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Υϋτοσ ακολουθώντασ ϋνα πρόγραμμα Αγωγόσ Τγεύασ διαμορφώςαμε μια ομϊδα 20 παιδιών τησ Β’ τϊξησ, 

που αςχολόθηκαν με το θϋμα «Διατροφικϋσ ςυνόθειεσ των ςημερινών νϋων και υγιεινό διατροφό». Θϋλαμε 

να ευαιςθητοποιόςουμε τουσ μαθητϋσ μασ πϊνω ςε ϋνα βαςικό για την μελλοντικό τουσ ζωό παρϊγοντα 

όπωσ η διατροφό. 

Τλοποιώντασ αυτό το πρόγραμμα με τη βοόθεια του βιβλύου  Αγωγόσ Τγεύασ «Τγιεινό διατροφό», δώςαμε 

κατϊλληλα ερωτηματολόγια ςτα παιδιϊ ςχετικϊ με το καθημερινό διαιτολόγιό τουσ για να ψϊξουν και τισ 

διατροφικϋσ ςυνόθειεσ των ςυμμαθητών τουσ και να διαπιςτώςουν αν οι φύλοι τουσ, οι ςυνομόλικού τουσ 

τρϋφονται υγιεινϊ. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

     Βϊλαμε ςε κϊθε τϊξη πύνακα ανακοινώςεων που κολλούςαν εκεύ τα παιδιϊ ειδόςεισ ςχετικϋσ με το 

θϋμα, ενώ παρϊλληλα αναρτόςαμε ημερολόγια με ςυμβουλϋσ για την υγιεινό τουσ διατροφό. 

      Επιςκεφθόκαμε την ϋκθεςη «ΑΡΣΟΖΑ» ςτον ΟΛΠ Πειραιϊ ςτισ 29-3-2003 για να ενημερωθούν τα 

παιδιϊ για την παραςκευό, επεξεργαςύα υγιεινών και μη τροφών. 

     Ενημερωθόκαμε από τον δρ. Διατροφολόγο κ. Γρ. Ρύςβα για την αξύα τησ υγιεινόσ διατροφόσ 

γενικϊ και ιδιαύτερα ςτουσ εφόβουσ. 

      Εντοπύςαμε τισ αςθϋνειεσ που ςχετύζονται με την διατροφό (παχυςαρκύα, βουλιμύα, νευρικό 

ανορεξύα) με τισ πληροφορύεσ που μασ ϋδωςε η ψυχολόγοσ κα Π. Κουτςιϊφτη. 

     Επιςκεφθόκαμε τα ΣΕΙ Μεςολογγύου (28/29 Μαρτύου 2003) όπου τα παιδιϊ γνώριςαν πωσ 

γύνονται οι ιχθυοκαλλιϋργειεσ, πόςο υγιεινό τροφό εύναι τα ψϊρια, καθώσ και την αξύα που ϋχουν οι 

βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ για την παραγωγό υγιεινών λαχανικών και φρούτων. 

     Παρουςιϊςαμε τισ εμπειρύεσ μασ, τισ γνώςεισ μασ και τα ςυμπερϊςματϊ τησ ομϊδασ Αγωγόσ 

Τγεύασ με την πολύτιμη βοόθεια του κου Ρύςβα, ςτουσ υπόλοιπουσ μαθητϋσ, καθηγητϋσ και ςτουσ 

γονεύσ. 

      Πιςτεύουμε ότι προςπαθόςαμε να ενημερωθούμε και να ενημερώςουμε για την αξύα τησ υγιεινόσ 

διατροφόσ ςτουσ εφόβουσ αλλϊ και ςε όλουσ γενικότερα. 

     Μοιρϊςαμε ςτουσ ςυμμαθητϋσ μασ . τετραςϋλιδο ϋντυπο  : 

 



 

 



 



  



ΣΡΩΜΕ ΩΣΑ;   

 9 ΕΡΩΣΗΕΙ -ΑΠΑΝΣΗΕΙ  

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΤΜΕ ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΡΩΜΕ ΚΑΙ ΠΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΡΩΜΕ 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΗΡΗΟΤΜΕ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ. 

  

ΝΑΙ ΣΟ ΠΡΩΙΝΟ! 

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΣΙ ΕΝΑ ΠΛΟΤΙΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΑΦΑΙΝΕΙ ; 

Λϊθοσ ! υμβαύνει ακριβώσ το αντύθετο, ΟΙ θερμύδεσ που καταναλώνονται ς' αυτό το 
γεύμα “καύγονται" ευκολότερα γιατύ ϋχουμε όλη τη μϋρα μπροςτϊ μασ. 

 

 ΟΦΙ ΣΗΝ ΠΕΙΝΑ! 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΔΤΝΑΣΙΩ ΓΙ ' ΑΤΣΟ ΑΠΟΥΕΤΓΩ ΚΑΠΟΙΑ ΓΕΤΜΑΣΑ. 

Λϊθοσ, το βϊροσ που χϊνουμε όταν δεν τρώμε τύποτα το κερδύζουμε μόλισ φϊμε το 
επόμενο γεύμα. 

 

ΑΥΘΟΝΟ ΝΕΡΟ! 

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΣΙ ΣΟ ΠΟΛΤ ΝΕΡΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ; 

Θα πρϋπει να πύνουμε τουλϊχιςτον ενϊμιςη λύτρο νερό (κατϊ προτύμηςη 
εμφιαλωμϋνο) τη μϋρα, μακριϊ απ' τα γεύματα. 

 

ΠΩ ΣΡΩΜΕ; 

ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟ ΝΑ ΣΡΩΜΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΦΝΑ; 

Οι διϊφορεσ δύαιτεσ προτεύνουν αυτό τον τρόπο διατροφόσ , γιατύ ϋτςι ο οργανιςμόσ 
βρύςκει, τρόπο για να κϊνει καύςεισ χωρύσ να βαραύνει. 



 

ΚΙΝΗΗ! 

Η ΚΙΝΗΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΣΑΙ ΟΣΑΝ ΚΑΝΟΤΜΕ ΔΙΑΙΣΑ; 

Η ςωματικό ϊςκηςη κϊνει πϊντα καλό και ιδιαύτερα όταν κϊνουμε δύαιτα γιατύ 
βοηθϊει το ςώμα να "κϊψει" περιςςότερεσ θερμύδεσ. 

 

ΛΙΓΟΣΕΡΟ ΑΛΑΣΙ 

ΓΙΑΣΙ ' ΟΛΕ ΣΙ ΔΙΑΙΣΕ ΛΕΝΕ ΝΑ ΜΕΙΩΟΤΜΕ ΣΟ ΑΛΑΣΙ; 

Γιατύ το αλϊτι κϊνει κατακρϊτηςη "υγρών', με αποτϋλεςμα να μη μειώνεται το 
βϊροσ. 

 

ΣΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟ 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΣΟ ΒΑΡΟ ΜΟΤ, "ΠΑΙΖΕΙ" ΠΑΝΣΑ ΔΤΟ, ΣΡΙΑ 
ΚΙΛΑ, ΚΙ ΟΜΩ ΠΡΟΕΦΩ ΣΟ ΣΙ ΣΡΩΩ. 

Εύναι φυςικό να μην ϋχουμε πϊντα το ύδιο βϊροσ, γιατύ αυτό ποικύλει απ' την 
ποςότητα νερού ςτο ςώμα. 

 

Η ΚΤΣΣΑΡΙΣΙΔΑ! 

'ΈΦΩ ΛΙΓΗ ΚΤΣΣΑΡΙΣΙΔΑ ΚΑΙ ΘΑ' ΘΕΛΑ ΝΑ ΣΗΝ "ΕΞΑΥΑΝΙΩ" ΦΩΡΙ ΝΑ 
ΠΑΩ ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΟ. ΣΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; 

Κατ' αρχόν χρειϊζεται ςωςτό διατροφό, πλούςια ςε φυτικϋσ ύνεσ κι ϊφθονο νερό, 
ϋτςι ώςτε ν' απομακρυνθούν οι τοξύνεσ απ' τον οργανιςμό. 

 

ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ 

Η ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΗ ΚΑΛΗ ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ; 

Η απϊντηςη εύναι ναι, τα' αποτελϋςματα μιασ κακόσ διατροφόσ αντικατοπτρύζονται 
ςτην υγεύα των μαλλιών. 


