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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Είµαστε η Α΄ τάξη του 7ου ∆. Σ. Αθηνών, στο Άλσος Παγκρατίου. Η τάξη µας
φιλοξενεί 19 παιδάκια από διάφορες χώρες. Είµαστε ένα πραγµατικό δείγµα πολυπολιτισµικότητας. Παρόλη τη διαφορετικότητά µας, φτιάξαµε µια εξαιρετική οµάδα.
Επειδή τα παιδιά είναι µικρά σε ηλικία, το θέµα του πρωινού είναι µια καλή αρχή για
να συζητήσουµε τις διατροφικές συνήθειες που έχουµε, αλλά και αυτές που θα ήταν
καλό να υιοθετήσουµε.
Η συζήτηση ξεκίνησε από το πόσο σηµαντικό είναι το πρωινό ως το πρώτο
γεύµα της ηµέρας και τι θα µπορούσε να συµπεριληφθεί σ’ αυτό. Τα περισσότερα
παιδιά, σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους, έπιναν απλά ένα γάλα και έφευγαν για το
σχολείο. Από τα 19 παιδιά µόνο τα 3 έτρωγαν και µια φέτα ψωµί µε µέλι και άλλα 2
έτρωγαν δηµητριακά.
Το πρώτο και βασικότερο στοιχείο του πρωινού είναι το γάλα. Έτσι λοιπόν
θίξαµε το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παιδιών προτιµά το σοκολατούχο γάλα σε
σχέση µε το άσπρο. Ο λόγος είναι προφανής: Η σοκολάτα αποτελεί το δέλεαρ. Τα
παιδιά πίνουν µε µεγαλύτερη ευκολία και ευχαρίστηση το σοκολατούχο γάλα σε
αντίθεση µε το άσπρο, για το οποίο οι µαµάδες πιέζουν για την κατανάλωσή του.
Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτηµα του γιατί είναι σηµαντικό να πίνουµε το
γάλα και βάλαµε στην κουβέντα µας τη λεξούλα ΑΣΒΕΣΤΙΟ. Εξηγήσαµε τι είναι
αυτό και τι ακριβώς προσφέρει στην ανάπτυξη του παιδιού αλλά και το πόσο
απαραίτητο είναι ακόµα και για τους µεγάλους, έτσι ώστε και τα παιδιά να
καταλάβουν ότι το ασβέστιο είναι απαραίτητο σε όλες τις ηλικίες.

Η επόµενη ενότητα αφορούσε το πώς το γάλα φτάνει στο ποτήρι µας. Από
πού ξεκινά, τη διαδροµή που ακολουθεί και την κατάληξή του στο …στοµάχι µας.
Μετά από σοβαρούς και αστείους διαλόγους καταλήξαµε σε µια αλυσίδα λέξεων που
περιγράφουν το …ταξίδι του. Η αλυσίδα µας έχει ως εξής:
Χορταράκι – Αγελάδα – Κτηνοτρόφος – Άρµεγµα – Φορτηγό – Εργοστάσιο –
Βράσιµο – Συσκευασία – Ηµεροµηνία Παραγωγής – Κατάστηµα Πώλησης – Ράφι –
Ψυγείο – Επιλέγω – Αγορά
Σ’ αυτό το κοµµάτι σταθήκαµε πολύ, καθώς πολλές λέξεις δεν τις γνώριζαν τα
παιδιά. Συνδέσαµε λοιπόν τις λέξεις µε το µάθηµα της Γλώσσας και γράψαµε όλες τις
καινούριες λέξεις και τη σηµασία τους στο ευρετήριό µας, προκειµένου να τις
µάθουµε καλύτερα.

Ένα καλό πρωινό εκτός από γάλα χρειάζεται και την ανάλογη …παρέα. Εδώ
έκαναν την είσοδό τους το ψωµί, το τυρί και το µέλι. Το θέµα µας εντοπίστηκε στο
πώς φτιάχνεται το ψωµί και το τυρί και πώς παράγεται το µέλι. Φτιάξαµε νέες
αλυσίδες λέξεων:
Ψωµί: όργωµα – σπορά – κίτρινα στάχυα – θερισµός – µύλος – αλεύρι –
φούρναρης – ζύµωµα – ψήσιµο
Τυρί: τυροκόµος – πήζει το γάλα
Μέλι: µελισσοκόµος – µέλισσες – κυψέλη – τροφή από λουλούδια ή δέντρα
Ο συνδυασµός ψωµί + τυρί ή ψωµί + µέλι ήταν η πρώτη µας πρόταση για
να συνοδέψει ένα παιδί το γάλα του.

Ο χυµός πορτοκάλι µας άρεσε επίσης. Εδώ βάλαµε και τη λέξη βιταµίνες και
ειδικά τη C και εξηγήσαµε γιατί το πορτοκάλι είναι απαραίτητο. ∆ιευκρινίσαµε ότι το
πιο υγιεινό είναι να πίνουµε φρεσκοστυµµένο πορτοκάλι και µάλιστα πολύ γρήγορα,
αφού αν το αφήσουµε πολύ ώρα ο αέρας καταστρέφει τη βιταµίνη C και έτσι το
πορτοκάλι χάνει τη δύναµή του.

Μια εναλλακτική πρόταση για το πρωινό ήταν και τα δηµητριακά µε γάλα.
Η ιδέα άρεσε, παρόλο που µερικά παιδιά δεν είχαν δοκιµάσει ποτέ, αν και τις
αντίστοιχες διαφηµίσεις τις γνώριζαν πολύ καλά. Τα παιδιά ήταν ενηµερωµένα για τα
διάφορα είδη παιδικών δηµητριακών που κυκλοφορούν στην αγορά και ήταν
ξεκάθαρη η προτίµησή τους σ’ αυτά που περιέχουν σοκολάτα.

Το αυγό ήταν το επόµενο αντικείµενο της κουβέντας. Τα περισσότερα παιδιά
δήλωσαν πως δεν τους αρέσει το αυγό, αλλά αν είναι να το φάνε το προτιµούν
τηγανητό. Οπότε υπήρξε απογοήτευση όταν είπαµε ότι είναι πιο υγιεινό όταν είναι
βραστό και ότι καλύτερα να αποφεύγουµε τα πολλά τηγανητά, παρόλο που είναι πιο
νόστιµα. Είπαµε επίσης ότι πρέπει να βράζουµε τουλάχιστο 10 λεπτά το αυγό για να
είµαστε σίγουροι ότι σκοτώσαµε την κακιά µάγισσά του, τη σαλµονέλα.

Το «ένα µήλο την ηµέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα» ήταν το αρχικό
ερέθισµα. Τα παιδιά ήξεραν από τους γονείς τους ότι το µήλο είναι πολύ θρεπτικό
φρούτο και ότι είναι καλύτερα να το τρώνε µε τη φλούδα. Επισηµάναµε ότι πρέπει να
πλένουµε πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά πριν τα καταναλώσουµε.

Μια σχετική δυσκολία υπήρξε όταν αναφερθήκαµε στο γιαούρτι. ∆υστυχώς
τα παιδιά έχουν συνδέσει το γιαούρτι µε τα επιδόρπια γιαουρτιού που κυκλοφορούν
σε διάφορα χρώµατα και γεύσεις. Εξήγησα στα παιδιά ότι το γιαούρτι είναι λευκό
όπως και το γάλα από το οποίο προέρχεται. Τα χρώµατα τα αποκτά επειδή εµείς οι
άνθρωποι του βάζουµε χρωστικές ουσίες που είναι κάτι σαν µπογιά στα τρόφιµα.
Μάλιστα ένα από τα παιδιά είπε ότι του θυµίζει τις νεροµπογιές που χρωµατίζουν το
νερό µόλις βουτήξουµε το πινέλο σ’ αυτό. Προτείναµε λοιπόν το να βάζουµε
κοµµατάκια από τα αγαπηµένα µας φρούτα στο γιαούρτι µας και να το τρώµε έτσι.

Στο τέλος αναφέραµε και άλλα φρούτα που θα µπορούσαν να φάµε ως
πρωινό, όπως το αχλάδι, η µπανάνα, τα κεράσια, το ροδάκινο. Είπαµε ότι ακόµα και
µια µικρή ποσότητα έχει την αξία της, αφού µας εφοδιάζει µε βιταµίνες και αξίζει να
προσπαθήσουµε να τα φάµε, αφού θα χτίσουµε γερό κορµάκι.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρώ ότι σε γενικές γραµµές τα παιδιά πήραν περισσότερες πληροφορίες
και ιδέες για το τι µπορούν να φάνε, αλλά κυρίως γιατί θα πρέπει να το φάνε και το
όφελος που θα έχει ο οργανισµός τους από την υιοθέτηση µιας προσεκτικότερης
διατροφής.
Επίσης λόγω ηλικίας ενθουσιάστηκαν µε τα παιχνίδια µε τα φρούτα και τα
έφερναν συχνότερα για το διάλειµµα. Ελπίζω να κρατήσει αυτό και του χρόνου µε
αφετηρία το πρωινό να συνεχίσουµε και στα πιο δύσκολα της διατροφής.

