
[1] 
 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

«Διατροφή περιβάλλον και υγεία» του ΚΠΕ Ιεράπετρας -Νεάπολης. 

Συμμετοχή στο δίκτυο με διδακτικό σενάριο των  

Χρυσαυγή Γαλανάκη, ΠΕ 88.04.EAE (ΕΕΕΕΚ ΣΑΜΟΥ) 

 και Παναγιώτα Καρνάβα ΠΕ 78.EAE (ΕΕΕΕΚ ΚΩ). 

Διδακτικό σενάριο που αφορά τη μεσογειακή διατροφή. 

Δομή διδακτικού σεναρίου  

Ι. Ταυτότητα σεναρίου 

1) Τίτλος σεναρίου: «Μαθαίνω για τη μεσογειακή διατροφή μέσα από την Τέχνη » 

2) Ομάδα : «Είμαστε νησιώτες, είμαστε δυνατοί» 

3) Δημιουργοί: 1)Χρυσαυγή Γαλανάκη, ΠΕ 88.04 (ΕΕΕΕΚ ΣΑΜΟΥ), Παναγιώτα 

Καρνάβα ΠΕ 78 (ΕΕΕΕΚ ΚΩ). 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές (μαθήματα του ΕΕΕΕΚ):  Κοινωνική επαγγελματική 

αγωγή,  εργαστήριο μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής. 

Τάξη: Α1 

Διδακτικοί στόχοι:  

Να γνωρίσουν τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής. Να καλλιεργήσουν το ψηφιακό 

γραμματισμό. 

Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας. 

Να υιοθετήσουν ευνοϊκή στάση απέναντι στη μεσογειακή διατροφή. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες. 

ΙΙ. Ανάπτυξη σεναρίου:  Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές ειδικής αγωγής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Κοινωνικής 

και Επαγγελματικής Αγωγής των ΕΕΕΕΚ. Συγκεκριμένα στηρίζεται στον γνωστικό 

άξονα «Τοπική Κοινότητα». Η μεσογειακή διατροφή είναι στοιχείο της πολιτιστικής 

ταυτότητας των κατοίκων της Ελλάδας. Το σενάριο χωρίζεται σε δυο μέρη: Ένα 

θεωρητικό μέρος και ένα πρακτικό. Στις πρώτες δύο ώρες γίνεται θεωρητική 
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προσέγγιση του θέματος. Στις επόμενες δύο, γίνεται πρακτική προσέγγιση του 

θέματος. Οι μαθητές στο εργαστήριο κάνουν συνταγές με την καθηγήτριά τους. 

1) Γενική περιγραφή: Όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας, χρησιμοποιούνται η 

διάλεξη, το παιχνίδι ρόλων, η μέθοδος artful thinking του project zero του 

πανεπιστημίου Harvard η άμεση διδασκαλία, η συζήτηση, η χρήση ερωταποκρίσεων, η 

βιωματική μέθοδος. 

Πορεία διδασκαλίας: Στην πρώτη διδακτική ώρα, ανοίγουμε τα τάμπλετς και δείχνουμε 

στα παιδιά τον πίνακα του Θεόφιλου «το μάζεμα των ελαιών». Ακολουθεί συζήτηση 

βλέποντας  τον πίνακα. Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

-Τι βλέπεις; 

-Σου αρέσει; 

-Τι σκέφτεσαι σε σχέση με αυτό που βλέπεις; Σήμερα πώς μαζεύονται οι ελιές; 

-Τι σε κάνει να αναρωτιέσαι αυτός ο πίνακας; Είναι σημαντική η διατροφή στη ζωή 

μας; Για ποιο λόγο; 

Κατόπιν, κάνουμε ένα συννεφόλεξο με την εφαρμογή worditout free download. 

Ενδεικτικές λέξεις: ελιά, θάλασσα, αμπέλι, ήλιος, ευτυχία, πατρίδα, φρούτα, 

δημητριακά, διατροφή, λάδι, συνεργασία. 

Έπειτα, το υπόλοιπο της πρώτης διδακτικής ώρας συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας 

της πρώτης διδακτικής ώρας. 

Στη δεύτερη διδακτική ώρα, διαβάζουμε απόσπασμα από το ποίημα του Κώου ποιητή 

Γιάννη Κουλάκη για τη θάλασσα. 

«Θάλασσα» 

«Όμορφη που είναι η θάλασσα 

ωραία τα κύματά της 

στο φως του ήλιου γαλανή 

κι άσπρα τα κύματά της». 

Ακολουθεί συζήτηση σε σχέση με το ποίημα. Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

-Πώς σου φαίνεται το ποίημα; 

-Η εικόνα της θάλασσας σου αρέσει; 
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-Πώς επηρεάζει η θάλασσα τη ζωή μας στα νησιά; 

-Πώς επηρεάζει η θάλασσα τη διατροφή μας στα νησιά; 

Συζητώντας, χρησιμοποιώντας τον καταιγισμό ιδεών γράφουμε στον πίνακα τις λέξεις 

που μας έρχονται στο μυαλό. Ενδεικτικές λέξεις είναι οι ακόλουθες: Μεσόγειος, 

θάλασσα, Κρήτη, φρούτα, λαχανικά, ψάρια, υγεία, γερή καρδιά, παξιμάδια, 

δημητριακά, ντάκος.  Προκειμένου να γίνει πιο παραστατικό το μάθημα, 

χρησιμοποιούμε την εφαρμογή padlet. O κάθε μαθητής, γράφει τη λέξη που είπε στο 

τάμπλετ. 

Μετά συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας της δεύτερης διδακτικής ώρας. Μετά 

βγάζουμε συμπεράσματα βάσει των λέξεων που αναφέραμε σχετικά με το μάθημα. 

Στην τρίτη και τέταρτη διδακτική ώρα, επιλέγουμε και κάνουμε συνταγές που 

αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της διατροφής και της χώρας μας. 

 

2) Φύλλα εργασίας: 

Βρίσκονται στο παράρτημα. 

3)Υλικοτεχνική υποδομή: Χαρτί, χαρτόνια, μπογιές, το εργαστήριο μαγειρικής-

ζαχαροπλαστική και ο εξοπλισμός αυτού, τάμπλετς. 

ΙΙΙ. Αξιολόγηση σεναρίου 

1) Διαμορφωτική Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια της δίωρης 

διδασκαλίας μέσα από την συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. 

2)Τελική αξιολόγηση: θα δοθεί ανατροφοδότηση μέσα από το φύλλο εργασίας. 

Παράρτημα: Περιέχει τα φύλλα εργασίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1η διδακτική ώρα 

     ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   1      Άσκηση αντιστοίχισης 

Βλέπω την εικόνα και γράφω και γράφω δεξιά τη λέξη. 

1  

2  

   3  

   4  

  5  

  6  
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   7    

Φύλλο εργασίας 1 Άσκηση αντιστοίχισης: Λύση: 1 λάδι, 2 σαλάτα, 3μελιτζάνες,4 

πορτοκάλια, 5 σταφύλια, 6 ψάρια,7 λάχανα. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

Μεσογειακή διατροφή             Τα φρούτα 

 

 

 

Οριζόντια 

1. Έχει πορτοκαλί χρώμα και 

τρώγεται το καλοκαίρι 

4. Είναι πράσινο και τρώγεται το 

καλοκαίρι 

6. Έχει κίτρινο χρώμα. Τρώγεται το 

χειμώνα 

7. Έχει κόκκινο χρώμα και τρώγεται 

μόνο την άνοιξη 

    

Κάθετα 

2. Είναι πράσινο με άσπρες ρίγες. 

Τρώγεται το καλοκαίρι 

3. Έχει πορτοκαλί χρώμα και 

τρώγεται τον χειμώνα 

4. Έχει άσπρο ή μαύρο χρώμα. 

Τρώγεται το φθινόπωρο 

5. Έχει κίτρινο χρώμα και τρώγεται το 

καλοκαίρι 
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8. Είναι νόστιμο, κόκκινο και 

τρώγεται το χειμώνα 

9. Έχει πορτοκαλί χρώμα αλλά δεν 

είναι πορτοκάλι 

11. Έχει κόκκινο χρώμα και τρώγεται 

την άνοιξη 

 

 
 

10. Είναι κόκκινο και φέρνει καλή τύχη 
 

Φύλλο εργασίας 3 Λύση σταυρολέξου: Οριζόντια:1 βερίκοκο, 4 σύκο, 6 μπανάνα, 7 

φράουλα, 8 μήλο, 9 μανταρίνι, 11 κεράσι. Κάθετα: 2 Καρπούζι, 3 πορτοκάλι, 4 

σταφύλι, 5 πεπόνι, 10 ρόδι. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

Διάβασε προσεκτικά και λύσε το κρυπτόλεξο. 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pqv8aawsk22   

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 

Συμμετέχουμε όλοι στο κολλάζ της τάξης για τη διατροφική πυραμίδα και μετά 

απαντούμε στις ερωτήσεις. 

Άσκηση σωστού λάθους 

Διάβασε προσεκτικά τις προτάσεις που ακολουθούν. Αν είναι σωστές, γράψε στο 

τέλος της πρότασης το γράμμα Σ (Σωστό). Αν είναι λάθος, γράψε στο τέλος της 

πρότασης το γράμμα Λ (Λάθος). 

1. Στη μεσογειακή διατροφή χρησιμοποιούμε πολύ λάδι. 

2. Αποφεύγουμε να τρώμε ψωμί. 

3. Τρώμε πολύ συχνά κόκκινο κρέας. 

4. Αποφεύγουμε να τρώμε γλυκά. 

5. Δεν τρώμε συχνά ψάρια. 

6. Κάθε μέρα τρώμε φρούτα. 

7. Αποφεύγουμε να τρώμε λαχανικά. 

8. Προτιμούμε το ψωμί ολικής άλεσης από το λευκό ψωμί. 

9. Προτιμούμε να τρώμε πιο συχνά κόκκινο κρέας (για παράδειγμα χοιρινό 

κρέας), από λευκό (για παράδειγμα κρέας από κοτόπουλο). 

10.  Τρώμε συχνά ψάρια. 

 

Λύση άσκησης: 1Σ, 2Λ, 3Λ, 4Σ, 5Λ, 6Σ, 7Λ, 8Σ, 9Λ,10Σ. 

https://learningapps.org/watch?v=pqv8aawsk22
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2η διδακτική ώρα 

     ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   1   

1 Ζωγραφική. 

Ζωγραφίζουμε την αγαπημένη μας παραλία στο νησί με αφορμή το ποίημα που 

διαβάσαμε. 

2.Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 

Μελετούμε την αφίσα για το δεκάλογο της υγιεινής διατροφής του εθνικού 

διατροφικού οδηγού και απαντούμε στην ακόλουθη άσκηση. 

Διαβάζω προσεκτικά τις ακόλουθες προτάσεις. Μόνο μια πρόταση είναι η σωστή. Να 

βάλεις σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 

1. Α. Όσπρια τρώμε μια φορά το μήνα. 

Β. Όσπρια τρώμε μια φορά στις 15 μέρες. 

Γ. Όσπρια τρώμε το λιγότερο μια φορά την εβδομάδα. 

Δ. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα όσπρια. 

2. Α. Μπορούμε να τρώμε κρέας κάθε μέρα. 

Β. Μπορούμε να τρώμε κρέας μια φορά το μήνα. 

Γ. Καλό είναι να μην τρώμε καθόλου κρέας. 

Δ. Μπορούμε να τρώμε κρέας δυο φορές την εβδομάδα. 

3. Α. Πρέπει να τρώμε γλυκά κάθε μέρα. 

Β. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα γλυκά. 

Γ. Μπορούμε να τρώμε γλυκά μια φορά την εβδομάδα. 

Δ.  Μπορούμε να τρώμε γλυκά μια φορά μέσα στους δυο μήνες. 

4. Α. Φρούτα δε χρειάζεται να τρώμε καθόλου. 

Β. Φρούτα μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα. 

Γ. Είναι αρκετό να τρώμε φρούτα μια φορά στους δύο μήνες. 

Δ. Μπορούμε να τρώμε φρούτα δυο φορές την εβδομάδα. 
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5.  Α. Γάλα μπορούμε να πίνουμε κάθε μέρα. 

Β. Δε χρειάζεται να πίνουμε καθόλου γάλα. 

Γ. Είναι αρκετό να πίνουμε γάλα μια φορά στους τρεις μήνες. 

Δ. Είναι καλό να πίνουμε γάλα δυο φορές την εβδομάδα. 

6.      Α. Δεν κάνω γυμναστική. Προτιμώ να κάθομαι μπροστά στην τηλεόραση. 

       Β. Βρίσκω τρόπους να γυμνάζομαι κάθε μέρα, περπατώ ή κάνω ποδήλατο. 

       Γ. Είναι αρκετό να γυμναζόμαστε μια φορά το μήνα. 

       Δ. Δε χρειάζεται να κάνουμε γυμναστική. 

7.  Α. Δεν τρώω ποτέ δημητριακά. 

Β. Τρώω δημητριακά μια φορά στις 15 μέρες. 

Γ. Καλό είναι να τρώω δημητριακά κάθε μέρα. 

Δ. Είναι αρκετό να τρώω δημητριακά μια φορά το μήνα. 

8.  Α. Στο μαγείρεμα προτιμώ πάντα το ελαιόλαδο. 

Β. Στο μαγείρεμα χρησιμοποιώ φοινικέλαιο. 

Γ. Στο μαγείρεμα χρησιμοποιώ πάντα καλαμποκέλαιο. 

Δ. Στο μαγείρεμα χρησιμοποιώ πάντα ηλιέλαιο. 

9.  Α. Μπορώ να είμαι υγιής, οτιδήποτε και αν τρώω. 

Β. Τρέφομαι μεσογειακά και γυμνάζομαι για να είμαι υγιής και δυνατός. 

Γ. Μπορώ να είμαι υγιής, αν γυμνάζομαι συχνά, αλλά δεν προσέχω τι τρώω. 

Δ. Μπορώ να προσέχω τη διατροφή μου, αλλά να μη γυμνάζομαι ποτέ. 

10.  Α. Είναι ωφέλιμο για μένα, να μην τρώω καθόλου αυγά. 

Β. Μπορώ να τρώω αυγά δυο φορές το εξάμηνο. 

Γ. Τρώω κάθε βδομάδα τέσσερα αυγά. 

Δ. Μπορώ να τρώω μόνο κοτόπουλο και όχι αυγά. Τα αυγά δεν είναι απαραίτητα. 

Λύση: 1 Γ, 2 Δ, 3 Β, 4 Β, 5 Α, 6 Β, 7 Γ, 8 Α, 9 Β, 10 Γ. 
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     ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   2 

Άσκηση συμπλήρωσης κενών 

Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν. 

Η μεσογειακή διατροφή 

 Η ………………..διατροφή είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Οι Κρητικοί που 

τρέφονται με τον παραδοσιακό κρητικό τρόπο, ζούνε πολλά χρόνια και η καρδιά τους 

είναι πολύ δυνατή. 

Οι Κρητικοί χρησιμοποιούν πολύ ……………….. στη διατροφή τους, τόσο στη 

μαγειρική όσο και στη ζαχαροπλαστική. 

Κάθε μέρα τρώνε ……………….. ή ………………... Προτιμούν το αλεύρι ολικής 

άλεσης. 

Επίσης, ……………….. να τρώνε κάθε μέρα, διαφορετικά ……………….. και 

λαχανικά, ανάλογα με την εποχή του χρόνου. 

Πολύ συχνά τρώνε προϊόντα όπως ……………….., γιαούρτι και διάφορα είδη 

τυριών. Βέβαια, τρώνε και πολλά ψάρια. 

Αυτά που αποφεύγουν να τρώνε συχνά, είναι τα ……………….. και το κόκκινο 

…………………. 

Τέλος, οι Κρητικοί που ακολουθούν πιστά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, 

……………….. και έχουν καλή φυσική κατάσταση. 

Πηγή: : Αμερικάνου, Μ., Καρμίρη Β. &  Παπακώστα Χ.  

Στοιχεία ειδικής διατροφής. Αθήνα: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. (σελ.27-32) 

Διαθέσιμο από: 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/5242  

 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/5242
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Λύση:  

Η μεσογειακή διατροφή 

 Η μεσογειακή διατροφή είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Οι Κρητικοί που τρέφονται 

με τον παραδοσιακό κρητικό τρόπο, ζούνε πολλά χρόνια και η καρδιά τους είναι πολύ 

δυνατή. 

Οι Κρητικοί χρησιμοποιούν πολύ λάδι στη διατροφή τους, τόσο στη μαγειρική όσο 

και στη ζαχαροπλαστική. 

Κάθε μέρα τρώνε ψωμί ή παξιμάδια. Προτιμούν το αλεύρι ολικής άλεσης. 

Επίσης, προτιμούν να τρώνε κάθε μέρα, διαφορετικά φρούτα και λαχανικά, ανάλογα 

με την εποχή του χρόνου. 

Πολύ συχνά τρώνε προϊόντα όπως γάλα, γιαούρτι και διάφορα είδη τυριών. Βέβαια, 

τρώνε και πολλά ψάρια. 

Αυτά που αποφεύγουν να τρώνε συχνά, είναι τα γλυκά και το κόκκινο κρέας. 

Τέλος, οι Κρητικοί που ακολουθούν πιστά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, 

γυμνάζονται και έχουν καλή φυσική κατάσταση. 

Πηγή: : Αμερικάνου, Μ., Καρμίρη Β. &  Παπακώστα Χ.  

Στοιχεία ειδικής διατροφής. Αθήνα: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. (σελ.27-32) 

Διαθέσιμο από: 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/5242  

 

Δημιουργία αφίσας  

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν αφίσα όπου θα ζωγραφίσουν το νησί τους και θα 

προσθέσουν εικόνες ή ονόματα  από πιάτα τοπικής κουζίνας του νησιού τους. 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/5242
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   3 

Παιχνίδι ρόλων 

Ένα παιδί πιστεύει ότι η διατροφή δεν παίζει ρόλο στην υγεία του ανθρώπου, εφόσον 

ο άνθρωπος γυμνάζεται. Το άλλο παιδί αναλαμβάνει να τον πείσει για τα οφέλη της 

κρητικής διατροφής. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ  

Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις με προσοχή. Αν πιστεύεις ότι είναι σωστές, βάλε Σ 

που σημαίνει σωστό. Αν πιστεύεις ότι είναι λάθος, βάλε Λ, που σημαίνει λάθος. 

1 Ισορροπημένη είναι η διατροφή μας, όταν τρώμε μόνο χάμπουργκερ και τηγανητές 

πατάτες. 

2  Όταν τρεφόμαστε υγιεινά και αθλούμαστε, τότε μπορούμε να έχουμε το ιδανικό 

βάρος που πρέπει να έχουμε. 

3 Δεν πειράζει αν το βάρος μας αυξάνεται ή μειώνεται συχνά. 

4 Ο τρόπος που τρώμε, μας βοηθά να μείνουμε υγιείς και δυνατοί. 

5 Για να τρεφόμαστε σωστά, πρέπει να τρώμε 2 έως 4 φρούτα τη μέρα. 

Λύση: 1Λ, 2Σ, 3Λ, 4Σ, 5Σ. 

Ασκήσεις αντιστοίχισης 

Βρες ποια λέξη από τα αριστερά, ταιριάζει με τη λέξη από τα δεξιά. 

Μεσογειακή  Μια φορά το μήνα 

Κόκκινο κρέας  Κάθε μέρα 

φρούτα  Λιπαρά οξέα Ω3 

ψάρια  πυραμίδα 

διατροφική  διατροφή 
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Λύση: Μεσογειακή διατροφή, διατροφική πυραμίδα, ψάρια, λιπαρά οξέα Ω3, κόκκινο 

κρέας μια φορά το μήνα, φρούτα κάθε μέρα. 

 

Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 

1 Επιτρέπεται να τρώμε μαύρο ψωμί κάθε μέρα;  

 

2 Πόσες φέτες ψωμιού μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα; 

 

3 Μπορούμε να τρώμε γλυκά κάθε μέρα για να είμαστε υγιείς και γεροί; 

 

4 Είναι καλό να τρώμε πάντα τα ίδια φρούτα ή καλό είναι να τρώμε  

ποικιλία φρούτων; 

 

5 Πρέπει να προτιμούμε κάθε μέρα να πίνουμε νερό ή να πίνουμε χυμούς από το 

ψυγείο αντί για νερό; Γιατί; 

 

Πηγή: : Αμερικάνου, Μ., Καρμίρη Β. &  Παπακώστα Χ.  

Στοιχεία ειδικής διατροφής. Αθήνα: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. (σελ.27-32) 

Διαθέσιμο από: 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/5242  

http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/5242
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ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Τι σου άρεσε πιο πολύ στην ενότητα που εξετάσαμε; Σου άρεσαν 

περισσότερο, οι εικόνες που είδαμε, τα βίντεο, ή οι συζητήσεις που κάναμε; 

 

2. Τι σου άρεσε λιγότερο στην ενότητα που εξετάσαμε; 

 

3. Θέλεις να χρησιμοποιούμε το τάμπλετ στο μάθημα ή προτιμάς να μιλάμε μόνο 

και να γράφουμε; 

 

4. Θα άλλαζες κάτι στο μάθημα που κάναμε; Θα ήθελες να μιλούμε περισσότερο 

ή να γράφουμε περισσότερο; 

 

5. Προτιμάς να δουλεύουμε σε ομάδες ή προτιμάς να δουλεύεις μόνος σου; 

 

6. Θα ήθελες να μιλάς περισσότερο στο μάθημα; Θα ήθελες να ακούγεται 

περισσότερο η φωνή σου; 

 

7. Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι ακόμα; 
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