε σουπλά. 

 

 
 



 6 

o Συγκεντρώσαµε συνταγές νηστίσιµων φαγητών για την περίοδο της 
Σαρακοστής.. 

 
o Κατασκευάσαµε την πυραµίδα της διατροφής και κολάζ µε τα θρεπτικά 

συστατικά των φαγητών (υδατάνθρακες ,πρωτεΐνες, λίπη, µέταλλα, 
βιταµίνες). 
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o Παίξαµε παιχνίδια.(π.χ. Ο κύριος Κ, ο κύριος Λ, και ο κύριος Π 

βρέθηκαν στο µανάβικο της γειτονιάς τους και οι τρεις µαζί. 
Βοηθήστε τους να αγοράσουν τα σωστά προϊόντα. Γράψτε στον 
καθένα µια λίστα µε τα προϊόντα που µπορεί να επιλέξει και τα οποία 
αρχίζουν από το γράµµα του ονόµατός τους.) 

 
o Συζητήσαµε για το ρόλο της διαφήµισης στη σύγχρονη 

καταναλωτική κοινωνία και παρουσιάσαµε σε οµάδες µια διαφήµιση 
για κάποιο αγαπηµένο µας προϊόν. 

 
o Φάγαµε πρωινό που ετοιµάσαµε µόνοι µας. 

 
o Συζητήσαµε σχετικά µε τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται 

στις συσκευασίες τροφίµων ( π.χ. ηµεροµηνία λήξης, καθαρό βάρος 
κλπ. ) και µελετήσαµε ετικέτες τροφίµων που καταναλώνουµε 
καθηµερινά ( π.χ. γάλα, χυµός κλπ. )προκειµένου να διαπιστώσουµε 
αν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. 

 
o Μιλήσαµε για τους σωστούς τρόπους συµπεριφοράς στο τραπέζι. 

 
o Κουβεντιάσαµε για τους διάφορους τρόπους συντήρησης των 

τροφίµων (ψύξη, κατάψυξη, κονσερβοποίηση, αποξήρανση, 
πάστωµα). 

 
o Φτιάξαµε το δεκάλογο της σωστής διατροφής. 

 
                         Ο ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

1.Τρώµε πρωινό κάθε µέρα. 

2.Πίνουµε φυσικούς χυµούς. 
3.Πριν από κάθε γεύµα πλένουµε τα χέρια µας. 
4.Απολαµβάνουµε το γεύµα µας. 
5.Τρώµε φρούτα και λαχανικά. 

6.∆εν τρώµε φαγητά που έχουν πολλά λίπη. 

7.Τρώµε αρκετά γαλακτοκοµικά. 

8.Αποφεύγουµε τα πολλά γλυκά. 

9.Αποφεύγουµε να τρώµε συχνά κόκκινο κρέας. 
10.Τρώµε όσο πρέπει. 
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Κεφάλαιο 4ο 
 

Μερικές πληροφορίες που συγκεντρώσαµε για τα θρεπτικά συστατικά 
των τροφίµων είναι οι εξής: 

 
� Πρωτεΐνες: Οι πρωτεΐνες είναι οι πρωτοµάστορες του σώµατός µας. Το 

βοηθάνε να αναπτύσσεται και διορθώνουν τις βλάβες του. Η έλλειψη 
πρωτεϊνών εµποδίζει την ανάπτυξη του οργανισµού. Πρωτεΐνες έχουν οι ξηροί 
καρποί, ο αρακάς, τα όσπρια, τα γαλακτοκοµικά, τα ψάρια, το κοτόπουλο, τα 
κρέατα. 

 
� Υδατάνθρακες: Οι υδατάνθρακες είναι το καύσιµο του οργανισµού. Μας 

παρέχουν την απαραίτητη καθηµερινή ενέργεια. Η έλλειψή τους δηµιουργεί 
κόπωση στο σώµα και τον εγκέφαλο. Υδατάνθρακες περιέχουν τα φρούτα και 
τα λαχανικά, το ψωµί, το µέλι, οι πατάτες, τα ο ρύζι, τα δηµητριακά, τα 
µακαρόνια. 

 
 
� Βιταµίνες: Οι βιταµίνες Α, Β,C,D,E είναι ουσίες εντελώς απαραίτητες για 

επιµέρους λειτουργίες του οργανισµού. Χωρίς τις βιταµίνες δεν µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε κανένα από τα θρεπτικά συστατικά των τροφών.1.Η Α 
είναι απαραίτητη για την άψογη λειτουργία της όρασης και τη βρίσκουµε στο 
γάλα, το τυρί, τα αβγά, το σπανάκι, τα καρότα, το κρέας, το συκώτι.2.Η οµάδα 
Β είναι απαραίτητη στον οργανισµό για τη λειτουργία της καρδιάς, το µυαλό, 
το δέρµα, τα νεύρα, την πέψη, τους µυς και υπάρχει στα αβγά το µαύρο ψωµί, 
το κρέας, σε ορισµένα λαχανικά, το γάλα, το αναποφλοίωτο ρύζι, τους ξηρούς 
καρπούς.3.Η C είναι απαραίτητη για το ανοσοποιητικό σύστηµα και τη 
βρίσκουµε στο λεµόνι, το πορτοκάλι, το βατόµουρο, τις φράουλες, τον 
αρακά.4.Η D είναι απαραίτητη για την απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου 
και υπάρχει στα αβγά, το συκώτι, το βούτυρο, τα παχιά ψάρια.5.Η Ε είναι 
απαραίτητη στις λειτουργίες των κυττάρων και υπάρχει στα φυτικά έλαια, τα 
αβγά, τα δηµητριακά. το λίπος ορισµένων ψαριών. 

 
� Λίπη: Τα λίπη είναι απολύτως απαραίτητα στο σώµα µας, γιατί ρυθµίζουν τη 

θερµοκρασία του. Ο εγκέφαλός µας είναι κυρίως λίπος. Το σώµα µας έχει 
αποθήκες στις οποίες αποθηκεύει τα λίπη, για ώρα ανάγκης. Τα λίπη µπορεί 
να είναι ζωικά ή φυτικά και υπάρχουν στα λάδια, στα παχιά κρέατα και 
ψάρια, τα γλυκά, τα βούτυρα, τα γαλακτοκοµικά. Οι καλύτερες πηγές λίπους 
είναι το ελαιόλαδο και τα παχιά ψάρια. 

 
 
� Μέταλλα και ιχνοστοιχεία: Είναι ουσίες που χρησιµοποιεί το σώµα µας, σε 

πάρα πολύ µικρές ποσότητες  για τις µικρολειτουργίες του. Τα πιο βασικά 
είναι ο σίδηρος, το ασβέστιο, το µαγνήσιο, ο φώσφορος, το κάλιο, το νάτριο. 
Τα µέταλλα και τα  ιχνοστοιχεία  βρίσκονται παντού στα φρέσκα τρόφιµα, γι’ 
αυτό η διατροφή µας πρέπει να περιλαµβάνει µια πολύ µεγάλη ποικιλία 
νωπών τροφών. 
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Κεφάλαιο 5ο 
 

Αξιολόγηση 
 

Το πρόγραµµα προκάλεσε ενδιαφέρον στους µαθητές οι οποίοι 
σταδιακά άρχισαν να αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες στο σχολείο 
αλλά και στο σπίτι, όπως µας ενηµέρωσαν οι γονείς. 

Τους άρεσαν ιδιαίτερα οι οµαδικές εργασίες όπως τα κολάζ και η 
έρευνα µε βάση ερωτηµατολόγιο. Ανέπτυξαν  τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους, 
διασκέδασαν και συνεργάστηκαν µε επιτυχία. 

 
Στο πρόγραµµα πήραν µέρος οι µαθητές: 

Γιωτόπουλος Παναγιώτης 
Γκόγκα Μάριο 

Γκόζγκος Βασίλειος 
Κολάνι Μάριο 

Κουρής Αθανάσιος 
Κρεµµύδας Παναγιώτης 
Μήτσος Αλέξανδρος 
Μπουζέας Νικόλαος 

Παναγόπουλος ∆ιονύσιος 
Πρίφτι Ρονάλντο 

Τζώρτζης Θεόδωρος 
Τζώρτζης Θωµάς 
Φερέτος Ιωάννης 

Σταυρόπουλος Μάριος 
Βανδώρου Γιοβάνα 
Βασιλείου Μαρία 

Βενέτη Ζωή 
Βογιατζή Γαρυφαλλιά 
Λαγού Αικατερίνη 

Μπαλατσινού Αντιγόνη 
Μπαλή Αλεξάνδρα 
Ντάνου Σταυρούλα 
Φαρµάκη Ελένη 
Χάιδου Βασιλική 
Χατζή Ελισάβετ 
Ενάκε Ροξάνα 

Μπαϊραµάι Ζαµίρα 
 


