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ΘέμαΘέμα προγράμματοςπρογράμματος::

ΗΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙΚΑΙ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΜΑΣΜΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΣκοπόςΣκοπός τουτου προγράμματοςπρογράμματος::

ΝαΝα μάθουνμάθουν οιοι μαθητέςμαθητές νανα εκτιμούνεκτιμούν
τοτο περιβάλλονπεριβάλλον τουςτους , , νανα
διατρέφονταιδιατρέφονται μεσογειακάμεσογειακά καικαι νανα μηνμην
υπερκαταναλώνουνυπερκαταναλώνουν..
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ΚριτήριαΚριτήρια επιλογήςεπιλογής τουτου θέματοςθέματος::

ΤοΤο πρόβλημαπρόβλημα τηςτης μημη σωστήςσωστής διατροφήςδιατροφής..
ΗΗ έντονηέντονη παχυσαρκίαπαχυσαρκία στιςστις μικρέςμικρές ηλικίεςηλικίες
ΝαΝα γνωρίσουνγνωρίσουν τητη μεσογειακήμεσογειακή διατροφήδιατροφή
ΝαΝα εκτιμήσουνεκτιμήσουν αυτόαυτό πουπου τουςτους προσφέρειπροσφέρει ηη
φύσηφύση
ΝαΝα γνωρίσουνγνωρίσουν τηντην πανίδαπανίδα καικαι τηντην χλωρίδαχλωρίδα
τουτου τόπουτόπου τουςτους
ΝαΝα γνωρίσουνγνωρίσουν τηντην ιστορίαιστορία τουτου τόπουτόπου τουςτους
σεσε σχέσησχέση μεμε τητη διατροφήδιατροφή

ΕπίΕπί μέρουςμέρους θέματαθέματα τουτου
προγράμματοςπρογράμματος::

ΓνωριμίαΓνωριμία μεμε τοντον περιβάλλονταπεριβάλλοντα χώροχώρο τουτου
τόπουτόπου μαςμας
ΤιΤι παράγειπαράγει ηη γηγη, , τατα δέντραδέντρα--ΔιατροφικήΔιατροφική αξίααξία
ΖωικόςΖωικός πλούτοςπλούτος –– ΠροϊόνταΠροϊόντα--ΜεσογειακήΜεσογειακή
ΔιατροφήΔιατροφή--ΔιατροφήΔιατροφή αρχαίωναρχαίων κατοίκωνκατοίκων τουτου
τόπουτόπου--ΣημερινήΣημερινή ΔιατροφήΔιατροφή
ΣυσκευασίεςΣυσκευασίες τροφίμωντροφίμων --ΥπερκατανάλωσηΥπερκατανάλωση
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ΣτόχοιΣτόχοι τουτου προγράμματοςπρογράμματος::

ΣεβασμόςΣεβασμός τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος ––τωντων
προϊόντωνπροϊόντων , , φυτικώνφυτικών καικαι ζωικώνζωικών πουπου
μαςμας παρέχειπαρέχει
ΜεσογειακήΜεσογειακή ΔιατροφήΔιατροφή
ΌχιΌχι αλόγιστηαλόγιστη κατανάλωσηκατανάλωση προϊόντωνπροϊόντων

ΠεδίαΠεδία σύνδεσηςσύνδεσης μεμε τατα αναλυτικάαναλυτικά
προγράμματαπρογράμματα::

ΣταΣτα βιβλίαβιβλία τηςτης ΓλώσσαςΓλώσσας τηςτης Γ΄Γ΄ ΤάξηςΤάξης
υπάρχουνυπάρχουν κείμενακείμενα οικολογικούοικολογικού
περιεχομένουπεριεχομένου όπωςόπως::
ΤοΤο πιοπιο γλυκόγλυκό ψωμίψωμί--ΚαλήΚαλή όρεξηόρεξη--ΟΟ
ΚαραγκιόζηςΚαραγκιόζης ΦούρναρηςΦούρναρης –– ΦυτάΦυτά καικαι ζώαζώα
τουτου τόπουτόπου μαςμας –– ΕνέργειαΕνέργεια , , τροφήτροφή , , ΖωήΖωή ––
ΤιΤι χρειαζόμαστεχρειαζόμαστε γιαγια νανα ζούμεζούμε –– ΆνθρωποιΆνθρωποι
καικαι ανάγκεςανάγκες –– ΕίμαστεΕίμαστε παιδιάπαιδιά κικι έχουμεέχουμε
δικαιώματαδικαιώματα –– ΟιΟι συσκευασίεςσυσκευασίες μαςμας
πληροφορούνπληροφορούν--ΔιαφημίσειςΔιαφημίσεις παντούπαντού--
ΧρειαζόμαστεΧρειαζόμαστε όλαόλα αυτάαυτά πουπου αγοράζουμεαγοράζουμε;;
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ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο μουσείομουσείο
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ΕπίσκεψηΕπίσκεψη ΔιαιτολόγουΔιαιτολόγου στηνστην τάξητάξη
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ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε μαντρίμαντρί
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ΕπιστροφήΕπιστροφή στοστο σχολείοσχολείο

ΕργασίεςΕργασίες μέσαμέσα στηνστην τάξητάξη
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ΣυλλογήΣυλλογή υλικούυλικού καικαι πληροφοριώνπληροφοριών απόαπό τουςτους μαθητέςμαθητές//τριεςτριες
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ
ΠΥΡΑΜΙΔΑΠΥΡΑΜΙΔΑ
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ΣτονΣτον αγώνααγώνα……..

ΑφούΑφού φυτέψαμεφυτέψαμε ……ξεβοτανίζουμεξεβοτανίζουμε τοντον κήποκήπο τουτου σχολείουσχολείου μαςμας
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Γ΄Γ΄ ΤΑΞΗΤΑΞΗ

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στονστον ΑρχαιολογικόΑρχαιολογικό χώροχώρο τουτου ΔΙΟΥΔΙΟΥ
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ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥΔΙΟΥ
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ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΟΟ ΣΣ
ΣαςΣας εύχομαιεύχομαι ΥΓΙΕΙΑΥΓΙΕΙΑ==ΕΥΕΥ++ΓΥΙΑΓΥΙΑ==

ΗΗ καλήκαλή κατάστασιςκατάστασις ((ευευ) ) τουτου σώματοςσώματος
ΚαιΚαι ΓύϊονΓύϊον==μέλοςμέλος τουτου σώματοςσώματος κκ σώμασώμα

ΣύζυγοςΣύζυγος τουτου ΑσκληπιούΑσκληπιού , , ωςως προςπρος τοντον
ορφικόνορφικόν ύμνονύμνον είναιείναι ηη θεάθεά ΥΓΙΕΙΑΥΓΙΕΙΑ..

««ΥγίειανΥγίειαν έχωνέχων σύλλεκτρονσύλλεκτρον αμεμφήαμεμφή»», , 
λέγειλέγει οο υμνωδόςυμνωδός……..

ΚΚ αα λλ ήή σαςσας όρεξηόρεξη……
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