
 

 

  

 

Εβδομάδα 1η  

Από τον Οδηγό Δραστηριοτήτων του 
προγράμματος ‘Υγιή παιδιά,υγιής πλανήτης’ 
χρησιμοποιήστε τη δραστηριότητα Μια μερίδα 
πλανήτη παρακαλώ για να εισάγετε την έννοια 
του οικολογικού αποτυπώματος της τροφής μας. 
Η ιστορία ενός κόκκου ρυζιού και οι προτάσεις 
του θεατρικού παιχνιδιού θα βοηθήσουν τα 
παιδιά να κατανοήσουν πώς η κρυμμένη ιστορία 
του φαγητού μας επιβαρύνει το περιβάλλον. 

Εβδομάδα 2η  

Συνεχίστε με τη δραστηριότητα Ανθρώπινες 
πυραμίδες, νόστιμες και υγιεινές, όπου θα 
γνωρίσουν οι μαθητές την πυραμίδα της 
μεσογειακής διατροφής και τη σημασία της για 
την υγεία, αλλά και για τον πλανήτη, εφόσον 
πρόκειται για μία διατροφή χαμηλού 
οικολογικού αποτυπώματος. 

Εβδομάδα 3η 

Προχωρήστε στη δραστηριότητα Δεκατιανό 
εναντίον σνακ: 1-0! και εστιάστε στο παιχνίδι 
της μπανάνας για να κατανοήσουν οι μαθητές τη 
σημασία του τοπικού φαγητού, μέσα από το 
σχολικό σνακ.  

Αξιοποιήστε το βίντεο «Εποχικά και τοπικά 
φρούτα και μετά τη λαχανικά!» για να 
εμπεδώσουν την αξία επιλογής τοπικών 
τροφίμων για λιγότερη επιβάρυνση στο 
περιβάλλον από τα τροφοχιλιόμετρα. 

 Η βιώσιμη διατροφή στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

Tο εκπαιδευτικό υλικό «Υγιή παιδιά, υγιής 
πλανήτης» εξοικειώνει τους μαθητές 
νηπιαγωγείου και δημοτικού με τα 
χαρακτηριστικά της βιώσιμης διατροφής με 
στόχο την υιοθέτηση διατροφικών συνηθειών 
που κάνουν καλό στην υγεία τους και στο 
περιβάλλον.  

Για όσους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν 
το υλικό στο πλαίσιο των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων, προτείνουμε ένα σχέδιο 
προγράμματος 7 εβδομάδων, με συγκεκριμένες 
επιλογές από αυτό. 
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  Εβδομάδα 5η  

Την 5η εβδομάδα συνεχίστε με την ίδια 
δραστηριότητα και παίξτε το παιχνίδι των 
τεσσάρων εποχών, όπου οι μαθητές θα μάθουν 
τη σημασία του να τρώνε εποχικά λαχανικά και 
φρούτα ώστε να αποφεύγουμε τα φυτοφάρμακα 
και τα λιπάσματα που έχουν επιπτώσεις και 
στην υγεία μας αλλά και στο περιβάλλον.  

Μπορείτε να αξιοποιήσετε και το βίντεο «Κάθε 
φρούτο στον καιρό του» 

Εβδομάδα 6η  

Στη δραστηριότητα Τρέξε, τρέξε μικρούλη, μέσα 
από ένα παιχνίδι με κάρτες υπερατού θα 
εξοικειωθούν με τα υγιεινά σνακ που δεν είναι 
επιβαρυντικά για το περιβάλλον (πολύ 
επεξεργασμένα, με φοινικέλαιο, συντηρητικά 
και συσκευασίες). 

 
Το εκπαιδευτικό υλικό «Υγιή 

παιδιά, υγιής πλανήτης» 
μπορείτε να βρείτε εδώ και 

στο Ψηφιακό Αποθετήριο της 
Πλατφόρμας 21, στις 

θεματικές ενότητες: Ζω 
καλύτερα-Ευ ζην και 

Φροντίζω το Περιβάλλον 

  

Εβδομάδα 4η  

Στη δραστηριότητα Κάθε πράγμα στον καιρό 
του… οι μαθητές θα ανακαλύψουν με 
διασκεδαστικό τρόπο μέσα από το παιχνίδι 
ρόλων της ψαρόσουπας, πώς θα βοηθήσουν να 
αυξηθούν τα ψάρια στις θάλασσες, 
αποφεύγοντας τα νεαρά ψάρια (γόνο) που δεν 
έχουν πολλαπλασιαστεί. 

Δείξτε το βίντεο «Άσε το γόνο να γίνει γονιός». 

Εβδομάδα 7η 

Την τελευταία εβδομάδα ολοκληρώστε με τη 
δραστηριότητα Όλος ο πλανήτης μέσα σε ένα 
χάμπουργκερ όπου οι μαθητές θα μάθουν για τις 
επιπτώσεις της υπερβολικής κρεατοφαγίας στον 
πλανήτη και στην υγεία τους. 

Και τέλος… 

…με αυτό τον τρόπο θα έχετε θίξει με 
διασκεδαστικό τρόπο μέσα από παιχνίδια και 
οπτικό υλικό, τα βασικά περιεχόμενα της 
βιώσιμης διατροφής, που είναι πλέον μονόδρομος 
για εμάς και για τον πλανήτη μας. 

Καλή σας όρεξη! 
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