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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 «Το «Πρόσκληση σε γεύμα» δημιουργήθηκε από

τη WWF με το στόχο τη μείωση των επιπτώσεων

που προκαλεί το σύστημα παραγωγής τροφίμων

στον πλανήτη κατά 50%» ( WWF Hellas ).



ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

 «Η αναγκαιότητα αυτού του προγράμματος

προέκυψε μέσα από την συστηματική

παρατήρηση των νηπιαγωγών όσον αφορά το

είδος και την ποιότητα του κολατσιού των

παιδιών. Μέσα από την καταγραφή

παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά σε μεγάλο αριθμό

και τακτά χρονικά διαστήματα είχαν στο

δεκατιανό τους τυποποιημένες τροφές»

(https://mathainodiatrofi.org/).



ΣΚΟΠΟΣ

 «η επαναδιαμόρφωση των διατροφικών

συνηθειών των μαθητών/τριών, όσον αφορά το

κολατσιό»(https://mathainodiatrofi.org/ ).



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε αξιοποιώντας

κάποιες τεχνικές της ανεστραμμένης τάξης, της

βιωματικής ομαδοσυνεργατικής μάθησης και

της μεθόδου project .



ΣΤΟΧΟΣ

 Να γνωρίζουν ότι η διατροφή ωφελεί την υγεία

τους.

 Να κατανοήσουν ότι η παραγωγή και

κατανάλωση τροφίμων έχει ένα σημαντικό

αντίκτυπο στους φυσικούς πόρους.



ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



Ξεχωρίσαμε  τα φρούτα και τα λαχανικά



Ταξινομήσαμε τα φρούτα και τα

λαχανικά ανάλογα με την εποχή τους



Χωρίσαμε τα φρούτα ανάλογα με το χρώμα

και γνωρίσαμε τα οφέλη των φρούτων

ανάλογα με αυτό.



ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



Φτιάξαμε 

φρουτοσαλάτα και 

smoothie από 

φρούτα εποχής



Γνωρίσαμε την πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής



Στην προσπάθεια μας να καθιερώσουμε το υγιεινό κολατσιό 

στην τάξη μας, κάναμε ημερήσια καταγραφή και στο σχολείο 

αλλά και στο σπίτι.



Καταγραφή στο σχολείο Καταγραφή στο σπίτι



Παίξαμε πολλά 

παιχνίδια για τη 

διατροφή…



Κι άλλα παιχνίδια…



Γίναμε «ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»



Το αναμνηστικό μας…



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

https://www.storyjumper.com/book/read/120185472/

61ab713f2e5f0

Το καλοδιατροφίτσι ψηφίζει

https://www.storyjumper.com/book/read/120185472/61ab713f2e5f0


ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ

 Πιστεύουμε ότι οι στόχοι που θέσαμε εξαρχής
ικανοποιήθηκαν σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Τα νήπια
ήρθαν σε μια πρώτη επαφή με έννοιες όπως οικολογικό
αποτύπωμα, εφοδιαστική αλυσίδα και μεσογειακή
διατροφή. Έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και κατάφεραν να
συλλέξουν πλούσιο υλικό αλλά και χρήσιμες πληροφορίες
με την βοήθεια και συμμετοχή των γονιών τους.

 Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πλέον επιλέγουν και
αξιολογούν το κολατσιό τους φροντίζοντας να
περιλαμβάνει φρούτα εποχής και τρόφιμα λιγότερο
συσκευασμένα φροντίζοντας ώστε να μην πετάνε
απορρίμματα και ΤΕΛΙΚΑ να φέρνουν μαζί τους όσο
φαγητό ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ!!



Ευχαριστούμε πολύ!!!


