
MMαθαίνονταςαθαίνοντας νανα τρώµετρώµε σωστάσωστά
ΗΗ σηµερινήσηµερινή κοινωνίακοινωνία χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται απόαπό ταχύτηταταχύτητα. . 
ΑυτόΑυτό φαίνεταιφαίνεται ακόµαακόµα καικαι στηστη διατροφήδιατροφή µαςµας. . ΓρήγοροΓρήγορο
φαγητόφαγητό, , ανύπαρκτοανύπαρκτο πολλέςπολλές φορέςφορές πρωινόπρωινό, , 
τυποποιηµένατυποποιηµένα φαγητάφαγητά στοστο διάλειµµαδιάλειµµα στοστο σχολείοσχολείο. . 
ΑποτέλεσµαΑποτέλεσµα: : παχυσαρκίαπαχυσαρκία, , κακέςκακές διατροφικέςδιατροφικές
συνήθειεςσυνήθειες, , αρρώστειεςαρρώστειες κλπκλπ. . ΤαΤα παιδιάπαιδιά µαςµας όσοόσο
µεγαλώνουνµεγαλώνουν, , τόσοτόσο περισσότεροπερισσότερο δεδε δίνουνδίνουν σηµασίασηµασία
στοστο τιτι τρώνετρώνε. . 

ΑποφασίσαµεΑποφασίσαµε λοιπόνλοιπόν κάτικάτι νανα κάνουµεκάνουµε: : ηη Στ΄Στ΄
δηµοτικούδηµοτικού φέτοςφέτος ασχολείταιασχολείται µεµε τητη διατροφήδιατροφή. . ΤαΤα παιδιάπαιδιά
σεσε οµάδεςοµάδες συζητούνσυζητούν, , µαζεύουνµαζεύουν πληροφορίεςπληροφορίες, , 
καταγράφουνκαταγράφουν, , ταξινοµούνταξινοµούν, , µαγειρεύουνµαγειρεύουν, , 
παρουσιάζουνπαρουσιάζουν, , ζωγραφίζουνζωγραφίζουν, , αναρωτιούνταιαναρωτιούνται, , 
αποφασίζουναποφασίζουν, , σκέφτονταισκέφτονται, , συνεργάζονταισυνεργάζονται.... .... ««ΤοΤο
φαγητόφαγητό σουσου είναιείναι τοτο φάρµακόφάρµακό σουσου»», , έλεγεέλεγε οο
ΙπποκράτηςΙπποκράτης. . ΚαιΚαι τοτο ταξίδιταξίδι στονστον κόσµοκόσµο τηςτης σωστήςσωστής
∆ιατροφής∆ιατροφής, , τηςτης ΆσκησηςΆσκησης καικαι τηςτης ΥγείαςΥγείας ξεκινάξεκινά..........



ΈναΈνα παράδειγµαπαράδειγµα διαθεµατικήςδιαθεµατικής προσέγγισηςπροσέγγισης: : 
««∆ιατροφή∆ιατροφή καικαι υγείαυγεία»»
ΕπιµέλειαΕπιµέλεια: : ΝικολοπούλουΝικολοπούλου ΤζένιαΤζένια

1. 1. ΑπόκτησηΑπόκτηση γνώσεωνγνώσεων
((υγιεινέςυγιεινές--βλαβερέςβλαβερές τροφέςτροφές, , συστατικάσυστατικά τροφώντροφών
∆ιαδικασία∆ιαδικασία τηςτης πέψηςπέψης, , 
σύνδεσησύνδεση τόπωντόπων--τροφώντροφών,,κλπκλπ))

∆ιατροφή∆ιατροφή καικαι υγείαυγεία
ΣτόχοιΣτόχοι

2. 2. ΕξάσκησηΕξάσκηση σεσε δεξιότητεςδεξιότητες
((έρευναέρευνα, , κατηγοριοποίησηκατηγοριοποίηση, , 
συλλογήσυλλογή--καταγραφήκαταγραφή--παρουσίασηπαρουσίαση πληροφοριώνπληροφοριών, , 
χρήσηχρήση µέσωνµέσων, , καλλιτεχνικήκαλλιτεχνική έκφρασηέκφραση κλπκλπ))

3. 3. ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια στάσεωνστάσεων
((συνεργασίασυνεργασία, , περιέργειαπεριέργεια, , 

θετικήθετική στάσηστάση απέναντιαπέναντι στηστη γνώσηγνώση, , 
σωστέςσωστές συνήθειεςσυνήθειες διατροφήςδιατροφής καικαι άσκησηςάσκησης κλπκλπ))



ΓλώσσαΓλώσσα ΜαθηµατικάΜαθηµατικά ΑγωγήΑγωγή
παραµύθιαπαραµύθια, , διαφήµισηδιαφήµιση έρευναέρευνα--στατιστικήστατιστική ισορροπηµένηισορροπηµένη διατροφήδιατροφή
άρθραάρθρα, , συνταγήσυνταγή, , παροιµίεςπαροιµίες κλάσµατακλάσµατα--συνταγέςσυνταγές επικίνδυνεςεπικίνδυνες δίαιτεςδίαιτες
λογοτεχνίαλογοτεχνία ΣυζήτησηΣυζήτηση:7 :7 ΑπριλίουΑπριλίου
ΠαγκόσµιαΠαγκόσµια µέραµέρα ΥγείαςΥγείας κόστοςκόστος τροφώντροφών

ΓεωγραφίαΓεωγραφία ΦυσικήΦυσική
ΤοπικήΤοπική κουζίνακουζίνα

περιεκτικότηταπεριεκτικότητα τροφώντροφών
ΜεσογειακήΜεσογειακή διατροφήδιατροφή θερµίδεςθερµίδες
ΣύνδεσηΣύνδεση τόπωντόπων--τροφώντροφών ∆ΙΑΤΡΟΦΗ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

τροφικήτροφική αλυσίδααλυσίδα
ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

περιβάλλονπεριβάλλον

ΙστορίαΙστορία ΘρησκευτικάΘρησκευτικά
ΦυσικήΑγωγήΦυσικήΑγωγή

ΠροϊστορικήΠροϊστορική τροφήτροφή τοτο νόηµανόηµα τηςτης νηστείαςνηστείας παχυσαρκίαπαχυσαρκία
ΤροφήΤροφή στηνστην αρχαιότητααρχαιότητα γιορτινάγιορτινά πιάταπιάτα άσκησηάσκηση--

πρόλειψηπρόλειψη ασθενειώνασθενειών
αθλητισµόςαθλητισµός

ΣτοΣτο ΒυζάντιοΒυζάντιο
ΣταΣτα νεώτερανεώτερα χρόνιαχρόνια

ΜουσικήΜουσική ΕικαστικάΕικαστικά ΗΗ//ΥΥ
ΤραγούδιαΤραγούδια--σλόγκανσλόγκαν αφίσεςαφίσες άρθραάρθρα στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο
ΑκουστικήΑκουστική διαφήµισηδιαφήµιση νεκρήνεκρή φύσηφύση έρευναέρευνα

κατασκευέςκατασκευές



ΓλωσσικήΓλωσσική ΛογικοµαθηµατικήΛογικοµαθηµατική ΚιναισθητικήΚιναισθητική
ΌλαΌλα τατα είδηείδη έρευναέρευνα--παραστάσειςπαραστάσεις παντοµίµαπαντοµίµα::
ΕπικοινωνιακούΕπικοινωνιακού λόγουλόγου καλέςκαλές--κακέςκακές συνήθειεςσυνήθειες

ΟιΟι πολλαπλέςπολλαπλές ΝοηµοσύνεςΝοηµοσύνες στηστη
ΜουσικήΜουσική ∆ΙΑΤΡΟΦΗ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική
ΣλόγκανΣλόγκαν && τροφικήτροφική αλυσίδααλυσίδα
ΤραγούδιαΤραγούδια ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ φυτοφάρµακαφυτοφάρµακα

συσκευασίεςσυσκευασίες--σκουπίδιασκουπίδια

∆ιαπροσωπική∆ιαπροσωπική ΧωροταξικήΧωροταξική ΕνδοπροσωπικήΕνδοπροσωπική
ΟµαδικήΟµαδική έρευναέρευνα ζωγραφιέςζωγραφιές ηµερολόγιοηµερολόγιο διατροφήςδιατροφής
ΣυνεργασίαΣυνεργασία αφίσεςαφίσες συνήθειεςσυνήθειες



ΟΜΑ∆ΕΣΟΜΑ∆ΕΣ--ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

11ηη οµάδαοµάδα: : ΟµάδεςΟµάδες τροφώντροφών
««ΑνοιχτόΑνοιχτό ΣχολείοΣχολείο»» ΤρώγονταςΤρώγοντας σωστάσωστά, , σελσελ 1818--1919
««ΧτίζωΧτίζω σωστάσωστά εµέναεµένα»»
««ΕικόνεςΕικόνες απόαπό τοντον κόσµοκόσµο τηςτης γεύσηςγεύσης»» σελσελ.102.102--107107

22ηη οµάδαοµάδα: : ΜεσογειακήΜεσογειακή διατροφήδιατροφή--ηη σηµασίασηµασία τουτου πρωινούπρωινού
ΒιβλίοΒιβλίο ευέλικτηςευέλικτης ζώνηςζώνης σελσελ. 54. 54--60 60 
««ΞέρουµεΞέρουµε τιτι τρώµετρώµε; ; ΣελΣελ. 22. 22--2323
««ΧτίζωΧτίζω σωστάσωστά εµέναεµένα»»
««ΕικόνεςΕικόνες απόαπό τοντον κόσµοκόσµο τηςτης γεύσηςγεύσης»» σελσελ. 110. 110--113113



33ηη οµάδαοµάδα: : ∆ιατροφικές∆ιατροφικές συνήθειεςσυνήθειες λαώνλαών--παροιµίεςπαροιµίες
ΓλώσσαΓλώσσα ΒιβλίοΒιβλίο µαθητήµαθητή σελσελ. 68, . 68, βιβλίοβιβλίο εργασιώνεργασιών
σελσελ. 39, 41. 39, 41
««ΑνοιχτόΑνοιχτό ΣχολείοΣχολείο»» ΤρώγονταςΤρώγοντας σωστάσωστά, , σελσελ. 28. 28
««ΜιαΜια φέταφέτα ψωµίψωµί»»
∆ιατροφή∆ιατροφή ((ΑξιωτέληςΑξιωτέλης) ) σελσελ. 14,15,26,27. 14,15,26,27

44ηη οµάδαοµάδα: : ΒιολογικάΒιολογικά--µεταλλαγµέναµεταλλαγµένα προϊόνταπροϊόντα--
παχυσαρκίαπαχυσαρκία
βιβλίοβιβλίο ευέλικτηςευέλικτης ζώνηςζώνης σελσελ. 48. 48--5353
ΞέρουµεΞέρουµε τιτι τρώµετρώµε; (; (ΕρευνητέςΕρευνητές) ) σελσελ.12.12--1313
ΤρόφιµαΤρόφιµα ((ΕρευνητέςΕρευνητές) ) σελσελ.50.50--5151
∆ιατροφή∆ιατροφή ((ΑξιωτέληςΑξιωτέλης) ) σελσελ. 34. 34
βιβλίοβιβλίο φυσικήςφυσικής ΑγωγήςΑγωγής Ε΄Ε΄--ΣτΣτ΄́, , κεφάλαιοκεφάλαιο 88



55ηη οµάδαοµάδα: : ΠέψηΠέψη--σωστέςσωστές συνήθειεςσυνήθειες διατροφήςδιατροφής
««ΑνοιχτόΑνοιχτό ΣχολείοΣχολείο»» ΤρώγονταςΤρώγοντας σωστάσωστά, , σελσελ
20,21,2420,21,24
««ΑνακαλύπτωΑνακαλύπτω τοτο σώµασώµα»» ((ΕρευνητέςΕρευνητές) ) σελσελ. 84. 84--8585
««ΕικόνεςΕικόνες απόαπό τοντον κόσµοκόσµο τηςτης γεύσηςγεύσης»» σελσελ. 108. 108--
109109

ΘρησκευτικάΘρησκευτικά: : ΠραδοσιακάΠραδοσιακά πιάταπιάτα σεσε περιόδουςπεριόδους
γιορτώνγιορτών
ΓλώσσαΓλώσσα, , βιβλίοβιβλίο µαθητήµαθητή, , σελσελ. 40. 40
∆ιατροφή∆ιατροφή ((ΑξιωτέληςΑξιωτέλης) ) σελσελ. 38. 38

∆ιευθύνσεις∆ιευθύνσεις στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο: : 
http://http://www.naturaldiet.grwww.naturaldiet.gr//
http://http://www.diatrofi.grwww.diatrofi.gr//
http://http://www.eatwww.eat--
online.net/ellinika/art_food.htmonline.net/ellinika/art_food.htm



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣταΣτα σχέδιασχέδια εργασίαςεργασίας ηη αξιολόγησηαξιολόγηση είναιείναι συνεχήςσυνεχής. . ΟιΟι ίδιεςίδιες οιοι
δραστηριότητεςδραστηριότητες αποτελούναποτελούν µέροςµέρος τηςτης αξιολόγησηςαξιολόγησης. . ΟΟ//ηη
εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός αξιολογείαξιολογεί τηντην ικανότηταικανότητα τωντων παιδιώνπαιδιών νανα ερευνούνερευνούν, , 
νανα αποκωδικοποιούναποκωδικοποιούν πληροφορίεςπληροφορίες, , νανα παρουσίαζουνπαρουσίαζουν µεµε ακρίβειαακρίβεια
κλπκλπ..ΠαρατηρείΠαρατηρεί, , ρωτάειρωτάει καικαι καταγράφεικαταγράφει τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες πουπου
παίρνειπαίρνει..
ΙδέεςΙδέες γιαγια καταληκτικέςκαταληκτικές δραστηριότητεςδραστηριότητες αξιολόγησηςαξιολόγησης µπορούνµπορούν νανα
αποτελέσουναποτελέσουν οιοι παρακάτωπαρακάτω::

ΑΑ. . ΠρωινόΠρωινό στηνστην τάξητάξη: : τατα παιδιάπαιδιά συµφωνούνσυµφωνούν τιτι θαθα φέρουνφέρουν γιαγια
πρωινόπρωινό, , σύµφωνασύµφωνα µεµε αυτάαυτά πουπου έµαθανέµαθαν καικαι είναιείναι σεσε θέσηθέση νανα
τεκµηριώσουντεκµηριώσουν τηντην επιλογήεπιλογή τουςτους

ΒΒ. . ΈρευναΈρευνα: : τατα παιδιάπαιδιά καταγράφουνκαταγράφουν τιτι τρώνετρώνε συχνάσυχνά τώρατώρα τατα παιδιάπαιδιά
τηςτης τάξηςτάξης καικαι συγκρίνουνσυγκρίνουν µεµε τηντην αρχικήαρχική τουςτους έρευναέρευνα

ΓΓ. . ΓραφήΓραφή βιβλίουβιβλίου µεµε υγιεινέςυγιεινές συνταγέςσυνταγές
∆∆. . ∆ηµιουργία∆ηµιουργία αφισώναφισών όπουόπου διαφηµίζουνδιαφηµίζουν τιςτις πιοπιο υγιεινέςυγιεινές διατροφικέςδιατροφικές

συνήθειεςσυνήθειες
ΕΕ. . ΕρωτηµατολόγιοΕρωτηµατολόγιο όπουόπου τατα παιδιάπαιδιά σηµειώνουνσηµειώνουν τιτι τουςτους άρεσεάρεσε, , τιτι

έµαθανέµαθαν, , τιτι θαθα ήθελανήθελαν ακόµαακόµα νανα µάθουνµάθουν ((ανατροφοδότησηανατροφοδότηση))







∆ιαφηµίζοντας∆ιαφηµίζοντας υγιεινέςυγιεινές τροφέςτροφές













ΠαίρνονταςΠαίρνοντας πρωινόπρωινό στηνστην τάξητάξη







ΦτιάχνονταςΦτιάχνοντας τραπέζιτραπέζι υγιεινήςυγιεινής
διατροφήςδιατροφής









ΠαρουσιάζονταςΠαρουσιάζοντας τιςτις εργασίεςεργασίες





ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο εργοστάσιοεργοστάσιο
««ΕΛΑΙΣΕΛΑΙΣ»»



««ΤηνΤην ενέργειαενέργεια πουπου µαςµας λείπειλείπει µαςµας
τητη δίνουνεδίνουνε τατα λίπηλίπη»»



ΦτιάχνονταςΦτιάχνοντας µαργαρίνηµαργαρίνη



ΜέσαΜέσα στοστο εργοστάσιοεργοστάσιο



∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣΤΑΞΗΣ -- ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ΑβέρωφΑβέρωφ –– ΙωάννουΙωάννου (1983)(1983). . ΜαθαίνονταςΜαθαίνοντας τατα παιδιάπαιδιά νανα συνεργάζονταισυνεργάζονται. . ΑθήναΑθήνα: : 
ΘυµάριΘυµάρι. . 
ΑβέρωφΑβέρωφ –– ΙωάννουΙωάννου (1990)(1990). . ΣυνεργασίαΣυνεργασία καικαι ΜάθησηΜάθηση. . ΑθήναΑθήνα: : ΘυµάριΘυµάρι. . 
ΙορδανίδουΙορδανίδου ΆνναΆννα καικαι ΦτερνιάτηΦτερνιάτη ΆνναΆννα (2000). (2000). ΕπικοινωνιακέςΕπικοινωνιακές διδακτικέςδιδακτικές
προτάσειςπροτάσεις γιαγια τοτο γλωσσικόγλωσσικό µάθηµαµάθηµα στοστο ∆ηµοτικό∆ηµοτικό ΣχολείοΣχολείο. . ΑθήναΑθήνα: : ΠατάκηςΠατάκης. . 
ΘανόπουλοςΘανόπουλος ΘεόδωροςΘεόδωρος (1997). (1997). ΤεχνικέςΤεχνικές διδασκαλίαςδιδασκαλίας τουτου ΓλωσσικούΓλωσσικού µαθήµατοςµαθήµατος
σταστα παιδιάπαιδιά µεµε µαθησιακάµαθησιακά προβλήµαταπροβλήµατα καικαι µεµε ""ειδικέςειδικές" " εκπαιδευτικέςεκπαιδευτικές ανάγκεςανάγκες. . ΠάτραΠάτρα: : 
ΑχαϊκέςΑχαϊκές ΕκδόσειςΕκδόσεις..
ΘεοφιλίδηςΘεοφιλίδης ΧρήστοςΧρήστος (1997). (1997). ∆ιαθεµατική∆ιαθεµατική ΠροσέγγισηΠροσέγγιση τηςτης ∆ιδασκαλίας∆ιδασκαλίας. . ΑθήναΑθήνα: : 
ΓρηγόρηςΓρηγόρης
Karl FreyKarl Frey. . (1998)(1998). . H H ““µέθοδοςµέθοδος ProjectProject””. . ΜιαΜια µορφήµορφή συλλογικήςσυλλογικής εργασίαςεργασίας στοστο
σχολείοσχολείο ωςως θεωρίαθεωρία καικαι πράξηπράξη. . ΑθήναΑθήνα: : ΑδελφοίΑδελφοί ΚυριακίδηΚυριακίδη. . 
ΚανάκηςΚανάκης ΙωάννηςΙωάννης (1987).(1987). ΗΗ οργάνωσηοργάνωση τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας –– ΜάθησηΜάθηση σεσε οµάδεςοµάδες
εργασίαςεργασίας. . ΑθήναΑθήνα
ΚαψάληςΚαψάλης ΑΑ. (1998). . (1998). ΑξιολόγησηΑξιολόγηση καικαι βαθµολογίαβαθµολογία στοστο ∆ηµοτικό∆ηµοτικό ΣχολείοΣχολείο. . ΑθήναΑθήνα: : 
GutenbergGutenberg. . 
ΚΚayeaye PeggyPeggy (1991) [(1991) [µετάφρασηµετάφραση ΖαχαριάδουΖαχαριάδου ΜαργαρίταςΜαργαρίτας]. ]. ΤαΤα παιχνίδιαπαιχνίδια τουτου
ΈξυπνουΈξυπνου ΜαθητήΜαθητή. . ΑθήναΑθήνα ΠοταµόςΠοταµός..
ΚωνσταντινίδουΚωνσταντινίδου ΜαργαρίταΜαργαρίτα (2002).(2002). ΜάθεΜάθε µουµου τητη γλώσσαγλώσσα ευχάρισταευχάριστα.... .... ΑθήναΑθήνα: : 
ΑτραπόςΑτραπός
ΛύτραΛύτρα ΠαυλίναΠαυλίνα (1996).(1996). ΤοΤο φαινόµενοφαινόµενο τηςτης στείραςστείρας αναπαραγωγήςαναπαραγωγής. . ΗΗ καλλιέργειακαλλιέργεια
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