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Οδηγός εκπαιδευτικού
ΗΛΙΚΙΑ: 10-12

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Διάρκεια
Μία ή δύο συνεδριάσεις: δύο ώρες ή περισσότερες ανάλογα με την
πολυπλοκότητα των εξηγήσεων που δίνετε και την ηλικία της ομάδας-στόχου σας.
Εδώ δίνεται μια προσέγγιση:
Εργασία ένα: 30 λεπτά
Εργασία δύο: 30 λεπτά
Εργασία τρία: 15 λεπτά
Εργασία τέσσερα: 15 λεπτά
Εργασία πέντε: 15 λεπτά
Εργασία έξι: 15 έως 40 λεπτά (ανάλογα με την επιλογή της υποστήριξης)

Ημερολόγιο
Αυτή η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους. Ανάλογα με τις άλλες δραστηριότητες που μπορεί να
θέλετε να κάνετε, είναι ενδιαφέρον να κάνετε αυτήν τη δραστηριότητα μαζί με
άλλες δραστηριότητες ή λίγο πριν από τη δραστηριότητα σχετικά με το «πρόχειρο
φαγητό έναντι υγιεινής διατροφής», καθώς η έννοια της πέψης και του
μετασχηματισμού των θρεπτικών ουσιών είναι απαραίτητη για τη δραστηριότητα.
Ιδανικά, θα ήταν ωραίο να κάνετε τη δραστηριότητα όσο πιο κοντά στην εποχή της
συγκομιδής -εάν έχει δημιουργηθεί ένας χώρος περμακουλτούρας- έτσι ώστε ο
εκπαιδευτικός να μπορεί να απεικονίσει το ταξίδι της τροφής με το φαγητό των
προϊόντων της συγκομιδής. Μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρον να κάνετε αυτή τη
δραστηριότητα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ώστε να κάνετε τους μαθητές να
κατανοήσουν τη σημασία του τι τρώμε και γιατί, ως πύλη για την υγιεινή διατροφή
και την έννοια της περμακουλτούρας.
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εισαγωγή
Η ιδέα είναι να εξηγήσετε το πεπτικό σύστημα και τους μηχανισμούς του μέσω
παιχνιδιών, πειραμάτων και φυσικής οπτικοποίησης.



Προετοιμασία
Ξεκινήστε με την έρευνα για το θέμα και ετοιμάστε ένα σχέδιο του πεπτικού
συστήματος. Στη συνέχεια, προετοιμάστε τα εργαλεία της δραστηριότητας: κόψτε
κομμάτια νήματος διαφορετικών χρωμάτων που έχουν ίδιο μήκος με κάθε τμήμα
της πεπτικής οδού. (περισσότερες λεπτομέρειες στην εργασία 3) Για καλύτερη
οπτικοποίηση, κάντε το χρώμα του νήματος να αντιστοιχεί στα χρώματα της
αναπαράστασης σας του πεπτικού συστήματος
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Προκλήσεις ολοκλήρωσης της κύριας
εργασίας
Η πρώτη πρόκληση εδώ θα είναι να κάνουμε όλους τους μαθητές να
συμμετάσχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ανάλογα με το μέγεθος των ομάδων,
μπορείτε να υιοθετήσετε διαφορετικές στρατηγικές. Επειδή υπάρχει
περιορισμένος αριθμός οργάνων και «τμημάτων» στην πεπτική οδό, μπορεί να
έχετε για παράδειγμα περισσότερους μαθητές από μέρη για το παιχνίδι με τα
νήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να κάνετε ομάδες δύο μαθητών για
κάθε μέρος. Μια ομάδα εξηγεί το όργανο και τη θέση του στην πεπτική οδό και η
άλλη ομάδα εξηγεί το στάδιο της πέψης από τη χημική της πλευρά.

Η δεύτερη πρόκληση θα είναι η σύνδεση αυτής της βιολογίας με την
περμακουλτούρα. Η σημασία εδώ είναι να επικεντρωθείτε στον τρόπο που το
ανθρώπινο σώμα αλληλεπιδρά με το φαγητό και τη σημασία μιας υγιεινής
διατροφής και του τρόπου με τον οποίο η ανθρώπινη πέψη ενσωματώνεται σε μια
πολύ μεγαλύτερη τροφική αλυσίδα και κύκλο.Μια άλλη πρόκληση θα είναι ο
χειρισμός των ανταμοιβών και του διαγωνισμού. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια
ατμόσφαιρα «υγιούς ανταγωνισμού» και ομαδικής εργασίας.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Μέθοδοι/ τεχνικές παιχνιδοποίησης
Η ιδέα εδώ είναι να κάνουμε την έννοια της ανθρώπινης πέψης ενδιαφέρουσα,
διαχειρίσιμη και οπτική. Θα γίνουν φυσικές αναπαραστάσεις του πεπτικού
συστήματος και των διαφορετικών βημάτων του. Επίσης, θα υπάρξουν παιχνίδια
και προκλήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στη δραστηριότητα.
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Ενημέρωση / Επιθυμητά
αποτελέσματα & ικανότητες

σχεδιάσει και εξηγήσει σχηματικά το ανθρώπινο πεπτικό σύστημα,
δώσει 5 διαφορετικά βήματα της πεπτικής διαδικασίας και τη χρησιμότητά
τους.

Ο μαθητής θα είναι σε θέση να:

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Συμβουλές για επιτυχημένη βοήθεια,
επίβλεψη και οργάνωση
Τα περισσότερα υλικά πρέπει να προετοιμάζονται εκ των προτέρων και πρέπει να
υπάρχει αρκετός χώρος για την εργασία 3.

Συζήτηση / σημαντικότητα της
επίσημης εκπαίδευσης (προαιρετικό)
Εδώ, οι δραστηριότητες της ιδεοθύελλας είναι μια μορφή συζήτησης. Μπορεί να
υπάρξει μια συζήτηση σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες στις διάφορες
οικογένειες.



Φύλλο εργασίας μαθητή
ΗΛΙΚΙΑ: 10-12
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Σχετική θεωρία STE(A)M
Αυτό το θέμα εμπίπτει στον τομέα της Επιστήμης της διατροφής, η οποία
σχετίζεται με το ευρύτερο αντικείμενο της Βιολογίας και εν μέρει με τη χημεία. Η
Βιολογία είναι ένας κλάδος της Επιστήμης που μελετά τον τρόπο λειτουργίας των
οργανισμών και πώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Στο πλαίσιο της
περμακουλτούρας, η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον είναι μια βασική ιδέα και
η εναρμόνιση αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο τρόπο
ζωής. Κατανοώντας τον τρόπο λειτουργίας του σώματος και τις θεμελιώδεις
ανάγκες του, μπορούμε να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε ένα βιώσιμο και
υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής.
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Λέξεις κλειδιά
Βιολογία, πεπτικό σύστημα, ανθρώπινο σώμα, ταξίδι τροφής, διατροφή

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Γενικός σκοπός
Ο σκοπός της δραστηριότητας είναι η ανακάλυψη του πεπτικού συστήματος με τον
τρόπο της παιχνιδιοποίησης και η κατανόηση της όλης διαδικασίας της πέψης. Ο
δεύτερος σκοπός είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του σώματος και πώς
εγγράφεται σε μια πολύ μεγαλύτερη τροφική αλυσίδα και περιβάλλον.
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Προτεινόμενο περιβαλλοντικό
πλαίσιο
Αυτή η δραστηριότητα και οι διάφορες προκλήσεις μπορούν να γίνουν ως επί το
πλείστον στην τάξη. Θα συνιστούσαμε να μπορέσετε να βγείτε στην αυλή
τουλάχιστον για το παιχνίδι με τα νήματα, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

κατανοήσουν τη σημασία της τροφής και πώς συμβάλλει στη λειτουργία του
σώματός μας,
αναπτύξουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες και να φροντίσουν το σώμα τους,
κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εξηγήσουν τη διαδικασία της πέψης και
τον τρόπο επεξεργασίας των τροφίμων από τον οργανισμό,
μάθουν τη σημασία των θρεπτικών συστατικών και τι χρησιμοποιεί το σώμα
για να αναπτυχθεί,
μάθουν για τους διαφορετικούς τύπους τροφίμων: λιπίδια, πρωτεΐνες,
υδατάνθρακες κ.λπ..

Θα βοηθήσει τους μαθητές να:

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά
Νήμα διαφορετικών χρωμάτων, ψαλίδι, μαυροπίνακας, κιμωλίες, χαρτί και στυλό
για τους μαθητές, ποδιά ή μπλουζάκι (ανάλογα με τη μορφή δραστηριότητας που
επιλέγετε, μπορεί να χρειαστείτε μαρκαδόρους που έχουν σχεδιαστεί για να
γράφουν σε υφάσματα.)

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Μέσα και πηγές
TED-ed «Πώς λειτουργεί το πεπτικό σας σύστημα» - Emma Bryce:
https://www.youtube.com/watch?v=Og5xAdC8EUI
Εικόνες πχ από Pixabay
Αριθμοί πεπτικού συστήματος: https://www.perkinselearning.org/accessible-
science/activities/digestive-system-model-demonstrating-sequence-and-
length-organs
Ποδιά με τυπωμένο το πεπτικό σύστημα:
https://www.orientaltrading.com/color-your-own-digestive-system-canvas-
aprons-a2-13774809.fltr

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

1 Ιδεοθύελλα, το παιχνίδι ζωγραφικής
Χωρίστε τον πίνακα σε δύο κάθετες πλευρές. Στην αριστερή πλευρά,
μπορείτε να σχεδιάσετε ένα στόμα στην κορυφή και τον πρωκτό ως
ένας μικρό κύκλο στο κάτω μέρος αντιπροσωπεύοντας με αυτόν τον
τρόπο την αρχή και το τέλος του πεπτικού συστήματος. Δεν υπάρχει
τίποτα ανάμεσα τους. Οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν τα κενά
και να προσπαθήσουν να ονομάσουν τα διαφορετικά πεπτικά μέρη
και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν το ρόλο τους. Μπορείτε να τους
δώσετε κάποιες ενδείξεις, όπως πόσα βήματα και όργανα υπάρχουν
στο πεπτικό σύστημα.

Εργασίες
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Εργασίες

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
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2 Η αποκάλυψη
Μόλις γίνει αυτό, από την άλλη πλευρά του μαύρου πίνακα σχεδιάστε
ξανά το στόμα και τον πρωκτό. Εξηγήστε τα βήματα ένα προς ένα στους
μαθητές ενώ συμπληρώνουν τα κενά. Συμβουλή: εάν δεν αισθάνεστε
άνετα να σχεδιάζετε, μπορείτε να εκτυπώσετε το πεπτικό σύστημα και να
το κρύψετε με πολλά κομμάτια χαρτιού τα οποία θα αφαιρείτε κάθε φορά
που θα φτάνετε σε ένα μέρος δίνοντας παράλληλα και μια εξήγηση 
γι' αυτό.

Πρόσθετη ιδέα: Ταυτόχρονα, μπορείτε να φέρετε λίγο φαγητό στην τάξη
για να ωθήσετε τους μαθητές να σκεφτούν πώς να μετατρέψουν αυτά τα
τρόφιμα σε θρεπτικά συστατικά για το σώμα.

Παράδειγμα: Φέρτε ένα μήλο. Τι πρέπει να κάνετε πρώτα; Μπορεί αυτό το
μήλο να σας δώσει τα θρεπτικά συστατικά όπως είναι; Όχι, πρώτα πρέπει
να το κόψετε και να το αναμασήσετε-> δώστε μια εξήγηση για τα δόντια
και μιμηθείτε την πράξη κ.ό.κ…
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
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Εργασίες
Σε αυτό το σημείο υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα πεπτικών συστημάτων, με
πολλά σχόλια ή λιγότερα ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών που στοχεύετε,
αλλά συνήθως τα εργαστήρια βιολογίας διαθέτουν τα διαγράμματα. Φροντίστε να
τα κρύψετε κατά την πρώτη εργασία αυτής της δραστηριότητας.

Πηγή:
http://physiology.med.uoa.gr/fileadmin/physiology.med.uoa.gr/uploads/Parousiaseis/Chatzigeorgiou/a.pdf

Πηγή: https://learn-era.gr/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=517&displayformat=dictionary
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3 Το παιχνίδι με τα νήματα
Μόλις σχεδιαστεί ολόκληρο το πεπτικό σύστημα, μπορείτε να κάνετε ένα
άλλο παιχνίδι: Πόσο μακρύ είναι το πεπτικό σύστημα; Για αυτό, χρειάζεστε
νήματα διαφορετικών χρωμάτων (το νήμα θα είναι το πιο εύκολο) και
αποδίδετε ένα χρώμα σε κάθε μέρος του πεπτικού συστήματος.

Μπορείτε να ζητήσετε εκ των προτέρων από τους μαθητές να γράψουν σε
ένα χαρτάκι (post-it) (ή στον πίνακα) πόσο μακρύ πιστεύουν ότι είναι το
πεπτικό σύστημα. Μόλις γίνει αυτό, πάρτε το νήμα μαζί με τα κομμένα
κομμάτια και ζητήστε από τους μαθητές να το κρατήσουν ψηλά και να
ανακατασκευάσουν το πεπτικό σύστημα με τη σειρά. Ροζ = στόμα,
Πορτοκαλί = οισοφάγος, κλπ. Καθώς το πεπτικό σύστημα είναι αρκετά
μακρύ, μπορεί να είναι χρήσιμο να το κάνετε αυτό έξω από την τάξη. 

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπορεί να έχουν μια ιδέα για το πόσο
μακρύ είναι πραγματικά και με ποιες αναλογίες.Για περισσότερες
λεπτομέρειες, μπορείτε να δώσετε στους μαθητές μικρά πινακάκια με τα
ονόματα των μεταβάσεων μεταξύ των διαφόρων μερών. 

Παράδειγμα: ο λαιμός είναι η μετάβαση μεταξύ του στόματος και του
οισοφάγου, κλπ… και οι μαθητές πρέπει να βάλουν τα πάντα στη σειρά.

Εργασίες

Εδώ είναι ένα παράδειγμα διαστάσεων
της πεπτικής οδού:

Μέρος                          Μήκος   
Στόμα                           8 εκ. (3")
Οισοφάγος                   25 εκ. (10")
Στομάχι                        15 εκ. (6")
Λεπτό έντερο               4-6 μ. (13-20")
Παχύ έντερο                 1.2 μ. (4")
Πρωκτός                      Βάλτε το στο τέλος

Σημείωση: 
αυτοί οι αριθμοί είναι ένας μέσος όρος,
μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την
ηλικία, το φύλο κλπ. Θα συνιστούσαμε
να βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχούν στο
υλικό της τάξης σας. Μπορείτε επίσης
να αναφέρετε περισσότερα μέρη:
Δωδεκαδάκτυλο, κλπ… Αυτό το υλικό
είναι απλοποιημένο για μικρότερες
ηλικίες.
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5 Το παιχνίρι ρόλων
Ζητήστε από τους μαθητές να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο όργανο και στη
συνέχεια να εξηγήσουν τη χρήση, τη λειτουργία και τον μηχανισμό του
στους άλλους μαθητές, με τη σειρά. Θα αφηγηθούν την ιστορία της
τροφής και πώς χωνεύεται με τον τρόπο του συμμετοχικού παραμυθιού.

6 Η ποδιά
Ως ανταμοιβή για τον μαθητή που έχει τους περισσότερους πόντους και
έκανε την καλύτερη παρουσίαση οργάνων, δώστε του ως βραβείο την
πεπτική ποδιά! Αυτή η ποδιά αντιπροσωπεύει το πεπτικό σύστημα όπως
έχει σχεδιαστεί από ένα άτομο. Μπορείτε είτε να τη φτιάξετε μόνοι σας,
είτε να την αγοράσετε όπως στον σύνδεσμο αυτής της εικόνας ή να τη
φτιάξετε με τους μαθητές σε μια λευκή ποδιά. Σε περίπτωση που η ποδιά
δεν είναι πρακτική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μπλουζάκι.

4 Ο διαγωνισμός– Πεπτικό κουίζ
Σε αυτήν την εργασία μπορείτε να ρωτήσετε τους μαθητές ορισμένα
στοιχεία και ποιες είναι οι απαντήσεις. Δεν υπάρχουν λανθασμένες
απαντήσεις. Αυτό γίνεται μόνο για να δείτε ποιος βρίσκεται πιο κοντα στη
σωστή απάντηση. Για παράδειγμα: συγκρίνετε τον πραγματικό αριθμό του
μήκους του πεπτικού συστήματος με τις απαντήσεις των μαθητών και
επιβραβεύστε με πόντους όποιον ήταν πιο κοντά. Καθώς το πεπτικό
σύστημα είναι μακρύ, μπορείτε να ρωτήσετε τους μαθητές, πόσο διάστημα
πιστεύουν ότι το σώμα μας χρειάζεται για να χωνέψει την τροφή. Είναι το
ίδιο για κάθε φαγητό; Για άλλη μια φορά, επιβραβεύστε τον μαθητή που
ήταν πιο κοντά στη σωστή απάντηση.
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Πηγή:
https://www.orient
altrading.com/colo
r-your-own-
digestive-system-
canvas-aprons-a2-
13774809.fltr

https://www.orientaltrading.com/color-your-own-digestive-system-canvas-aprons-a2-13774809.fltr


Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Πρότζεκτ
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


