
 

16 Οκτωβρίου: Παγκόςμια Θμζρα Υγιεινισ Διατροφισ  

 

 Με αφορμι τθν Παγκόςμια θμζρα Διατροφισ οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου κα 

εκπονιςουν εκπαιδευτικά προγράμματα με ςτόχο να μυιςουν τα παιδιά και αν είναι 

δυνατόν και τουσ γονείσ τουσ ςτον “κόςμο” τθσ ςωςτισ διατροφισ. Ζχουν προγραμματιςτεί 

δραςτθριότθτεσ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των παιδιϊν και τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε 

κζματα που αφοροφν τθν υγιι ανάπτυξι τουσ μζςα από εκπαιδευτικζσ αλλά και 

ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Πιο ςυγκεκριμζνα:  

 Οι μακθτζσ των Αϋ, Βϋ τάξεων τθν ϊρα τθσ Ελλθνικισ Παράδοςθσ κα γνωρίςουν τα 

φροφτα του φκινοπϊρου και τθ ςθμαςία τουσ για τθν υγεία μασ. 

 Οι μακθτζσ κα “πάρουν” μζςα ςτθν τάξθ τουσ  “υγιεινό πρωινό” όπωσ ζχουν 

προγραμματίςει οι δαςκάλεσ τουσ. 

 Οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ εκτόσ από υγιεινό πρωινό που κα πάρουν κι αυτοί, κα 

φτιάξουν με τουσ δαςκάλουσ τουσ υγιεινζσ ςυνταγζσ. 

 Τα παιδιά τθσ Δϋ τάξθσ κα δθμιουργιςουν τθ Διατροφικι Πυραμίδα τθν ϊρα των 

Ελλθνικϊν, κα επεξεργαςτοφν ςτο Ανκολόγιο το ανάγνωςμα “Ο ωραίοσ Δαρείοσ” 

και ςτθ Μελζτθ Περιβάλλοντοσ κα αςχολθκοφν με τθν ενότθτα “Διατροφι”. Όλα τα 

παραπάνω κα τα κάνουν πράξθ με το “υγιεινό κολατςιό ςτο ςχολείο” που κα 

πάρουν ςτο διάλειμμα.  

 Τα παιδιά τθσ Εϋ τάξθσ ςτο μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ κα γίνουν δθμοςιογράφοι 

και γραφίςτεσ φιλοτεχνϊντασ μια εφθμερίδα με κζμα τθν υγιεινι διατροφι. 

Επιπλζον οι μακθτζσ/τριεσ τθσ Εϋ1, ςτο μάκθμα τθσ Θεατρικισ Αγωγισ κα 

προχωριςουν ςε κεατρικοφσ αυτοςχεδιαςμοφσ με κζμα “Υγιεινι Διατροφι – 

Ευεξία και Ηωι”      

 Οι μικροί μακθτζσ τθσ Εϋ2 τάξθσ κα γίνουν “διατροφολόγοι” και κα δϊςουν 

πρακτικζσ ςυμβουλζσ υγιεινισ διατροφισ ςε μικροφσ και μεγάλουσ. Τθν ϊρα τθσ 

φιλαναγνωςίασ οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ κα ακοφςουν το παραμφκι “Το ςιτάρι” και 

τθσ Βϋ τάξθσ κα γνωρίςουν το βιβλίο «Το μυςτικό τθσ Μαγικισ Πυγολαμπίδασ». 

 

Τζλοσ το ςχολείο μασ κα γίνει ςυνδρομθτισ του περιοδικοφ «Διατροφοφλθδεσ» που 

τα παιδιά ζρχονται ζμμεςα ςε επαφι με υγιι πρότυπα διατροφισ.  

Οι γονείσ των παιδιϊν μποροφν να διαβάηουν άρκρα που τουσ αφοροφν και να 

παίρνουν μζροσ, εάν κζλουν ςε ενδιαφζροντεσ διαγωνιςμοφσ.  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα παραπάνω προγράμματα κα αναρτθκοφν ςτισ 

Δραςτθριότθτεσ/ Εκδθλϊςεισ του ςχολείου, όταν πραγματοποιθκοφν. 


