
Ξυλομπογιές, ψαλίδια, κόλλα, κενές σελίδες...
Σελίδες (παρέχετε ο σύνδεσμος λήψης)

ΥΓΕΙΑ 3-6

4 και άνω

15-20 λεπτά

ΥΓΙΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ, 
ΥΓΙΗΣ ΕΓΩ

Μπορούμε να καταλάβουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση μόνο εάν τη χειριζόμαστε 
ταυτόχρονα με αυτό που γνωρίζουμε παραδοσιακά ως εκπαιδευτική αξία. Τα παιδιά δεν 
θα φροντίζουν το περιβάλλον εάν συνηθίσουν να μην σέβονται ούτε τον εαυτό τους 
(υγεία) ούτε τους άλλους ανθρώπους. 
-Η έννοια των ειδών διατροφής
-Η πρωτοβουλία στην υγιεινή 
Έτσι, είναι σαφές ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, ώστε να μοιράζονται, να 
σέβονται, να αγαπάνε, να πιστεύουν, να εμπιστεύονται, να γνωρίζουν, να νοιάζονται... όχι 
μόνο τον πλανήτη αλλά και τους εαυτούς τους. 



Δραστηριότητα νούμερο 1) ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΦΑΜΕ (ΥΓΙΕΙΝΟ);

Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά:

Όταν γεννιόμαστε και είμαστε ακόμα μωρά, πίνουμε μόνο γάλα, αλλά όσο μεγαλώνουμε 
χρειαζόμαστε και άλλα ήδη τροφίμων. Για αυτό αρχίζουμε να βγάζουμε δόντια. 
Ξέρετε τι συμβαίνει στα αυτοκίνητα εάν τους τελειώσει η βενζίνη; Σταματάνε και δεν 
δουλεύουν πια. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και σε εμάς εάν δεν τρώγαμε. Τα τρόφιμα 
μας δίνουν ενέργεια για να κινούμε τα σώματά μας, έτσι τρέχουμε, πηδάμε, και παίζουμε, 
χάρη σε αυτά. Εάν δεν τρώμε αρκετά, θα είμαστε αδύνατοι και αδύναμοι, αλλά δεν είναι 
καλό ούτε το να τρώμε πολύ, γιατί παχαίνουμε. 
Έτσι, ποια είναι η λύση; Πρέπει να τρώμε λίγο απ’ όλα.

Τι σας φτιάχνει συνήθως για μεσημεριανό η μαμά/ο μπαμπάς; (Δώστε στα παιδιά λίγο 
χρόνο για να το σκεφτούν και να μοιραστούν τις απαντήσεις τους με την ομάδα).

Εκτύπωση πρόσθετου υλικού: http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/
food.pdf 

Ο/Η εκπαιδευτικός θα κόψει τις κάρτες και θα τις δώσει στα παιδιά. Τα παιδιά θα 
χρωματίσουν τα σχέδια και θα μιλήσουν για τις αγαπημένες τους τροφές και εκείνες που 
δεν τους αρέσουν καθόλου. Έπειτα, θα κολλήσουν τις ζωγραφιές σε έναν τοίχο.

Τέλος, τα παιδιά θα κάνουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να είναι τα 
τρόφιμα σύμφωνα με εμάς:
Να πλένουμε τα χέρια μας πριν από τα γεύματα.
Να μασάμε τα πάντα πολύ καλά (κάθε μπουκιά, πολλές φορές).
Να πλένουμε τα δόντια μας μετά από κάθε γεύμα.
...
Δραστηριότητα νούμερο 2) ΠΛΕΝΟΜΑΣΤΕ:

Εξασκούμε: την Επιτήρηση & την Πρωτοβουλία στην υγιεινή. 

Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός θα έχει φωτογραφίες από παιδιά που πλένουν τα χέρια 
τους και τα δόντια τους, που τρώνε και ζωγραφίζουν. Ο/Η εκπαιδευτικός εκτυπώνει από 
το πρόσθετο υλικό μια εικόνα για κάθε παιδί:

 http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

Τα παιδιά παρατηρούν τις εικόνες και σχολιάζουν τις διάφορες ενέργειες που 
απεικονίζονται στο χαρτί. 

Κόβουν τις εικόνες και τις ομαδοποιούν, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής. 

Κολλήστε τις εικόνες σε έναν τοίχο. 

Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, τα παιδιά θα πλύνουν και θα σκουπίσουν τα χέρια 
τους.

Activity number 1) WHAT CAN WE EAT (HEALTHY)?

Facilitator tells the children:

When we are born and we are still babies we only eat milk; but as we are growing up we need other 
kinds of food items. That's why we start having teeth.
Do you know what happens to the cars if they are run out of petrol? They stop and don't work any 
longer. The same would happen to us if we didn't eat. Food items give us energy to move our bodies; 
so we run, jump and play thanks to them. If we don't eat much we will be thin and weak; but it's not a 
good thing to eat a lot either, because we get fat.
So, what's the solution? We have to eat a little bit of everything.

What does mammy/dad usually prepare us for lunch? (Give the children some time to think about that 
and to share the answers with the group).

Print supplementary material: 
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf

The teacher will cut up the cards and give them to the children. The children will colour the drawings 
and they will talk about their favourite food items and the ones they don't like at all. After this they will 
glue the drawings on a mural.

Finally children will perform several things we can do in order that the food agrees with us:
To wash our hands before the meals
To chew everything very well (plenty of times each mouthful)
To wash our teeth after each meal
...

Activity number 2) WE WASH OURSELVES:

We work on: Observation & Initiative in hygiene.

Facilitator will get images of children washing their hands and their teeth, eating and paiting. The 
teacher prints one illustration for each child from the supplementary material: 

 http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

The children observe the illustrations and comment on the different actions that are represented in 
the sheet.

They cut up the images and set them up according to the hygiene rules.

Glue the images on a mural.

Once the activity is finished the children will wash and dry their hand.


