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Επιλογή θέµατος
Στα πλαίσια των προγραµµάτων σε θέµατα Αγωγής Υγείας αποφασίσαµε τα παιδιά
της Α1 τάξης του σχολείου µας ότι θα θέλαµε να συµµετέχουµε κι εµείς.
Η ενότητα που ασχοληθήκαµε ήταν "∆ιατροφή και Υγεία".
Μέθοδος
Οι µέθοδοι που ακολουθήσαµε ήταν:
Μέθοδος Project (δηµιουργήσαµε ένα µικρό σχέδιο δράσης σχετικά µε το τι θα θέλαµε να µάθουµε για τη διατροφή µας).
∆ιαθεµατική (συνδέσαµε το θέµα µας µε όλα τα µαθήµατα για να έχουµε µια σφαιρική εικόνα των θεµάτων του προγράµµατος).
Βιωµατική (πλησιάσαµε τα θέµατα του προγράµµατος έτσι ώστε να έχουν οι µαθητές
άµεσες, χειροπιαστές εµπειρίες).
Οµαδοσυνεργατική (επιδιώξαµε τη συνεργασία των µαθητών και τη συµµετοχή ακόµη
και των πιο "αδύνατων").
Στόχοι
Να µάθουµε την προέλευση των τροφίµων.
Να µάθουµε για τις κατηγορίες των τροφίµων (γαλακτοκοµικά, φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δηµητριακά, κρέας, λίπη)
Να γνωρίσουµε τα θρεπτικά συστατικά των τροφών(πρωτεΐνες, υδατάνθρακες,
λίπηκ.λ.π.)
Να αντιληφθούµε τη χρησιµότητα της τροφής ως πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο.
Να κατανοήσουµε τις ευεργετικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό της
Μεσογειακής ∆ιατροφής.
Να πληροφορηθούµε για τις επιπτώσεις που έχει στον άνθρωπο η µη υγιεινή διατροφή.
Να µάθουµε για τη σηµασία του πρωινού.
Να µπορούµε να επιλέγουµε υγιεινά τρόφιµα και γεύµατα.
Να κατανοούµε το περιεχόµενο συγκεκριµένων πληροφοριών από ετικέτες τροφίµων (συστατικά, συντηρητικά).
Να γίνουµε υπεύθυνοι καταναλωτές.
Να γνωρίσουµε τις διατροφικές συνήθειες της οικογένειας στο παρελθόν και να
τις συγκρίνουµε µε τις σηµερινές.
Να γνωρίσουµε τις διατροφικές συνήθειες σε κάποιες θρησκευτικές γιορτές.
Να ψυχαγωγηθούµε µέσα από παιχνίδια, τραγούδια, κολλάζ,δραµατοποίηση κ.ά.

∆ιαθεµατική προσέγγιση
∆ιαθεµατική προσέγγιση µε το µάθηµα της Γλώσσας: Φορέας απόλαυσης και πηγή
πληροφοριών ήταν τα βιβλία που διαβάστηκαν στην τάξη όπως "Mια φορά ήταν…η
Κολοτούµπα" της Σοφίας Μαντουβάλου και το "∆ικαστήριο των Τροφών" της Νατάσας Αναγνωστοπούλου-Μπίτου καθώς και ιστορίες από το βιβλίο του Υπουργείου
τγείας πρόνοιας "Αγωγή Υγείας".
Επειδή µάθαµε φέτος να διαβάζουµε, γνωρίζοντας όλα τα γράµµατα της αλφαβήτας,
κάναµε την αλφαβήτα της ∆ιατροφής. Στο πλαίσιο της "συγγραφής ιστοριών" οι µαθητές συνέθεσαν οµαδικά και εικονογράφησαν την ιστορία του γάλακτος (από την
αγελάδα στο εργοστάσιο και τέλος στο τραπέζι µας), µε αφορµή το θέµα του προγράµµατος που επεξεργαζόµασταν. Στο κεφάλαιο "Πασχαλινό" του µαθήµατος της
γλώσσας (δεύτερο τεύχος, βιβλίο µαθητή, σελίδα 56) τα παιδιά αναζήτησαν από το
οικογενειακό τους περιβάλλον πασχαλινά έθιµα σχετικά και µε τη ∆ιατροφή, τα συζήτησαν στην τάξη και κάποια απ΄αυτά υλοποιήθηκαν µέσα στην τάξη στο µάθηµα
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της Αισθητικής Αγωγής όπως το βάψιµο των αυγών, η κυρά Σαρακοστή, τα Λαζαράκια
∆ιαθεµατική προσέγγιση µε το µάθηµα των Μαθηµατικών: Κατασκευάσαµε στην ώρα
της Αισθητικής Αγωγής το "Φιδάκι της ∆ιατροφής" µε αριθµούς από το 1-100 και
στην ώρα των Μαθηµατικών τα παιδιά παίζοντας γνώρισαν τους αριθµούς έως το
100, διασκέδασαν, έµαθαν για τις τροφές.
∆ιαθεµατική προσέγγιση µε το µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος:Σύνδεση µε τα παρακάτω κείµενα και κεφάλαια του βιβλίου της Μελέτης Περιβάλλοντος.
Ποιες είναι οι ανάγκες του ανθρώπου; (βιβλίο µαθητή-σελίδα 75, τετράδιο εργασιών– σελίδα 29)
Γνωρίζω το σώµα µου.( βιβλίο µαθητή-σελίδα 81)
Πώς φροντίζω το σώµα µου για να είµαι υγιής; ( βιβλίο µαθητή-σελίδα 87, τετράδιο εργασιών– σελίδα 33)
Οι αθλητικές δραστηριότητες στο σχολείο µας.( βιβλίο µαθητή-σελίδα 91)
Αγαθά και επαγγέλµατα (βιβλίο µαθητή-σελίδες 96,97,98 και τετράδιο εργασιών–
σελίδα 36)
Τα έθιµα του Πάσχα (βιβλίο µαθητή-σελίδα 121)
∆ιαθεµατική προσέγγιση µε το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής: Κατασκευή κολλάζ,
βάψιµο αυγών για το Πάσχα, κατασκευή της κυρά Σαρακοστής, Λαζαράκια, χρωµατισµός του παιχνιδιού "φιδάκι", παροιµίες µε εικαστικές παρεµβάσεις, παιχνίδια,
δραµατοποίηση, τραγούδια για τη διατροφή, παιχνίδι ρόλων.
Οι µαθητές και µαθήτριες της τάξης:
Αδαµάκη-Σωτηράκη Ναταλία
Αξυπολίτου Στυλιανή
Αυγουστίδης ∆ηµήτριος
Γιουρούκη Ζηνοβία
Γούτα Μαρία
Καϊτατζής Παρασκευάς
Κερανοπούλου Ευδοκία-Μαρία
Κουλαξίζης Χρήστος
Κωφού Εµµανουήλ
Μπάρτση Βιορέλ
Μπίλαλας Νικόλαος
Ντερβίσης Αρµάντο
Περπέρογλου Θεµιστοκλής
Πεφάνης Γεράσιµος
Στεργιανάς Αχιλλέας
Τσανάι Σαµπρίνα
Χατζή Αναστασία
Χατζηβασιλείου Κων/νος
Η δασκάλα της τάξης: Στόικου Σουλτάνα
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Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες. Οι οµάδες έγραψαν σ’ένα χαρτί τι τρώει ο
καθένας.
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Η κάθε οµάδα ανακοίνωσε στις υπόλοιπες αυτά που έγραψε. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε ο προβληµατισµός από πού παίρνουµε όλα αυτά. Ψάχνοντας οι οµάδες τα
τρόφιµα που κατέγραψαν κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα παίρνουµε ή από φυτά ή
από ζώα ή από εργαστήρια και εργοστάσια και έτσι έχουµε τα φυτικά, ζωικά και
επεξεργασµένα ανάλογα µε την προέλευσή τους.
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Επόµενο βήµα µας ήταν να καταγράψει ο καθένας τα τρόφιµα που έφαγε σε µια µέρα
από το πρωί ως το βράδυ και να εξετάσει ποια είναι φυτικά ποια ζωικά και ποια επεξεργασµένα.
Α΄µαθητής
Γάλα - ζωικό

Β΄µαθητής
Γάλα – ζωικό

Γ΄µαθητής
Γάλα – ζωικό

Αυγό – ζωικό

Τυροπιτάκια - επεξεργασµένο
Μακαρόνια - επεξεργασµένο Κρεατόσουπα – ζωικό

Κορν φλεικς – επεργασµένο

Σάλτσα ντοµάτας –
φυτικό
Κεφαλοτύρι – ζωικό

Ψωµί – επεξεργασµένο

Μαρούλι – φυτικό

Τυρί – ζωικό

Γιαούρτι – ζωικό

Χυµό από πορτοκάλια – φυτικό
Κέικ - επεξεργασµένο

Χυµό από πορτοκάλια – φυτικό
Ψωµί – επεξεργασµένο

Μπανάνα – φυτικό
Γάλα – ζωικό

Ντοµάτα – φυτικό
Γαλοπούλα - ζωικό

Σοκολάτα - επεξεργασµένο
Κασέρι – ζωικό

Ε΄µαθητής

Φακές – φυτικό

Στ΄µαθητής

Γάλα – ζωικό

Γάλα – ζωικό

Κρέας - ζωικό

Ψωµί – επεξεργασµένο

Ρύζι - φυτικό

Κασέρι – ζωικό

Τυρί – ζωικό

Κεφτεδάκια – ζωικό

Καλαµπόκι - φυτικό

Πατάτες – φυτικό

Καραµέλα - επεξεργασµένο

Μπισκότα - επεξεργασµένο

Πατατάκια - επεξεργασµένο

Μπανάνα – φυτικό

Λουκανόπιτα - επεξεργασµένο
Πορτοκάλι - φυτικό

Γάλα – ζωικό
Κορν φλεικς – επεξεργασµένο

Γάλα – ζωικό
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Με το υλικό (φωτογραφίες και εικόνες τροφίµων) που έφεραν οι µαθητές από περιοδικά, βιβλία, εφηµερίδες έγιναν από τις οµάδες τα τρία πόστερ µε τα φυτικά, ζωικά
και επεξεργασµένα προϊόντα.
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Φυτέψαµε σε κεσεδάκια από γιαούρτι σπόρους από φρούτα και όσπρια και παρακολουθήσαµε την εξέλιξη και την ανάπτυξη των φυτών µας.
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Γνωρίσαµε τις έξι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι τροφές. Οι οµάδες έγραψαν
σε κάθε κατηγορία τις τροφές που γνώριζαν.

Μιλήσαµε γι’ αυτές. Γιατί πρέπει να τρώµε τροφές απ’ όλες τις κατηγορίες, για τα
θρεπτικά συστατικά των τροφών (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη, βιταµίνες, µέταλλα, ιχνοστοιχεία), για τη συχνότητα που πρέπει να λαµβάνονται αυτές και τι να αποφεύγουµε. ∆ιαβάσαµε σχετικά λογοτεχνικά βιβλία.
Τα παιδιά έφεραν φωτογραφίες και εικόνες τροφών από περιοδικά και µ’ αυτές κάναµε σε χαρτόνι κανσόν, την πυραµίδα της διατροφής και τον τροχό.
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Για τον τροχό της διατροφής αποφάσισαν τα παιδιά να χρησιµοποιήσουµε για κάθε
κατηγορία διαφορετικό χρώµα χαρτονιού. Έτσι για τα γαλακτοκοµικά αποφάσισαν
λευκό χαρτόνι (σαν το γάλα), για τα λαχανικά λαχανί χαρτόνι (χρώµα που έχουν τα
περισσότερα λαχανικά), για το κρέας,ψάρι,πουλερικά,αυγά κόκκινο χαρτόνι (το χρώµα του αίµατος), για τα φρούτα καταλήξαµε στο πορτοκαλί χαρτόνι, για τα δηµητριακά και τα όσπρια κίτρινο χαρτόνι (το χρώµα του σιταριού) και για τα λίπη σκούρο
πράσινο (το χρώµα του ελαιόλαδου).
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Παίξαµε το παιχνίδι «οι γειτονιές των τροφίµων». Σε έξι χαρτόνια κανσόν (λευκό,
λαχανί,κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, σκούρο πράσινο, τα χρώµατα που χρησιµοποιήσαµε και για τις έξι οµάδες τροφών στον τροχό της διατροφής) γράψαµε τις έξι οµάδες των τροφών και τα τοποθετήσαµε σε διάφορα σηµεία της αίθουσας. Σε καρτέλες
γράψαµε ονόµατα διάφορων τροφών και από τις έξι οµάδες. Με τον ήχο του ταµπουρίνου κάθε παιδί έπαιρνε τυχαία µια καρτέλα και περπατώντας ελεύθερα στο χώρο
προσπαθούσε να τη διαβάσει και να σκεφτεί σε ποια οµάδα ανήκει. Με το σταµάτηµα
του ταµπουρίνου κάθε παιδί έτρεχε στο σηµείο εκείνο όπου ήταν το χαρτόνι µε την
οµάδα στην οποία ανήκε η καρτέλα του. Όποιος πήγαινε σε λάθος οµάδα έβγαινε από
το παιχνίδι. Άρεσε πολύ στους µαθητές. Την πρώτη φορά που το παίξαµε βγήκε ένας
νικητής. Την επόµενη φορά τα παιδιά ηταν λιγότερο βιαστικά και πιο προσεκτικά και
είχαµε πολλούς νικητές.
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Επίσκεψη διαιτολόγου στην τάξη µας
Η διαιτολόγος κυρία ∆έσποινα ∆ρέννου ήρθε στην τάξη µας και µίλησε στα παιδιά
για τις οµάδες τροφίµων, για το τι πρέπει να προσέχουν ώστε να αποφύγουν την παχυσαρκία και για την πυραµίδα της υγιεινής διατροφής.
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Στη συνέχεια τα παιδιά διάβασαν και χρωµάτισαν την παρακάτω ιστορία:

Η ιστορία της καθηµερινής µου διατροφής
µε λόγια και εικόνες
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Η διαιτολόγος µίλησε στα παιδιά για τις ετικέτες των τροφίµων. Τους είπε ότι αυτές παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα τρόφιµα ώστε να βοηθηθούν στις επιλογές τους.
Στη συνέχεια τους έδωσε την παρακάτω ετικέτα από µπισκότα και προσπάθησαν τα
παιδιά να µάθουν να διαβάζουν ετικέτες απαντώντας στις ερωτήσεις:
1. Ποια είναι η ονοµασία του
προϊόντος;
2. Εκτός από δηµητριακά ποιο άλλο
είναι το βασικό συστατικό του
προϊόντος;
3. Πού πρέπει να αποθηκευτεί το
προϊόν;
4. Ποια είναι η ηµεροµηνία πριν
από την οποία προτείνεται να καταναλωθεί το συγκεκριµένο προϊόν;
5. Ποιο είναι το καθαρό βάρος;
6. Πού παρασκευάζεται το προϊόν;
7. Πόσο λίπος περιέχει το ένα
µπισκότο;
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Οι συνήθειές µου στο φαγητό
Κάναµε το «δέντρο του πρωινού». Έγραψε κάθε παιδί τι τρώει για πρωινό σ’ ένα χαρτί και το κρέµασε πάνω σ’ένα κλαδί του δέντρου. Κάναµε µια µικρή έρευνα πάνω
σ’αυτό και είδαµε τις τροφές που τρώνε για πρωινό οι συµµαθητές µας και πως κάποια παιδιά δεν τρώγανε τίποτε για πρωινό. Μιλήσαµε για το πόσο σηµαντικό είναι
το πρωινό γεύµα για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τους µαθητές σύµφωνα
και µε έρευνες που έχουν γίνει.

Παιχνίδι ρόλων: Τα παιδιά αφού χωρίστηκαν σε οµάδες, έπαιξαν το ρόλο ενός παιδιού που έφαγε πρωινό (γεµάτο ενέργεια, δε νυστάζει στο σχολείο, συµµετέχει σ’όλες
τις δραστηριότητες) και ενός παιδιού που δεν είχε φάει πρωινό (νιώθει κουρασµένο,
νυστάζει, δε συµµετέχει ενεργά στις διάφορες δραστηριότητες).
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Συζητήσαµε για το τι θα πρέπει να περιέχει ένα σωστό και θρεπτικό πρωινό. Κάναµε
την παρακάτω εργασία, η οποία ζητούσε από τα παιδιά να χρωµατίσουν εκείνη την
εικόνα από τις δύο που νόµιζαν ότι έδειχνε ένα θρεπτικό πρωινό.
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Κάναµε µια έρευνα σχετικά µε το τι έτρωγαν για πρωινό ο παππούς, η γιαγιά, ο µπαµπάς και η µαµά και τι τρώµε εµείς τώρα και µελετήσαµε τα αποτελέσµατα.
Ρωτήσαµε τον παππού, τη γιαγιά, τον µπαµπά και τη µαµά τι έτρωγαν για πρωινό όταν ήταν παιδιά. Κατόπιν σηµειώσαµε τι τρώµε εµείς για πρωινό. Συγκεντρώσαµε τα
στοιχεία που προέκυψαν στο σχολείο. Τα συγκρίναµε και καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οι παππούδες µας και οι γονείς µας έτρωγαν ένα καλό χορταστικό πρωινό
ενώ αρκετοί από εµάς πίνουν σκέτο γάλα για πρωινό. Επίσης διαπιστώσαµε ότι οι
διατροφικές τους συνήθειες ήταν διαφορετικές από τις δικές µας. Τα περισσότερα
από αυτά που έτρωγαν για πρωινό εµείς σήµερα δε συνηθίζουµε να τρώµε και δε
γνωρίζουµε τι είναι, όπως η θρεψίνη.
Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας:
Τι έτρωγαν ο παππούς και η γιαγιά για πρωινό όταν ήταν παιδιά
Φρέσκο γάλα µε ψωµί και τυρί (οι περισσότεροι)
Τσάι, ελιές και ψωµί (οι περισσότεροι)
Τραχανά µε τυρί (οι περισσότεροι)
Παξιµάδι µε µέλι και λάδι
Ψωµί µε καρύδια
Ξερά φρούτα και γιαούρτι
Αυγά
Ψωµί µε ζάχαρη
Ψωµί µε βούτυρο
Θρεψίνη
Τι έτρωγαν ο µπαµπάς και η µαµά για πρωινό όταν ήταν παιδιά
Ψωµί µε βούτυρο και µαρµελάδα
Ψωµί µε µέλι
Ψωµί µε µερέντα
Αυγόφετες
Γάλα και αυγό
Ψωµί, κασέρι ή τυρί
Τραχανά κόκκινο
Γάλα µε κέικ ή µπισκότα ή τυρόπιτα ή κουλούρι
Τι τρώω εγώ για πρωινό
Σκέτο γάλα
Γάλα µε δηµητριακά
Φυσικό χυµό
Ψωµί µε βούτυρο και µέλι ή µερέντα
Γάλα µε µπουγάτσα
Γάλα µε καοτόνικ
Ένα φρούτο
Πίτσα ή τοστ
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Απαραίτητο σε κάθε πρωινό µας είναι το γάλα. Πώς όµως βρίσκεται αυτό κάθε µέρα
στο ψυγείο µας; Γράψαµε οµαδικά και εικονογραφίσαµε την ιστορία του γάλακτος
(από την αγελάδα στο εργοστάσιο και τέλος στο τραπέζι µας)
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Κάναµε µια µικρή έρευνα µε τα παιδιά της τάξης µας για να δούµε πότε τρώµε. Συγκεντρώσαµε τα στοιχεία και αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Τρώω µόνο όταν πεινάω
Τρώω όταν είναι ώρα φαγητού
Τρώω όταν βαριέµαι
Τρώω όταν είµαι νευρικός
Τρώω όταν είµαι χαρούµενος
Τρώω όταν είµαι µε φίλους
Τρώω όταν είµαι µόνος µου
Τρώω όταν βλέπω τηλεόραση
Μετράω τις θερµίδες µου
Τρώω µετά τη γυµναστική

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΠΑΝΙΑ
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Ασφαλής χρήση τροφίµων – Συντήρηση τροφίµων
Τα παιδιά έφεραν στο σχολείο τα παρακάτω τρόφιµα:
Ντοµάτα – ντοµατάκια κονσέρβα
Πορτοκάλι – χυµό πορτοκαλιού
Λεµόνι – λεµονάδα
Μήλο – χυµό µήλου
Φράουλες – µαρµελάδα φράουλας
Μανιτάρια φρέσκα – µανιτάρια κονσέρβα
Γάλα φρέσκο – γάλα συµπυκνωµένο
Αποφασίσαµε να τα βάλουµε όλα σ' ένα ράφι στην ντουλάπα µας, να τα παρακολουθούµε καθηµερινά και να καταγράφουµε τις παρατηρήσεις µας. Ηµέρα που ξεκινήσαµε την έρευνά µας ήταν η Παρασκευή 2 Μαρτίου.
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∆ευτέρα 5 Μαρτίου: Το φρέσκο γάλα ξίνισε
και οι φράουλες µούχλιασαν.

Τετάρτη 7 Μαρτίου: Η ντοµάτα χάλασε.

∆ευτέρα 12 Μαρτίου: Τα µανιτάρια χάλασαν.

Παρασκευή 16 Μαρτίου: Το λεµόνι χάλασε.

∆ευτέρα 19 Μαρτίου: Το πορτοκάλι χάλασε
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Πέµπτη 29 Μαρτίου: Άρχισε να χαλάει και το µήλο

Έµειναν µόνο τα ντοµατάκια κονσέρβα, ο χυµός πορτοκαλιού, η λεµονάδα, ο χυµός µήλου, η µαρµελάδα φράουλας και το συµπυκνωµένο γάλα.
Από την πρώτη µέρα και σ'όλη την πορεία της έρευνας δηµιουργήθηκαν ερωτηµατικά
στους µαθητές, στα οποία προσπάθησαν οι ίδιοι να δώσουν απαντήσεις. Αναρωτήθηκαν "γιατί χάλασαν οι φράουλες και όχι η µαρµελάδα φράουλας". Μια απάντηση που
δόθηκε ήταν "επειδή η µαρµελάδα είναι σε κουτί κλεισµένη, ενώ οι φράουλες δεν είναι".Ακολούθησαν οι πρώτοι προβληµατισµοί και ο παρακάτω διάλογος ανάµεσα
στις οµάδες.
- Και τα γάλατα ήταν και τα δύο κλεισµένα σε κουτί.Γιατί χάλασε µόνο το ένα;
- Γιατί δεν ήταν στο ψυγείο.
- Μα και τα δυο γάλατα δεν ήταν στο ψυγείο.
- Γιατί το ένα ήταν φρέσκο και το άλλο συµπυκνωµένο.
Έτσι µπήκαν οι πρώτοι προβληµατισµοί για τις µεθόδους συντήρησης(ψύξη, κατάψυξη, κονσερβοποίηση, πάστωµα, αποξήρανση). Τις επόµενες ηµέρες και στην πορεία
της έρευνά µας έγινε συζήτηση πάνω στις παρατηρήσεις των παιδιών και τελικά οδηγήθηκαν αυτά σ'ένα συµπέρασµα για την ηµεροµηνία λήξης των προϊόντων, για τα
συντηρητικά και τα πρόσθετα που έχουν τα προϊόντα, για το πόσο καλό ή κακό κάνουν στην υγεία µας και πώς είναι προτιµότερο να καταναλώνονται αυτά.
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Συγκεντρώθηκαν στην τάξη οι συσκευασίες των τροφών που αγόρασαν οι µαθητές.
Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες παρατήρησαν τις ετικέτες - ένα είδος η κάθε οµάδα.Τα είδη που παρατήρησαν οι οµάδες ήταν κρουασάν, πατατάκια, σοκολάτες, γάλα
κακάο και bake rollers.
Οι οµάδες έψαξαν και βρήκαν την ηµεροµηνία λήξης, πού συσκευάζονται, τα συστατικά που έχουν και κάποια παραπλανητικά στοιχεία.
Η οµάδα µε τα πατατάκια, µας ενηµέρωσε ότι ενώ στη συσκευασία αναγράφονταν
πως φτιάχνονται µε τα καλύτερα υλικά ( "Λαχταριστή γεύση - Υψηλή ποιότητα" - "Η
γεύση που µιλάει στο στόµα") είχαν τυρί σε σκόνη, ντοµάτα σε σκόνη, γάλα σε σκόνη και ενισχυτικό γεύσης!

Η οµάδα µε τα κρουασάν διαπίστωσε πως σε µια συσκευασία ήταν όλα γραµµένα στα
αγγλικά. Στα ελληνικά ήταν µόνο η ηµεροµηνία λήξης και τίποτε άλλο. Σε άλλη συσκευασία ήταν τόσο µικρά τα γράµµατα που δεν µπορούσαν να τα διαβάσουν και σε
µια τρίτη βρήκαν ένα "παράξενο" όπως είπαν συντηρητικό.
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Η οµάδα µε τα bake rollers διάβασε στη συσκευασία ( η οποία απεικόνιζε στάχυα)
πως "είναι νόστιµα, τραγανιστά, έχουν φυσική γεύση". Λίγο παρακάτω όµως έγραφε
για γευστικό µπέικον και ορό γάλακτος πράγµα που τους έκανε µεγάλη εντύπωση!

Η οµάδα µε τις σοκολάτες βρήκε και διάβασε στις συσκευασίες για τις θρεπτικές αξίες αυτών καθώς και για τα συστατικά τους, όπως γάλα σε σκόνη και στερεά γάλακτος.

Η οµάδα µε το γάλα κακάο µας ενηµέρωσε για την ηµεροµηνία λήξης που ήταν εντός
λίγων ηµερών σε αντίθεση µε τα προϊόντα των άλλων οµάδων που ήταν εντός λίγων
µηνών ή και ετών ακόµη.
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∆ιατροφή και παράδοση
Η κυρά Σαρακοστή
Σαράντα µέρες κράταγε η
νηστεία πριν από το
Πάσχα. Τόσες νήστεψε
και ο Χριστός στην
έρηµο. Τις τρεις πρώτες
µάλιστα µερικές γυναίκες
δεν έβαζαν στο στόµα
τους τίποτα, ούτε καν
ψωµί ή νερό και την
τέταρτη έτρωγαν µόνο
ειδικά φαγητά- καρυδόπιτα, σούπα µε φασόλια,
πετιµέζι.
Η "κυρά Σαρακοστή"
ήταν το ηµερολόγιό τους.
Την παρίσταναν ως καλογριά. Έπαιρναν µια κόλλα χαρτί και σχεδίαζαν µια γυναίκα.
∆εν της έκαναν στόµα γιατί συνέχεια νήστευε και τα χέρια της ήταν σταυρωµένα γιατί όλο προσευχόταν. Είχε επτά πόδια, τις επτά βδοµάδες της Σαρακοστής. Κάθε Σάββατο έκοβαν και ένα πόδι. Το τελευταίο το έκοβαν το Μεγάλο Σάββατο. Στη Χίο το
έβαζαν µέσα σε ένα ξερό σύκο ή σε ένα καρύδι και όποιος το έβρισκε πίστευαν πως
θα ήταν καλότυχος. Αλλού την έκαναν και πάνινη την "κυρά Σαρακοστή" τους και τη
γέµιζαν µε πούπουλα. Αλλού την έκαναν από ζυµάρι (σε αναλογία : µία κούπα αλεύρι, µισή κούπα αλάτι και λίγο νερό ). ∆οκιµάσαµε κι εµείς µε ζυµάρι να κάνουµε στο
σχολείο µας την "κυρά Σαρακοστή". Στον Πόντο έπαιρναν µια πατάτα ψηµένη ή ένα
κρεµµύδι, έµπηγαν επτά φτερά κότας, το έδεναν στο ταβάνι και κρεµόταν όλη τη Σαρακοστή. Κάθε βδοµάδα έβγαζαν και ένα φτερό.
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Τα κόκκινα αυγά
Γιατί βάφονται κόκκινα τα αυγά;
Η παράδοση λέει:" Όταν είπαν πως αναστήθηκε ο Χριστός, κανείς δεν το πίστευε.
Μια γυναίκα, που κρατούσε στο καλάθι της αυγά, φώναξε:Μπορεί από άσπρα να γίνουν κόκκινα; Και, ώ του θαύµατος έγιναν!"
Μερικοί πιστεύουν ότι τα αυγά βάφονται κόκκινα σε ανάµνηση του αίµατος του Χριστού, που χύθηκε για εµάς τους ανθρώπους. Κόκκινο είναι και το χρώµα της χαράς.
Χαράς για την Ανάσταση του Χριστού. Είναι παράλληλα όµως και χρώµα αποτρεπτικό. Κόκκινες βελέντζες και κόκκινα µαντίλια κρεµούσαν τη Μεγάλη Πέµπτη στην
Καστοριά οι γυναίκες για το καλό.
Το βάψιµο των αυγών γινόταν τη Μεγάλη Πέµπτη γι' αυτό και τη λέγαν Κόκκινη Πέµπτη. Τα χρώµατα για τα αυγά τα έφτιαχναν από διάφορα φυτά. Από κρεµµύδια γινόταν το µελί, από άχυρο ή από φύλλα αµυγδαλιάς το κίτρινο, το ανοιχτό κόκκινο από
παπαρούνες. Το κόκκινο όµως χρώµα ήταν και είναι πάντα το πιο αγαπηµένο.
Βάψαµε κι εµείς στο σχολείο κόκκινα αυγά σύµφωνα µε τις οδηγίες που µας έδωσαν
οι γιαγιάδες µας. Τα παιδιά έφεραν φύλλα από διάφορα φυτά και καλσόν παλιά της
µαµάς τους. Έβαλαν τα φύλλα πάνω στα βρασµένα αυγά, τα τύλιξαν µε τα καλσόν
και τα έβαλαν µέσα στη βαφή.
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Τα Λαζαράκια
Το Σάββατο του Λαζάρου το πρωί, οι γυναίκες ζύµωναν για την ψυχή του Λάζαρου
ειδικά κουλούρια, τους "Λαζάρηδες", τα "Λαζαρούδια" ή και "Λαζαράκια". "Λάζαρο
δεν πλάσεις, ψωµί δεν θα χορτάσεις" έλεγαν, µια και ο αναστηµένος φίλος του Χριστού πίστευαν πως είχε παραγγείλει:
" Όποιος ζυµώσει και δε µε πλάσει, το φαρµάκι µου να πάρει…"
Στα "Λαζαράκια" έδιναν το σχήµα ανθρώπου σπαργανωµένου, όπως ακριβώς παριστάνεται ο Λάζαρος στις εικόνες. Όσα παιδιά είχε η οικογένεια τόσους "λαζάρηδες"
έπλαθαν και στη θέση των µατιών έβαζαν δυο γαρίφαλα. Στην Κω οι αρραβωνιασµένες θα έφτιαχναν ένα λαζαράκι σε µέγεθος µικρού παιδιού, γεµισµένο µε χίλια δυο
καλούδια και κεντηµένο σχεδόν σαν τις κουλούρες του γάµου, για να το στείλουν στο
γαµπρό. Τα "Λαζαρούδια" πολλές νοικοκυρές τα γέµιζαν µε αλεσµένα καρύδια, αµύγδαλα, σύκα, σταφίδες, µέλι, πρόσθεταν πολλά µυρωδικά και τα παιδιά ξετρελαίνονταν να τα τρώνε ζεστά.
Πλάσαµε κι εµείς στο σχολείο "Λαζαράκια". Άλλοι έπλασαν τη ζύµη σε κοτσίδα και
για µάτια έβαλαν γαρίφαλα. Άλλοι τους έδωσαν το σχήµα ανθρώπου σπαργανωµένου, όπως ακριβώς παριστάνεται ο Λάζαρος και άλλοι έβαλαν στη µέση ένα κόκκινο
αυγό.
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Για να είµαστε υγιείς, µαζί µε τη σωστή διατροφή, χρειάζεται και άσκηση.

29

Για να διασκεδάσουµε αλλά και να ασκηθούµε κατασκευάσαµε το "Φιδάκι της ∆ιατροφής". Στο δικό µας φιδάκι, όποιος έπεφτε σε υγιεινή τροφή ανέβαινε τη σκάλα.
Όποιος όµως έπεφτε σε µη υγιεινή τροφή, τον "έτρωγε" το φιδάκι! Έτσι, παίζοντας,
µάθαµε καλύτερα για τις τροφές και παράλληλα ασκηθήκαµε στους αριθµούς µέχρι
το 100.
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Ψάξαµε και βρήκαµε παροιµίες µε θέµα τη διατροφή αντικαθιστώντας κάποιες λέξεις
µε δικές µας ζωγραφιές.
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Αινίγµατα που… τρώγονται!
• Ολόγλυκα και νόστιµα, τα τρώνε και πουλάκια και τα παιδιά στα αυτάκια τους
τα έχουν σκουλαρικάκια.
Τι είναι;
•

Στο δρόµο που περπάταγα µια πέρδικα µάδαγα.Τα φτερά της έτρωγα, το κορµί
της πέταγα.
Τι είναι;

•

Ο µπάρµπας µου ο Θοδωρής 17 βρακιά φορεί. Κόβει τα γενάκια του, πέφτουν τα
βρακάκια του.
Τι είναι;

•

Κοκκινόξανθο παχύ, µυρωδιά ζαλιστική.
Τι είναι;

•

Πράσινο σπιτάκι, κόκκινα παραθυράκια, που µέσα κατοικούν µαύρα αραπάκια.
Τι είναι;

•

Έχω ένα βαρελάκι, που έχει δυο λογιών κρασάκι.
Τι είναι;

•

Είναι άσπρο σαν τυρί µα τυρί δεν είναι.Έχει ποντικού ουρά µα ποντικός δεν είναι.
Τι είναι;

•

Χίλιοι µύριοι καλογέροι σ' ένα ράσο τυλιγµένοι.
Τι είναι;

•

Πάντα εγώ πρώτη ανθίζω και την άνοιξη καλωσορίζω.
Τι είναι;

•

Είµαι κίτρινο χνουδάτο και στυφό µα µυρωδάτο. Γίνοµαι και πιο καλό αν µε κάνουνε γλυκό.
Τι είναι;

•

Μια βαρκούλα φορτωµένη στο λιµάνι πάει και µπαίνει.
Τι είναι;

Απαντήσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τα κεράσια
Το σταφύλι
Το κρεµµύδι
Το µέλι
Το καρπούζι
Το αυγό
Το ρεπάνι
Το ρόδι
Η αµυγδαλιά
Το κυδώνι
Το κουτάλι µε το φαγητό

32

Επειδή µάθαµε φέτος να διαβάζουµε γνωρίζοντας όλα τα γράµµατα της αλφαβήτας,
κάναµε την αλφαβήτα της ∆ιατροφής.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το θέµα "∆ιατροφή & Υγεία" είναι πολύ µεγάλο, αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθηµερινότητας ενώ αφορά όλο τον πληθυσµό ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Αυτό
ήταν µια πρόκληση να ασχοληθούµε µ΄αυτό το θέµα. Να καταλάβουµε από αυτήν την
µικρή ακόµη ηλικία ( πρώτης δηµοτικού ) πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει η διατροφή
στην υγεία µας. Αρχικά είχα δισταγµούς επειδή τα παιδιά ήταν µικρά και οι δυσκολίες της Α΄ τάξης γνωστές – πόσο µάλλον φέτος µε τα καινούρια βιβλία – και σε ποιο
χρόνο θα υλοποιούνταν το πρόγραµµα. Χρησιµοποιήσαµε όµως ώρες της Ευέλικτης
Ζώνης και άλλων µαθηµάτων ( Γλώσσας, Μαθηµατικών, Μελέτης Περιβάλλοντος,
Αισθητικής Αγωγής ) καθώς προσεγγίζαµε το θέµα "∆ιατροφή & Υγεία" διαθεµατικά.
Τα καινούρια βιβλία βοήθησαν πολύ σ'αυτό, είχαν αρκετά κεφάλαια που µας έδωσαν
τη δυνατότητα να αφιερώσουµε χρόνο στη διατροφή µέσα από πολύ ευχάριστες δραστηριότητες.
Μέσα από δραµατοποίηση, παιχνίδια, τραγούδι και διάφορες άλλες δραστηριότητες
– στις οποίες συµµετείχαν µε µεγάλη προθυµία και ενδιαφέρον – οι µαθητές απέκτησαν γνώσεις σχετικά µε τις κατηγορίες των τροφών, την προέλευσή τους, τα θρεπτικά
τους συστατικά και κατανόησαν πως είναι απαραίτητη η ποικιλία των τροφίµων και η
υιοθέτηση µιας ισορροπηµένης διατροφής.
Υιοθέτησαν θετικές στάσεις και συνήθειες, αντιλαµβανόµενοι τις ευεργετικές συνέπειες στο σώµα µιας σωστής διατροφής, µε σωστό πρωινό και σπιτικό φαγητό και
αλλάζοντας τα κριτήρια επιλογής προϊόντων. Πολλά παιδιά τροποποίησαν – έστω εν
µέρει – προς το καλύτερο τις διατροφικές τους συνήθειες. Έπαιρναν πρωινό πριν έρθουν στο σχολείο, έτρωγαν στο διάλειµµα κολατσιό φτιαγµένο στο σπίτι ενώ άλλα
αγόραζαν κουλούρι και όχι κάποιο βιοµηχανοποιηµένο – και πολυδιαφηµισµένο –
σνακ.
Απέκτησαν δεξιότητες καθώς έµαθαν να "αποκρυπτογραφούν" – στο µέτρο που η
ηλικία τους το επιτρέπει – βασικά συστατικά των προϊόντων που αναγράφονται στις
συσκευασίες καθώς και να αναγνωρίζουν τις ηµεροµηνίες λήξης.
Τους άρεσε να συνεργάζονται µε τους συµµαθητές τους στις οµάδες εργασίας, να
αποκτούν γνώση µέσα από την έρευνα, να συµµετέχουν όλοι ανάλογα µε τις δεξιότητές τους και µε µεγάλη προθυµία έψαχναν, έβρισκαν και έφερναν στο σχολείο υλικό
για τις εργασίες µας.
Ψυχαγωγήθηκαν και διασκέδασαν µέσα από παιχνίδια και ευχάριστες δραστηριότητες καθώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης σ'ένα τόσο περίπλοκο και
σηµαντικό θέµα από παιδιά της Α΄ τάξης.
Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν για τα παιδιά η συνάντηση όλων των σχολείων που
δουλέψαµε το ίδιο πρόγραµµα. ∆ιασκέδασαν µε τις δραστηριότητες που παρουσίασαν οι µαθητές των άλλων σχολείων αλλά και τα ίδια.
Πιστεύω όµως πως για προγράµµατα µε τέτοιου είδους θέµατα πρέπει να υπάρχει
περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία τους και να ασχολούνται µ΄αυτά οι µαθητές και στις επόµενες τάξεις ώστε να µπορούµε να πούµε µε σιγουριά αν έχουµε σηµαντική βελτίωση στη στάση και στις συνήθειες των µαθητών µακροπρόθεσµα.
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