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1. Εισαγωγή  

Καλώς ήλθατε στο Παιχνίδι του Ιδανικού Μενού! 

 

Η συγκομιδή των τροφίμων από τον κήπο περμακουλτούρας είναι πάντα 

ικανοποιητική μετά από όλη τη σκληρή δουλειά σας και τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια του έτους. Η συγκομιδή σας σίγουρα θα σας 

ενθαρρύνει να σχεδιάσετε τα μενού σας και να ετοιμάσετε νόστιμα, θρεπτικά 

και γευστικά φαγητά αποκτώντας παράλληλα πολλές δεξιότητες STEAM. 

Τέλος, μια ακόμη μεγαλύτερη επιβράβευση είναι να μοιραστείτε τα τρόφιμα 

που έχετε συλλέξει, σχεδιάσει και ετοιμάσει. Αυτό είναι και ο σκοπός του 

Παιχνιδιού Ιδανικού Μενού.  

 

Υγιεινή διατροφή 
 
Ο γενικός στόχος του Παιχνιδιού Ιδανικού Μενού είναι να κάνει τα παιδιά και 

τους νέους να αντιληφθούν τη σημασία της υγιεινής διατροφής και πώς το 

φαγητό μας συνδέεται με την υγιή σχέση που έχουμε με το περιβάλλον. Τα 

παιδιά θα μάθουν με έναν ευχάριστο τρόπο ότι το υγιεινό φαγητό είναι 

νόστιμο, πολύχρωμο και διασκεδαστικό κατά την προετοιμασία του. Πάρα 

πολλά παιδιά και οικογένειες καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα 

επεξεργασμένων τροφίμων. Στα σούπερ μάρκετ περίπου το 80% των 

τροφίμων στα ράφια υφίστανται επεξεργασία, περιέχουν πολλή ζάχαρη, 

αλάτι/νάτριο και πολλές άλλες ουσίες, όπως φοινικέλαιο, γαλακτωματοποιητές, 

χρωστικές τροφίμων και συντηρητικά. Όλα αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στην υγεία των καταναλωτών και στη φυσική αναγεννητική ικανότητα των 

σωμάτων τους.   

 

Η μη βιολογική γεωργία χρησιμοποιεί μια τεράστια ποσότητα συνθετικών 

λιπασμάτων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων και φαρμάκων που χορηγούνται 

σε ζώα που εκτρέφονται κάτω από πολύ κακές συνθήκες. Κατά συνέπεια, 

όλες αυτές οι χημικές ουσίες αφήνουν σημαντικά υπολείμματα όχι μόνο στα 

τρόφιμα μας αλλά μολύνουν τη γη, το νερό και τον αέρα. Ένας αλληλένδετος 

αντίκτυπος είναι ότι πολλά προϊόντα στα ράφια των σουπερμάρκετ εισάγονται 



 
 
 
                   

 

#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   5 
       

από όλο τον κόσμο, αυξάνοντας το οικολογικό αποτύπωμα των τροφίμων μας. 

Το χειρότερο είναι ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα παράγονται από πολύ 

μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις τροφίμων, οι οποίες δυστυχώς εκτρέφουν 

ζώα χωρίς κανένα πρότυπο ορθής μεταχείρισης σε χώρες όπου τα 

φυτοφάρμακα δεν είναι καλά ρυθμισμένα και οι εργαζόμενοι στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις λαμβάνουν χαμηλούς μισθούς και υπόκεινται σε κακές 

συνθήκες εργασίας. 

 

Η στήριξη των τοπικών προϊόντων ή ακόμα καλύτερα η καλλιέργεια των δικών 

μας τροφίμων είναι αυτό που υποστηρίζει η περμακουλτούρα. Οι τοπικές 

εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν την περμακουλτούρα, οργανικές ή 

βιοδυναμικές μεθόδους είναι η καλύτερη πηγή σας για τα πιο υγιεινά τρόφιμα 

με το μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα και αποτύπωμα άνθρακα.  

 

Είναι επίσης καιρός για τους νέους να συνειδητοποιήσουν τις 

μακροπρόθεσμες συνέπειες της κατανάλωσης μαζικών παραγόμενων και 

επεξεργασμένων τροφίμων. Εάν συνειδητοποιήσουν ότι αυτό το είδος 

ανθυγιεινής τροφής αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο, διαβήτη, καρδιακά, 

νεφρικά και αγγειακά προβλήματα, μολυσματικές ασθένειες και ψυχικές 

διαταραχές, όπως άγχος, κόπωση και πολλά άλλα, θα επιλέγουν πιο 

συνειδητά τις τροφές και θα κάνουν δεύτερες σκέψεις όταν θα λιγουρεύονται 

κάποιο τρόφιμο. 

 

 
Η συνολική προσέγγιση της διατροφής  
 
Η παχυσαρκία και η ανορεξία είναι επίσης σημαντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν πολλοί έφηβοι στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες 

υγειονομικές αρχές κάνουν συστάσεις σχετικά με την καθημερινή κατανάλωση 

τροφίμων. Η τροφική πυραμίδα είναι αρκετά δημοφιλής σε όλο τον κόσμο από 

το 1974 και συνεχίζει να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Εδώ 

παραθέτουμε ένα τυχαίο δείγμα:  
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Πηγή: https://www.ec-europe.com 

 
 
Εν τω μεταξύ, κάθε χώρα διαθέτει μια ελαφρώς διαφοροποιημένη τροφική 

πυραμίδα, και οι ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές αρχές παρέχουν εκπαιδευτικό 

υλικό και εικόνες στους μαθητές. Ορισμένες βασικές πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες στον ιστότοπο του The European Food Information Council - 

EUFIC. Είναι χρήσιμο να ελέγχετε τα υλικά και τις πυραμίδες και να τα 

χρησιμοποιείτε για να εστιάσετε περισσότερο στη σχέση των θρεπτικών 

τροφών, της υγείας και της ευτυχίας ως κύρια αναφορά.  

 

Μια απλούστερη μέθοδος ενημέρωσης σχετικά με την υγιεινή διατροφή είναι 

το ιδανικό πιάτο διατροφής, που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ.  

 

Αυτό το μοντέλο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο, 

προσφέροντας μικρές αλλαγές ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες, τους 

πολιτισμούς και τις περιοχές στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός Επισιτισμού και 

Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (The Food and Agriculture Organization of 

https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/food-based-dietary-guidelines-in-europe
https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/food-based-dietary-guidelines-in-europe
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/
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the United Nations) έχει δημοσιεύσει παρόμοιες κατευθυντήριες γραµµές 

διατροφής. Αξιόπιστες πηγές μπορείτε να βρείτε εδώ:  

 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/ and  

http://www.fao.org/3/I5640E/i5640e.pdf.  

  

Το Παιχνίδι Ιδανικού Μενού χρησιμοποιεί την ιδέα του ιδανικού πιάτου 

διατροφής (με μια γενική προσέγγιση της διατροφής), καθώς είναι ένας απλός 

τρόπος για να παρακινηθούν οι νέοι να τρώνε πιο υγιεινά. Αποτελείται βασικά 

από 

• υψηλή πρόσληψη και μεγάλη ποικιλία τροφίμων φυτικής προέλευσης 

όπως λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηροί καρποί και 

σπόροι. 

• μέτρια πρόσληψη υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών όπως θαλασσινά, 

άπαχα κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα. 

• χαμηλή πρόσληψη τροφίμων υψηλής επεξεργασίας. 

Σε συνδυασμό με άσκηση σε εξωτερικούς χώρους με καθαρό αέρα, τα ιδανικά 

μενού διαμορφώνουν ευτυχισμένους, υγιείς και δυνατούς νέους. 

 

Το Παιχνίδι Ιδανικού Μενού δεν εστιάζει στη μέτρηση θερμίδων, όπως κάνουν 

πολλές διατροφές, καθώς θα μπορούσε να αποκλείσει παιδιά που έχουν 

θέματα με κάποιες τροφές. Το κύριο μήνυμα του παιχνιδιού είναι να 

παρακινήσει τα παιδιά να δημιουργήσουν νόστιμα και πολύχρωμα γεύματα, τα 

οποία είναι επίσης υγιεινά, και να απολαύσουν και να μοιραστούν τα γεύματα 

που ετοίμασαν. 

 

Το Παιχνίδι Ιδανικού Μενού περιλαμβάνει μια σειρά ευχάριστων 

δραστηριοτήτων, οι οποίες καθοδηγούν τους μαθητές στο να επιλέξουν υγιεινά 

τρόφιμα, με βάση τις συστάσεις των επιστημόνων και των εθνικών και διεθνών 

υγειονομικών αρχών για την προετοιμασία και την διανομή νόστιμων φαγητών. 

Μέσα από το ταξίδι παρέα με ένα μεγάλο αριθμό απαιτητικών (και λιγότερο 
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απαιτητικών) παιχνιδιών, οι μαθητές υπολογίζουν και εξηγούν τις διατροφικές 

αξίες. Μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να προετοιμάζουν συνταγές και να 

ολοκληρώνουν μενού, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και καινοτόμες 

μεθόδους σχετικά με τη συντήρηση, τη ζύμωση, το μαγείρεμα και το ψήσιμο 

του φαγητού. Στην πορεία μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι στην ιστορία και σε 

άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς για να μάθουν σχετικά με τις παραδοσιακές 

μεθόδους συντήρησης των τροφίμων, προτού κατασκευαστούν τα ψυγεία, οι 

καταψύκτες και οι επεξεργαστές τροφίμων.  

 

Το να μοιράζεσαι το φαγητό πρέπει να ληφθεί εξίσου υπόψη, καθώς 

συμβάλλει στην ευεξία και την υγεία μας. Συνεπώς, οι μαθητές θα μπορούσαν 

να τρώνε μαζί στο τέλος ενός μαθήματος μαγειρικής, να ετοιμάζουν φαγητό για 

άλλες τάξεις, να φτιάχνουν γεύματα για σχολικές εκδρομές ή τοπικές σχολικές 

εκδηλώσεις, όπου οι γονείς και οι φίλοι προσκαλούνται στο σχολείο.  

 

Τα τέσσερα παιχνίδια - το ιδανικό πιάτο, οι θρεπτικές αξίες, η ιδανική συνταγή 

και το ιδανικό μενού, θα καλύψουν τις ακόλουθες δεξιότητες STEAM:  

 

Επιστήμη: Διατροφή, χημεία, βιολογία, κοινωνικές επιστήμες 

Τεχνολογία: Πολλές παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνολογίες για την 

παρασκευή φαγητού 

Μηχανική: Σχεδιασμός κουζινών σε εξωτερικούς χώρους και μαγειρικών 

σκευών 

Τέχνες και εγκάρσιες δεξιότητες: Ιστορία φαγητού, δημιουργική και κριτική 

σκέψη, σχεδιασμός γευμάτων και μενού, καταγραφή της ομορφιάς του 

φαγητού, διαπολιτισμική μάθηση / διατροφικοί πολιτισμοί σε όλη την Ευρώπη, 

ενσυναίσθηση μέσω της προετοιμασίας και της ανταλλαγής τροφίμων 

Μαθηματικά: Υπολογισμός των θρεπτικών αξιών στα γεύματα, υπολογισμός 

του αποτυπώματος τροφίμων. 

 

Το ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ αποτελείται από: 
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• Το Επιτραπέζιο Παιχνίδι Ιδανικού Μενού με ένα σύνολο καρτών και 

οδηγιών 

• Ιδέες/σχέδια μαθήματος με παιχνίδια για τον υπολογισμό των 

θρεπτικών αξιών των τροφίμων 

• Ιδέες/σχέδια μαθήματος με παιχνίδια για το σχεδιασμό νόστιμων 

συνταγών 

• Ιδέες για το σχεδιασμό μενού για διαφορετικές περιστάσεις κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους 

 

Όλα τα σχέδια και οι ιδέες μαθήματος παρέχουν πληροφορίες για 

συγκεκριμένες δεξιότητες STEAM που καλύπτονται στα παιχνίδια, μαζί με 

περαιτέρω πηγές. 

 
 

Απολαύστε τα παιχνίδια με τους μαθητές σας και 
διασκεδάστε μοιράζοντας μεταξύ σας το φαγητό!  
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2. Το Παιχνίδι Ιδανικού Πιάτου   

Το κύριο παιχνίδι είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι Ιδανικού Πιάτου. Οι μαθητές, 

όλων των ηλικιακών ομάδων, εξερευνούν ευχάριστους τρόπους υγιεινής 

διατροφής και διαβίωσης και ανακαλύπτουν γιατί αυτό που είναι καλό για τους 

ανθρώπους είναι επίσης καλό για το κλίμα και τον πλανήτη μας. 

Οι δεξιότητες STEAM που καλύπτονται στα κουίζ και τις εργασίες του παιχνιδιού 

είναι:  

Επιστήμες - βιολογία, χημεία, επιστήμη τροφίμων, φυσιολογία, θέματα υγείας, 

αρχές της περμακουλτούρας 

Τεχνολογία - εξεύρεση τεχνολογικών λύσεων για παγκόσμια ζητήματα 

Μηχανική - χειροτεχνίες με τρόφιμα 

Τέχνες/ανθρωπιστικές επιστήμες - σχεδιαστική σκέψη, κριτική σκέψη, 

συστημική και συνδυαστική σκέψη 

Μαθηματικά - υπολογισμός των θρεπτικών αξιών, μαθηματική μοντελοποίηση 

 

Το παιχνίδι αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 
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Ο πίνακας ή ο καμβάς του Ιδανικού Πιάτου Διατροφής  

 

 

 

Το επιτραπέζιο παιχνίδι επισυνάπτεται ως αρχείο PDF και μπορεί να 

εκτυπωθεί σε χαρτί ή χαρτόνι DIN A3. 

 

Τέσσερις τύποι καρτών (μια έγχρωμη έκδοση και μια ασπρόμαυρη έκδοση) 
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Οι κάρτες επισυνάπτονται ως αρχείο PDF και μπορούν να εκτυπωθούν και να 

κοπούν. 

Στο Παράρτημα μπορείτε να βρείτε 20 ερωτήσεις ή εργασίες για κάθε 

κατηγορία. Μόλις εκτυπωθούν, κολλήστε τις ερωτήσεις στις κάρτες. 

Ο δάσκαλος, ο διοργανωτής ή οι μαθητές μπορούν να ετοιμάσουν 

περισσότερες κάρτες με περαιτέρω ερωτήσεις και εργασίες, που σχετίζονται 

με τα τρέχοντα θέματα που εξετάζονται στα μαθήματα.  

 

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί η Τράπουλα LivingSTEM: 

 

 
 

Επίσης, απαιτείται ένα πιόνι για κάθε μαθητή και ένα ζάρι για κάθε ομάδα. Θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα κλασικά πιόνια ή οι μαθητές θα 

μπορούσαν να φτιάξουν τα δικά τους στο μάθημα καλλιτεχνικών/χειροτεχνίας.  
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Οι κανόνες του παιχνιδιού 

 

Ο δάσκαλος δημιουργεί ομάδες 4-5 μαθητών. 

Η διάρκεια του παιχνιδιού κυμαίνεται από 20 έως 50 λεπτά. Αλλά μπορεί να 

παραταθεί παίζοντας περισσότερους γύρους ή συζητώντας πιο εντατικά τις 

ερωτήσεις στις κάρτες. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ένα χρονόμετρο στα 20 

λεπτά ή κάτι που να ταιριάζει στο μάθημα και στη συνέχεια να βρείτε τους 

νικητές της ομάδας. 

 

Κάθε ομάδα παίρνει ένα πιάτο και ένα σύνολο καρτών: 

  

Για την Τράπουλα LivingSTEM με τις τροφές και τις περιγραφές τους, κάθε 

ομάδα χρησιμοποιεί ολόκληρη την τράπουλα των 120 καρτών ή μόνο 40 

κάρτες. Όταν ένας παίκτης πέφτει στη γκρι ζώνη, η ομάδα του/της παίρνει μία 

κάρτα LivingSTEM. Η ομάδα μοιράζεται τις πληροφορίες που είναι στην κάρτα 

με τους άλλους μαθητές. Όταν κερδίσουν το παιχνίδι, θα χρειαστούν τις κάρτες 

που συγκέντρωσαν για την προετοιμασία των συνταγών και των μενού της 

εβδομάδας. 
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Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται 

 

• 20 πορτοκαλί κάρτες με κουίζ για υγιεινές τροφές και περμακουλτούρα 

 

• 20 μπλε κάρτες με προκλήσεις για σωματικές ασκήσεις που πρέπει να 

κάνουν οι μαθητές 

 

• 20 πράσινες κάρτες με ερωτήσεις σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα 

και αποτύπωμα άνθρακα των τροφών 

 

• 20 κόκκινες κάρτες με είδη ανθυγιεινών τροφών 

 

Ένας μαθητής θα αναλάβει να σημειώνει τους πόντους και να υπολογίσει τους 

συνολικούς πόντους στο τέλος του παιχνιδιού. 

 

Όταν ένας μαθητής πέφτει στην αντίστοιχη ζώνη χρώματος, ένας άλλος 

μαθητής από την ομάδα διαλέγει μια κάρτα και διαβάζει τις ερωτήσεις. Για 

κάθε σωστή απάντηση ή για την ολοκλήρωση της αποστολής που τους 

ανατέθηκε, οι μαθητές λαμβάνουν 5 πόντους. Εάν επιλέξουν μια κόκκινη 

κάρτα χάνουν 5 πόντους. Στη συνέχεια, η κάρτα τοποθετείται κάτω από την 

αντίστοιχη στοίβα. 

 

Οι μαθητές παίζουν έναν ή περισσότερους γύρους και στη συνέχεια 

υπολογίζουν τους πόντους. Ο μαθητής με τους περισσότερους πόντους σε 

κάθε ομάδα γίνεται ο Μάστερ Σεφ για το μάθημα μαγειρικής την επόμενη 

εβδομάδα και σχεδιάζει τις Ιδανικές Συνταγές και Μενού με τα είδη τροφών 

στις κάρτες LivingSTEM που συγκέντρωσε η ομάδα του. Μπορούν να 

ανταλλάξουν κάρτες με άλλους μαθητές και να προσθέσουν βότανα, 

μπαχαρικά, λάδι και άλλα είδη τροφών, εάν χρειαστεί. Τότε, ο Μάστερ Σεφ 

επιλέγει βοηθούς για να βοηθήσουν στο μαγείρεμα. 
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3. Διατροφικές επισημάνσεις 

Θρεπτικές αξίες 

 

Το Παιχνίδι Ιδανικού Μενού δίνει έμφαση στη σημασία της υγείας και στον 

τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τα τρόφιμα που τρώμε και τον τρόπο με τον 

οποίο χρησιμοποιούμε τη γη και το περιβάλλον μας. 

 

Μέθοδοι Παιχνιδοποίησης & Μάθηση STEAM  

 

Εδώ εφαρμόζονται συνεργατικές και ανταγωνιστικές προσεγγίσεις 

παιχνιδοποίησης, μαζί με σαφώς καθορισμένες προκλήσεις και εφικτές 

εργασίες για την προώθηση της συμμετοχής των μαθητών. Η συνεργασία 

παρουσιάζεται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη βελτίωση της απόδοσης. 

Στην περίπτωση των πιο προχωρημένων μαθητών, το παιχνίδι ρόλων 

εισάγεται στη μαθησιακή διαδικασία. 

  

Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών από διαφορετικούς κλάδους για την 

ενίσχυση των μαθημάτων θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα καθώς θα 

τονώσει όχι μόνο την απομνημόνευση αλλά κυρίως θα προσφέρει μια 

σημαντική και διευρυμένη προοπτική στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό θέμα.  

Ο συλλογικός σχεδιασμός μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός. 

 

Πρέπει να παρατηρείται ευαισθησία στις καταστάσεις των μαθητών όταν 

ασχολούνται με τα διάφορα μαθήματα. Για παράδειγμα, είναι καλύτερο να 

ορίσετε κανόνες όταν αντιμετωπίζουν ορισμένα θέματα, όπως το να μην 

κάνουν τον οποιοδήποτε να αισθάνεται άσχημα για το σώμα του και να μην 

κρίνουν την ποσότητα κατανάλωσης ή τις διατροφικές επιλογές των άλλων. 

Τέτοιες συμπεριφορές θα πρέπει να μην γίνονται αποδεκτές και κάθε μαθητής 

πρέπει να λαμβάνει σεβασμό ανεξάρτητα από το διαφορετικό κοινωνικό 

επίπεδο / κοινωνική τάξη. Μερικά παιδιά μπορεί να προέρχονται από 

διαφορετικά κοινωνικά ή πολιτισμικά υπόβαθρα ή μπορεί να έχουν 
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προβλήματα υγείας, πολιτισμικά ή άλλα θέματα. Επομένως, η αποδοχή και ο 

σεβασμός πρέπει να τηρούνται πάντοτε.  

Υπάρχει μια σειρά από ευρύτερα και αλληλοσυνδεόμενα θέματα/μαθήματα 

που προωθούν μια διεπιστημονική προσέγγιση STEAM και μια βαθύτερη 

κατανόηση των μαθημάτων που έγιναν σε μαθήματα διατροφής/μαγειρικής και 

άλλες επιστήμες. 

 

Θέματα για τον σχεδιασμό μαθημάτων 

 

Τα μαθήματα μπορούν να διδαχθούν με μια σειρά να έχουν μεγαλύτερη ή 

συντομότερη διάρκεια μέσα στον χρόνο. Ο στόχος είναι πάντα να 

παρακινήσετε και να εντάξετε τους μαθητές. 

 

Μερικά ολοκληρωμένα σχέδια μαθημάτων που καλύπτουν μαθήματα 

διατροφής σε διάφορους κλάδους STEAM παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Ακαδημαϊκά και συμπληρωματικά θέματα  
Μαθήματα Σετ 

Ολοκληρωμένων 
Μαθημάτων 1 

Σετ 
Ολοκληρωμένων 

Μαθημάτων 2 

Σετ 
Ολοκληρωμένων 

μαθημάτων 3 

Επιστήμη της 
Διατροφής 

> Θρεπτικά 
συστατικά και 
μέταλλα από φυτά 
και άλλες πηγές 
> Ετικέτες 
τροφίμων 
> Πρόσθετα και 
άλλα προϊόντα σε 
επεξεργασμένα ή 
συσκευασμένα 
τρόφιμα 
> Κωδικοί 
τροφίμων 
 

Φαγητό και 
διάθεση: Οι 
λειτουργίες του 
εντερικού 
νευρικού 
συστήματος 
(ENΣ) και του 
κεντρικού 
νευρικού 
συστήματος 
(όπως 
διδάσκονται στα 
μαθήματα 
Ανατομίας) στην 
υγεία και την 
ευεξία ενός 
ατόμου 

 

Επιστήμη της 
Ανατομίας 

 >Το πεπτικό 
σύστημα 
>Το εντερικό 
νευρικό σύστημα 

Ο αντίκτυπος του 
ανθυγιεινού 
φαγητού στο 
σώμα 
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(ΕΝΣ) και το 
κεντρικό νευρικό 
σύστημα (KNΣ) 

 

Επιστήμη του 
Καταναλωτή 

 >Ενημέρωση των 
καταναλωτών 
μαθαίνοντας για 
την συσκευασία 
των τροφίμων 
>Ανάγνωση των 
ετικετών 
τροφίμων 
>Κατανόηση των 
κωδικών των 
τροφίμων 

 

Μαθηματικά Αριθμητική στα 
θρεπτικά 
συστατικά 
τροφίμων που 
χρησιμοποιούνται 
στις ετικέτες 
τροφίμων 
(κλάσματα, 
ποσοστά, 
μετατροπές 
βάρους, μονάδες 
βάρους) 

  

Τέχνη  Σχεδιασμός 
συσκευασίας 
τροφίμων, 
επίδραση 
χρωμάτων σε 
μάτια/εγκέφαλο 

Κριτικές ταινιών: 
Επιλέξτε ταινίες 
που έχουν σχέση 
με τα τρόφιμα, την 
υγεία, τη χρήση 
της γης και την 
οικολογία (βλ. 
σελίδα στις 
πηγές) 
 

Περμακουλτούρα Εγχειρίδιο Περμακουλτούρας κεφάλαιο 4: το σύστημα 
σχεδιασμού του σώματος 
Εγχειρίδιο Περμακουλτούρας κεφάλαιο 1: το λουλούδι 
περμακουλτούρας σε σχέση με τη βιωσιμότητα των 
τροφίμων, την ευημερία των ανθρώπων, τη βιώσιμη χρήση 
γης και το περιβάλλον. 

Συμπληρωματικές 
δραστηριότητες: 
Φυσική αγωγή & 
ευεξία 
 

Επιστήμη Φυσικής Αγωγής & Διατροφής: Καλέστε έναν 
επιμελή ειδικό για να μιλήσει για τη σημασία της φροντίδας 
της υγείας. Το να είναι κάποιος επιμελής σημαίνει επίσης 
να έχει επίγνωση του είδους της τροφής που καταναλώνει 
και των επιπτώσεών στο περιβάλλον. 
Οργανώστε ένα συμπόσιο, όπου ειδικοί σε θέματα 

περμακουλτούρας, υγείας και περιβάλλοντος μπορούν 
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να μιλήσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των 
μαθητών. 
Καλέστε έναν ομιλητή στην τάξη: Έναν διατροφολόγο ή 
έναν θεραπευτή που χρησιμοποιεί φυσικά μέσα. 

 
  
Βασικοί στόχοι: 
 
Στο τέλος αυτής της σειράς δραστηριοτήτων και μαθημάτων, οι μαθητές θα  

• έχουν επίγνωση της δικής τους υγιεινής διατροφής ή των διατροφικών 

συνηθειών τους 

• συνειδητοποιήσουν τη δική τους ικανότητα, σε οποιαδήποτε ηλικία, να 

επηρεάσουν την υγεία τους, την κοινωνία και το περιβάλλον μέσω των 

δικών τους επιλογών εντός ή εκτός του σπιτιού τους 

• κατανοήσουν βαθύτερα τα παγκόσμια και τοπικά προβλήματα που 

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ασφάλεια, τη 

δημόσια υγεία 

• εκτιμήσουν βαθύτερα την επιστήμη, την τέχνη και τα μαθηματικά 

ανακαλύπτοντας ότι η επιστήμη μπορεί να γίνει κατανοητή μέσω της 

φύσης και το αντίστροφο 

• αντιληφθούν ότι η προστασία του σώματός τους (το δικό τους 

οικοσύστημα) συνδέεται με την προστασία των φυσικών 

οικοσυστημάτων 

• αισθανθούν δυνατοί για να λάβουν δράση στην αντιμετώπιση των 

τρεχόντων ζητημάτων αντί να βυθίζονται στην απελπισία ή την 

αδυναμία 

 
Γενικοί μαθησιακοί στόχοι για την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
 

o αυτογνωσία και επίγνωση των δυνατοτήτων 

o αναγνώριση των άλλων και των αναγκών τους 

o δέσμευση και αλληλεγγύη στην εργασία, ομαδικό πνεύμα 

o επιθυμία για επικοινωνία 

o επιθυμία για μάθηση 

o ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

o ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κάθε είδους.  
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Επιλογή παιχνιδιού 1: «Ποιος είμαι;» Παιχνίδι μαντέματος (ηλικιακή 
ομάδα 10-11) 
  
Στόχοι παιχνιδιού  
 

• Να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές τα φυτά και να εκτιμήσουν τις 

εκπληκτικές πολλαπλές θρεπτικές τους αξίες 

• Να μάθουν και να κατανοήσουν τα θρεπτικά συστατικά και τα μέταλλα 

που προέρχονται από τις φυσικές τροφές, καθώς και τις φαρμακευτικές 

ιδιότητες των φυτών 

• Να εξοικειωθούν με την τράπουλα LivingSTEM που θα φανεί χρήσιμη 

καθώς μαθαίνουν για την περμακουλτούρα και για άλλες επιστήμες.  

 
1.2.  Υλικά:  Η τράπουλα LivingSTEM 
 
1.3.  Γενικές οδηγίες 
 
Ο εκπαιδευτικός έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει τις 161 κάρτες 

LivingSTEM ή μόνο τις κάρτες με βάση τα φυτά. Η βασική ιδέα του παιχνιδιού 

είναι η χρήση του περιεχομένου των καρτών στην περιγραφή του φυτού που 

απεικονίζεται στην κάρτα. Το παιχνίδι παίζεται σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα 

αναλάβει εναλλάξ τον ρόλο της «ομάδας μαντέματος» (ΟΜ) ή της «ομάδας 

διαπραγμάτευσης» (ΟΔ). Η ομάδα διαπραγμάτευσης θα δίνει στοιχεία στην 

ομάδα μαντέματος, ενώ η τελευταία θα πρέπει να προσπαθήσει να μαντέψει. 

Σε κάθε γύρο, κάθε ομάδα έχει την ευκαιρία να σημειώσει το σκορ.  

  

Η πρόκληση είναι να μαντέψουν τον μεγαλύτερο αριθμό φυτών σε κάθε γύρο, 

το συντομότερο δυνατό. 

 

Η στρατηγική: κάθε ομάδα καλείται να παίξει στρατηγικά το περιεχόμενο των 

καρτών της δίνοντας στοιχεία στην άλλη ομάδα. 
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1.4. Πώς παίζεται το παιχνίδι 
 

1. Μόλις οι ομάδες είναι έτοιμες, θα αποφασίσουν ποια θα είναι ο πρώτη 

που θα παίξει. Όταν το αποφασίσουν, η ομάδα διαπραγμάτευσης (ΟΔ) 

θα επιλέξει μια κάρτα και θα δώσει στοιχεία στην ομάδα μαντέματος 

(ΟΜ) για να μαντέψει η τελευταία και να έχει την ευκαιρία να σκοράρει. 

2. Η ΟΔ διαβάζει τουλάχιστον 2 πληροφορίες από την κάρτα χωρίς να 

κατονομάσει το φυτό. Για κάθε μία από τις 2 πληροφορίες που 

προέρχονται από την κάρτα, πρέπει να προσθέσουν φυσικές 

περιγραφές: το σχήμα, το χρώμα, τη γεύση, το μέγεθος κλπ. 

3. Η ΟΔ πρέπει να δώσει συνολικά 3 σύνολα στοιχείων, αλλά ένα σύνολο 

στοιχείων κάθε φορά. 

4. Οι ομάδες θα αναλάβουν εναλλάξ τον ρόλο της ΟΔ και της ΟΜ. Οι 

μαθητές μπορούν να αποφασίσουν πόσους γύρους θα παίξουν μέχρι 

να καθορίσουν τη νικήτρια ομάδα. 

5. Δύο σύνολα ομάδων μπορούν επίσης να παίξουν ταυτόχρονα και οι 

νικητές κάθε γύρου θα ανταγωνίζονται τότε μεταξύ τους. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

 

Εάν το τρόφιμο στην κάρτα είναι το ακτινίδιο: 

Ο παίκτης μπορεί να δώσει αυτά τα στοιχεία: 

Στοιχείο 1: Είμαι καφέ απ’ έξω και πράσινο ή κίτρινο από μέσα και το λατινικό 

μου όνομα είναι Actinidia deliciosa. Δεν γνωρίζουν πολλοί ότι οι ρίζες και τα 

κοτσάνια μου είναι βρώσιμα, όπως και οι καρποί μου. 

Εάν η ΟΜ μαντέψει με βάση ένα στοιχείο, παίρνει 3 πόντους. Εάν όχι, μπορεί 

να ζητήσει το δεύτερο στοιχείο. 

  

Συνεχίζοντας με το παράδειγμα του ακτινίδιου, το στοιχείο 2 μπορεί να είναι: 

Είμαι γλυκόπικρο, γεμάτο με βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Μπορώ να κρατήσω 

την καρδιά σου υγιή. 

Εάν η ΟΜ μαντέψει με βάση τα 2 στοιχεία, παίρνει 2 πόντους. Εάν όχι, μπορεί 

να ζητήσει το τρίτο και τελευταίο στοιχείο. 
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Παράδειγμα για το στοιχείο 3: Έχω σχήμα οβάλ. Οι ρίζες και τα κοτσάνια μου 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ηρεμιστικά και βοηθούν στον καθαρισμό του 

ουροποιητικού συστήματος. 

Εάν η ΟΜ μαντέψει με βάση 3 στοιχεία, παίρνει 1 πόντο. Εάν δεν καταλάβει το 

τελευταίο στοιχείο, η ΟΔ παίρνει τους 3 πόντους. 

 

Επιβράβευση:  

Κάθε μέλος της ομάδας που κερδίζει θα πάρει τους πόντους «Wizard» που 

ισούνται με τον συνολικό αριθμό πόντων που κερδίζει η ομάδα, διαιρούμενοι 

με τον αριθμό των μελών της ομάδας έτσι ώστε κάθε μέλος να παίρνει τους 

δικούς του πόντους τους οποίους μπορεί να μεταφέρει μαζί του στην επόμενη 

ομάδα του. Αυτοί οι πόντοι θα έχουν ως σκοπό την ολοκλήρωση του 

Παιχνιδιού Ιδανικού Μενού.   

 

1.5. STEAM και άλλες δεξιότητες  

 

Ε-Βιολογία και χημεία, Α-τέχνη της επικοινωνίας 

Άλλες δεξιότητες: Δημιουργικές δεξιότητες στη στρατηγική σκέψη, 

διαπροσωπικές δεξιότητες μέσω ομαδικής εργασίας και ευγενικής άμιλλας 

 

Επιλογή παιχνιδιού 2:  Το παιχνίδι των αριθμών στις ετικέτες 

τροφίμων (ηλικιακή ομάδα 10-11) 

 

2.1.   Στόχοι παιχνιδιού 

  

• Να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές τις ετικέτες, να τις διαβάζουν και 

να τις ερμηνεύουν 

• Να μάθουν καλύτερα τα μέταλλα και τα θρεπτικά συστατικά στα 

τρόφιμα και τη χρήση τους για το σώμα και τη σχέση τους με την υγεία 

 

2.2.  Υλικά:  Ετικέτες τροφίμων / συσκευασίες 
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2.3.  Γενικές οδηγίες 

• Σε αυτό το σημείο, οι μαθητές πρέπει να έχουν ήδη μάθει πώς να 

διαβάζουν τις ετικέτες των τροφίμων. 

• Ένα μήνα περίπου πριν από το μάθημα, ο δάσκαλος ζητά από τους 

μαθητές να αρχίσουν να συλλέγουν συσκευασίες τροφίμων με ετικέτες 

τροφίμων που καταναλώνονται στα σπίτια τους. Κάθε μαθητής θα 

πρέπει να συλλέξει τουλάχιστον 5 είδη συσκευασίας με άθικτες ετικέτες. 

Ο δάσκαλος πρέπει να προσαρμόσει την οδηγία σε περίπτωση που 

ένας μαθητής προέρχεται από μια οικογένεια που καταναλώνει μόνο 

φυσικά προϊόντα χωρίς συσκευασία. Αυτοί οι μαθητές μπορούν να 

συλλέξουν ετικέτες από γείτονες ή φίλους και θα μπορούν να 

μοιραστούν τις καλύτερες πρακτικές σχετικά με τα μη συσκευασμένα 

φυσικά τρόφιμα. 

 

Παράδειγμα ετικέτας τροφίμων: 
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Στο παιχνίδι θα χρησιμοποιηθούν οι ετικέτες που συλλέγουν οι μαθητές. Το 

παιχνίδι αποτελείται από πολλούς γύρους. Κάθε ομάδα καλείται να παίξει 

στρατηγικά με τις ετικέτες της, εκτιμώντας και αποφασίζοντας ποια ετικέτα θα 

χρησιμοποιήσει σε κάθε γύρο. Αυτό απαιτεί εξοικείωση με την ανάγνωση 

ετικέτας τροφίμων και τους υπολογισμούς. 

Τα μέλη της ομάδας με την υψηλότερη βαθμολογία στον τελευταίο γύρο θα 

ανακηρυχθούν «Ειδικοί Ετικέτας Τροφίμων» της χρονιάς. 

 

2.4.  Πώς παίζεται το παιχνίδι 

 

1. Οι μαθητές θα σχηματίσουν ομάδες 4, 5 ή 6 μελών ανάλογα με το 

μέγεθος της τάξης. Ο αριθμός των ομάδων πρέπει να είναι ίσος, καθώς 

κάθε φορά θα ανταγωνίζονται 2 ομάδες. 

2. Κάθε ομάδα θα συγκεντρώνει τις ετικέτες και θα τις μελετάει 

προσεκτικά. Μπορούν να ταξινομήσουν τις ετικέτες τους σύμφωνα με 

τις χαμηλότερες έως τις υψηλότερες θερμίδες ανά 100g ή σύμφωνα με 

το υψηλότερο θρεπτικό περιεχόμενο. 

3. Το παιχνίδι θα αποτελείται από 2 ή περισσότερους γύρους ανάλογα με 

τον αριθμό των ομάδων. 

4. Οι γύροι θα παιχτούν με αυτόν τον τρόπο: Εάν υπάρχουν 6 ομάδες, θα 

υπάρχουν 3 σύνολα ομάδων που θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους. 

Παράδειγμα: Γύρος 1: Ομάδα 1 εναντίον ομάδας 2, ομάδα 3 εναντίον 

ομάδας 4, ομάδα 5 εναντίον ομάδας 6. 

5. Οι νικητές του πρώτου γύρου θα αγωνιστούν στον Γύρο 2. Στον 

δεύτερο γύρο, οι 3 ομάδες θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Εάν 

υπάρχουν περισσότερες ομάδες, τότε ο δεύτερος γύρος μπορεί να είναι 

ο γύρος αποκλεισμού και ο τρίτος γύρος θα είναι ο τελικός γύρος. 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις ομάδες που προκρίνονται σε κάθε γύρο. Οι 

προκριματικοί θα εξαρτηθούν από το πόσο καλοί είναι οι μαθητές σε σχέση με 

την κατανόηση των θρεπτικών ουσιών. 
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Προκριματικοί εύκολου επιπέδου: 

Ο δάσκαλος θα ζητήσει: 

Την ετικέτα τροφίμων με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες ανά 

μερίδα 

Την ετικέτα τροφίμων με το λιγότερο νάτριο σε αυτό ανά μερίδα 

Την ετικέτα τροφίμων με τις χαμηλότερες θερμίδες ανά μερίδα 

Την ετικέτα τροφίμων με τη μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεϊνών  

Την ετικέτα τροφίμων με τη μεγαλύτερη ποσότητα διατροφικών ινών 

Προκριματικοί δύσκολου επιπέδου: 

Ο δάσκαλος θα ζητήσει: 

Την καλύτερη διαθέσιμη επιλογή όταν έχετε αδύναμα κόκαλα (αυτή θα είναι η 

ετικέτα με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο). 

Την καλύτερη διαθέσιμη επιλογή όταν θέλετε να έχετε αρκετή ενέργεια χωρίς 

να χρειάζεται να πάρετε πολύ βάρος (αυτή θα είναι η ετικέτα που θα συνδυάζει  

την υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες με τις χαμηλές θερμίδες). 

Την πιο υγιεινή διαθέσιμη επιλογή - ανοιχτός γύρος συζήτησης, οι ομάδες θα 

πρέπει να συζητήσουν για να υποστηρίξουν την ετικέτα τους. 

ΝΙΚΗΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο δάσκαλος πρέπει πάντα να υπενθυμίζει στα παιδιά ότι η  

προσεκτική, η διαφοροποιημένη και η ισορροπημένη διατροφή είναι πάντα πιο 

σημαντική από τη μέτρηση θερμίδων. 

Επιβράβευση  

Κάθε μέλος της ομάδας που κερδίζει θα πάρει «Wizard» πόντους, που 

αντιστοιχούν στους πόντους της ομάδας διαιρούμενοι με τον αριθμό των 

μελών της ομάδας. Αυτoί οι πόντοι θα έχουν ως σκοπό την ολοκλήρωση του 

Παιχνιδιού Ιδανικού Μενού. 

 

STEAM και άλλες δεξιότητες 

Ε-Επιστήμη της διατροφής, γενικές επιστήμες, επιστήμη καταναλωτή M- 

υπολογισμός και κατανόηση αριθμών, Άλλες δεξιότητες: Αναλυτικές 

δεξιότητες, Δημιουργική σκέψη, Στρατηγική σκέψη, Ομαδική εργασία, 

προσωπικές δεξιότητες στην ευρηματικότητα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

προκαταρκτικές ασκήσεις στο ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΠΙΑΤΟΥ και στα 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕΝΟΥ. 
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Επιλογή παιχνιδιού 3: Οι Ντετέκτιβ τροφίμων (ηλικιακή ομάδα 13-14) 

  

3.1.   Στόχοι παιχνιδιού 

 

 

 

• Να συσχετίσουν οι μαθητές τα μαθήματα επιστήμης και μαθηματικών με 

την καθημερινή ζωή μέσω μιας βαθύτερης κατανόησης της τροφής και 

του σώματός τους 

• Να συμμετάσχουν οι μαθητές σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 

ζωή τους προκειμένου να ενισχύσουν τις γνώσεις τους 

• Να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να αποδείξουν τις ικανότητές 

τους στην αυτό-αξιολόγηση και να την συνδυάσουν με την ανάλυση 

κοινωνικών ζητημάτων (σχετικά με ετικέτες τροφίμων, υγιεινή διατροφή 

κλπ.) 

• Να ενθαρρύνει την ανεξάρτητη σκέψη 

• Να ενθαρρύνει τους μαθητές να σχεδιάσουν τη δική τους υγιή ζωή και 

να κάνουν επιλογές που θα επηρεάσουν θετικά το περιβάλλον και την 

κοινωνία στην οποία ανήκουν. 

  

3.2.  Υλικά:  Ετικέτες τροφίμων / συσκευασίες 
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3.3.  Γενικές οδηγίες 

Σε αυτό το σημείο, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη πώς να διαβάζουν τις ετικέτες 

τροφίμων. 

Δεδομένου ότι οι μαθητές θα αναλάβουν τον ρόλο των ευφυών «Ντετέκτιβ», οι 

διάφορες φάσεις αυτής της δραστηριότητας θα ονομάζονται «υποθέσεις 

έρευνας». Σε κάθε έρευνα, θα υπάρχει μια υπόθεση για διερεύνηση ή επίλυση 

ως πρόκληση. 

3.4. Οδηγίες για το συγκεκριμένο παιχνίδι 

• Εκτός από την Διερεύνηση Υπόθεσης 1 που έχει σχεδιαστεί ως ατομική 

δραστηριότητα, τα υπόλοιπα παιχνίδια θα παιχτούν σε ομάδες 

τουλάχιστον 4 μελών. Κάθε ομάδα θα επιλέξει μία υπόθεση για 

διερεύνηση. Είναι πιθανό μια υπόθεση να διερευνηθεί από 3 ομάδες, 

ενώ μόνο μια ομάδα θα ερευνήσει την άλλη υπόθεση. Αφήστε την 

απόφαση να προκύψει από το ενδιαφέρον και την περιέργειά τους. 

• Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μοιράσουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες 

σύμφωνα με τις δεξιότητες και τα ταλέντα του κάθε μέλους της ομάδας, 

ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε μέλος να κάνει ό,τι καλύτερο 

μπορεί. 

• Δώστε αρκετό χρόνο για το παιχνίδι. 

• Παρακολουθήστε την πρόοδό τους. 

 

Παιχνίδι Ντετέκτιβ τροφίμων/ Διερεύνηση Υπόθεσης 1: Είμαι 

ύποπτος; 

 

Η υπόθεση:  Υποψιάζεστε ότι επηρεάζεται η κατάσταση του σώματός σας και η 

διάθεσή σας.  

Διερεύνηση Υπόθεσης 1: Παρατηρήστε προσεκτικά, συγκεντρώστε γεγονότα 

και αποδεικτικά στοιχεία για τη δική σας σχέση με το φαγητό, για να 
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παρατηρήσετε τις διατροφικές σας συνήθειες, το φαγητό που τρώτε και πώς 

επηρεάζουν τη διάθεσή σας για να μάθετε εάν είστε ένοχος ή όχι. 

Ερευνητικές εργασίες (Οδηγίες για τους μαθητές): 

1. Ετοιμάστε ένα ημερολόγιο διατροφής 7 ημερών. Για μία εβδομάδα, 

σημειώστε ό,τι βάζετε στο στόμα σας - τα τρόφιμα και τα ποτά, 

συμπεριλαμβανομένου και του νερού που καταναλώνετε. 

2. Οργανώστε το ημερολόγιο σας για να βεβαιωθείτε ότι καταγράφετε την 

ποσότητα όσων καταναλώνετε σε γραμμάρια (στερεά) και σε λίτρα 

(υγρά). Αναζητήστε πρότυπα ημερολογίων διατροφής ή φτιάξτε το δικό 

σας. 

3. Στο τέλος των 7 ημερών, χρησιμοποιήστε αυτό τον ιστότοπο 

(https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php ) ή άλλους 

ιστότοπους για να υπολογίσετε τα θρεπτικά συστατικά, τα μέταλλα και 

την πρόσληψη θερμίδων ανά ημέρα. 

4. Παρατηρήστε επίσης και καταγράψτε το επίπεδο διάθεσης και ενέργειας 

σας. Σε ξεχωριστές σελίδες, σχεδιάστε το δικό σας ημερολόγιο 

διάθεσης και ενέργειας. Θα πρέπει να περιέχει την ημερομηνία και τρεις 

βασικές ώρες της ημέρας για εσάς. Για παράδειγμα: 10:00, 13:00, 

17:00. Ορίστε το δικό σας χρόνο. 

5. Συνεχόμενα για 7 ημέρες, να καταγράφετε κάθε μέρα και κάθε ώρα πώς 

αισθάνεστε. 

6. Κάθε δύο ημέρες, στην τάξη μπορείτε να σχηματίσετε τυχαίες ομάδες 

για να συγκρίνετε τα ημερολόγια διατροφής ή για να δείτε πώς 

προχωρά η έρευνά σας. 

7. Για να ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, ετοιμάστε μια αναφορά σε 

μορφή διαγράμματος δύο σελίδων. (Προσοχή: Ο εκπαιδευτικός θα 

καθορίσει την κατάλληλη προθεσμία για την αναφορά ανάλογα με το 

συνολικό φόρτο εργασίας των μαθητών.) 

8. Στην τάξη, θα ήταν διασκεδαστικό για τους μαθητές να βοηθήσουν ο 

ένας τον άλλον να συγκρίνουν σημειώσεις και να φτάσουν στην 

ετυμηγορία της έρευνάς τους, εάν είναι ένοχοι ή όχι. 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php
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9. Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας: Ο μαθητής ανακάλυψε ότι έτρωγε 

καλά ή όχι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που διερεύνησε; Η 

πρόσληψη στερεάς και υγρής τροφής και νερού επηρέασε τη διάθεση ή 

το ενεργειακό του επίπεδο; Δεν είναι η ετυμηγορία της έρευνάς τους 

(Ένοχος ή Αθώος) που θα καθορίσει εάν πέτυχαν ή όχι, αλλά πώς 

έφτασαν στο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια θα προαχθούν σε Ντετέκτιβ II 

για τις επόμενες έρευνες. 

 

3.5. Αποκτηθείσες γνώσεις 

 

Οι μαθητές 

•  έχουν θα αυξημένη επίγνωση της επίδρασης του φαγητού στη 

διάθεση κάποιου και αποκτούν μια πιο ουσιαστική κατανόηση των 

επιστημονικών μελετών που αποδεικνύουν αυτό. 

• θα διαθέτουν βαθιά επίγνωση της σχέσης μεταξύ του μαθήματος της 

περμακουλτούρας ότι το «σώμα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενός 

βιώσιμου οικοσυστήματος» στο οποίο οι λειτουργίες κάθε μέρους 

συνεργάζονται για τη διατήρηση του συνόλου. 

• θα κατανοήσουν μέσα από τα μαθήματα ανατομίας πώς το σώμα είναι 

ένα τέλεια σχεδιασμένο μηχάνημα και ότι το φαγητό είναι ένα από τα 

κύρια καύσιμά του, γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία να είμαστε προσεκτικοί 

σε αυτά που βάζουμε στο σώμα μας. 

 

3.6.  Δεξιότητες STEAM και άλλες αποκτηθείσες δεξιότητες 

 

Δεξιότητες παρατήρησης, οργάνωσης και παρουσίασης 

 

Παιχνίδι Ντετέκτιβ Τροφίμων / Διερευνητική Υπόθεση 2: Η 

περίπτωση των παραπλανητικών ετικετών τροφίμων σε τοπικά 

σουπερμάρκετ 
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Σημείωση για Εκπαιδευτικούς: η δραστηριότητα απαιτεί επισκέψεις σε 

σουπερμάρκετ, καθώς και πραγματικές ή εικονικές συνεντεύξεις 

 

Πληροφορίες υπόθεσης: Ο πολίτης Υ (το όνομα του δασκάλου ως ο πολίτης 

που κάνει την αναφορά) υποψιάζεται ότι ορισμένες ετικέτες τροφίμων 

περιέχουν παραπλανητικές πληροφορίες για τους καταναλωτές. Ισχυρίζεται ότι 

ορισμένες ετικέτες τροφίμων και ποτών δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την 

ποιότητα των προϊόντων. Ο πολίτης Υ αναφέρει περαιτέρω ότι οι ύποπτες 

ετικέτες βρίσκονται συχνά σε σουπερμάρκετ. 

  

Η πρόκληση / υπόθεση: Οι Ντετέκτιβ Τροφίμων πρέπει να καθορίσουν την 

εγκυρότητα αυτής της αναφοράς του πολίτη Υ. 

 

Πιθανή μορφή την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας 

 

Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να βρουν τη δική τους μορφή. Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιήσουν διαφορετικά πρότυπα παρουσίασης που είναι διαθέσιμα στο 

διαδίκτυο. 

 

Το Προσχέδιο για την παρουσίαση  των ευρημάτων της έρευνας τους 

 

• Πληροφορίες υπόθεσης 

• Σχέδιο έρευνας 

• Σημειώσεις υπόθεσης 

• Περιλήψεις συνεντεύξεων για πληροφορίες 

• Εκθέσεις συνεντεύξεων (προαιρετικά) 

• Λίστα εκθεμάτων 

• Συστάσεις:  

 

Σχέδιο έρευνας - πώς σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους: 

έλεγχος των ετικετών των τροφίμων που συλλέχθηκαν στην τάξη, συνέντευξη 

του πολίτη που έκανε την αναφορά για περαιτέρω καθοδήγηση, έλεγχος 

ετικετών σε σουπερμάρκετ, συνέντευξη μελών της οικογενείας μεγαλύτερης 
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ηλικίας ή γειτόνων για στοιχεία, έρευνα μέσω διαδικτύου ή επίσκεψη ή 

επικοινωνία με την υγειονομική υπηρεσία της περιοχής. Ο αναφέρων πολίτης 

Υ (ο δάσκαλος) θα τους βοηθήσει να βρουν στοιχεία στην υπόθεση. 

 

Οι σημειώσεις έρευνας είναι έτοιμες για χρήση κατά την ανάκληση τόπων, 

περιστατικών, συμβάντων ή άλλων σημαντικών γεγονότων. Υποβάλλονται με 

το αντίγραφο της αναφοράς.  Οι ακόλουθες είναι βασικές αρχές της λήψης 

σημειώσεων: 1. Οι σημειώσεις πρέπει να εκτυπώνονται ή να είναι χειρόγραφες 

με ευανάγνωστους χαρακτήρες 2) Οι σημειώσεις πρέπει να σχετίζονται με την 

υπόθεση 

 

Περιλήψεις συνεντεύξεων για πληροφορίες:  Κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, βεβαιωθείτε ότι οι ερωτήσεις σας είναι καλά διαμορφωμένες 

ώστε να λάβετε σχετικές απαντήσεις. Ανακαλύψτε πάντα το Ποιος-Τι-Που-Πώς 

και Γιατί των ετικετών ( Who-What-Where-How-Why) για να προσδιορίσετε τις 

παραπλανητικές ετικέτες τροφίμων, εάν υπάρχουν. Ποιοι είναι οι μάρτυρες, τα 

θύματα και οι ύποπτοι; 

 

Εκθέσεις συνεντεύξεων (προαιρετικά): Μια περίληψη ή τα βασικά σημεία των 

συνεντεύξεων. 

 

Λίστα εκθεμάτων: λίστες αποδεικτικών στοιχείων που επιβεβαιώνουν ή 

απορρίπτουν τον ισχυρισμό 

 

Προτάσεις: Μόλις ολοκληρώσετε την έρευνά σας, υποβάλετε προτάσεις. 

   

Δεξιότητες STEAM και άλλες αποκτηθείσες δεξιότητες 

Επιστήμη - Επιστήμη των καταναλωτών, διατροφή, εγκληματολογική έρευνα 

Μαθηματικά - υπολογισμοί που απαιτούνται για την ανάγνωση και την 

κατανόηση των ετικετών των τροφίμων 

Τεχνολογία - εφαρμογές κάμερας, υπολογιστή και τεχνολογίας διαδικτύου 
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Αλλες δεξιότητες: 

· Δεξιότητες σχεδιασμού και διερεύνησης 

· Δεξιότητες επικοινωνίας και διεξαγωγής συνέντευξης 

· Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

· Ερευνητικές δεξιότητες 

· Δεξιότητες γραφής 

· Ομαδικές δεξιότητες 

 

Ντετέκτιβ τροφίμων / Διερευνητική Υπόθεση 3: 

Υπερτροφές εναντίον πρόχειρου φαγητού σε τοπικά σουπερμάρκετ 

  

Σημειώσεις για τον καθηγητή: 

• Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συνδεθεί με το παιχνίδι Υπερτροφές 

εναντίον πρόχειρου φαγητού στις προκλήσεις LivingSTEM 

• Επισκέψεις σε σουπερμάρκετ, πραγματικές ή εικονικές συνεντεύξεις 

• Σημείωση: Για να διατηρηθεί το ευρύ φάσμα των εργασιών σε 

διαχειρίσιμο επίπεδο, οι ομάδες θα έχουν την ελευθερία να επιλέξουν 

ποια ομάδα τροφίμων θα διερευνήσουν (φρέσκο φαγητό, έτοιμο για 

μαγείρεμα φαγητό, ποτά κλπ.) 

  

Πληροφορίες υπόθεσης: Οι πολίτες της κοινότητας Χ (η κοινότητά τους) ζητούν 

να έχουν μια αναφορά σχετικά με τα εξής: 

 

• Ποιο είναι το ποσοστό βιολογικών τροφών στα τοπικά σουπερμάρκετ που 

βρίσκονται κοντά τους; 

• Ποια είναι η αναλογία πληρότητας στα ράφια τροφίμων μεταξύ υγιεινών και 

ανθυγιεινών τροφίμων; 

• Πόσα τρόφιμα σπαταλούνται στα σουπερμάρκετ; Τι γίνεται με αυτό; 

• Πόσα από τα τρόφιμα προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς και πόσα 

από το εξωτερικό. 
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Οι Ντετέκτιβ Τροφίμων της τάξης καλούνται να αναλάβουν την υπόθεση ώστε να 

σώσουν την τοπική κοινότητα. 

  

Η υπόθεση/ πρόκληση: Υποβάλετε μια αξιόπιστη αναφορά για τους πολίτες. 

Οποιοδήποτε συμπέρασμα θα αναφερθεί στην τάξη, στο σχολείο και στο τέλος 

στις υγειονομικές αρχές (δείτε τη δραστηριότητα στο Παιχνίδι Υπερτροφές 

εναντίον πρόχειρου φαγητού). 

 

Δεξιότητες STEAM και άλλες αποκτηθείσες δεξιότητες 

 

Επιστήμη - Επιστήμη των καταναλωτών, Διατροφή, Οικολογία 

Μαθηματικά - υπολογισμοί των ευρημάτων 

Τέχνες - δεξιότητες γραφής 

Τεχνολογία - εφαρμογές κάμερας, υπολογιστή και τεχνολογίας διαδικτύου 

 

Αλλες δεξιότητες: 

• Δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης 

• Δεξιότητες επικοινωνίας και διεξαγωγής συνέντευξης 

• Κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

• Ερευνητικές δεξιότητες 

• Ομαδικές δεξιότητες 

 

Παραπομπές 

academicworkd.cuny.edu 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

https://www.demain-lefilm.com 

Netflix: Kiss the ground 

Movies about food sustainability: 

2040 (2019) 

Tomorrow (Demain) 

Back to Eden (2011) 

Living the Change: Inspiring Stories for a Sustainable Future (2018) 

 

http://academicworkd.cuny.edu/
https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php
https://www.demain-lefilm.com/
https://www.imdb.com/title/tt7150512/?ref_=kw_li_tt
https://www.imdb.com/title/tt2051824/?ref_=kw_li_tt
https://www.imdb.com/title/tt8115474/?ref_=kw_li_tt
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Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών: 

 

Gut+2nd brain  

the gut and the brain 

Food and mood 

Junk food +the body or junk food + health 

TEDTalk + food, landuse and environment 

TEDTalk + our planet and what we eat 

Food wastage 

Agriculture and climate change 

4. Ο Καμβάς Συνταγής 

 

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς 

 

Μέθοδοι Παιχνιδοποίησης  & μάθηση STEAM 

 

Οι ακόλουθες πηγές ενθαρρύνουν καινοτόμες μεθόδους, παιχνίδια και 

δραστηριότητες για χρήση από εκπαιδευτικούς με παιδιά που ανακαλύπτουν 

το  STE(A)M. Παρέχουν υλικά για χρήση με παιδιά ηλικίας 10-14 ετών, τα 

οποία θα μάθουν για το φαγητό και την υγιεινή διατροφή με βάση το 

σχεδιασμό και την προετοιμασία των συνταγών. 

 

Οι πηγές παρέχουν προτάσεις για τον τρόπο υλοποίησής τους σε μια τάξη 

που δεν έχει χώρο για πραγματική μαγειρική ή πρόσβαση σε μια κουζίνα με 

δυνατότητες κατάλληλης μαγειρικής. Οι δραστηριότητες αναφέρονται στην 

περμακουλτούρα και προσφέρουν μια μη τυπική προσέγγιση της διδασκαλίας 

του STEM. Επικεντρώνονται σε παιχνίδια, με παραδείγματα εφαρμογών στην 

καθημερινή ζωή. Το υλικό προσφέρει πρακτικές παιδαγωγικές οδηγίες βήμα 

προς βήμα σχετικά με τη χρήση διαφόρων πτυχών του STEM μέσω της 

μάθησης βάσει έργου. 
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Στόχοι 

 

Να μάθουν οι μαθητές πως να: 

 

• συνδυάζουν το φαγητό ανάλογα με τη θρεπτική του αξία 

• σχεδιάζουν και να προετοιμάζουν γεύματα 

• αναγνωρίζουν διαφορετικές διατροφές και να επιλέγουν διατροφικές 

συνήθειες 

• σχεδιάζουν τον προϋπολογισμό για ένα γεύμα 

• εφαρμόζετε το STE(A)M στην κουζίνα 

•εφαρμόζουν τις εγκάρσιες δεξιότητες όπως η συζήτηση, η ανταλλαγή 

ιδεών, η από κοινού συζήτηση και η λήψη αποφάσεων σε ομάδες 

 

 

Ιδέες παιχνιδοποίησης 

 

Πριν από αυτές τις δραστηριότητες, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει 

βασικές γνώσεις για τη διατροφή και το πώς να συνθέτουν ένα υγιεινό πιάτο ή 

μενού. Δείτε την εισαγωγή στις «Πηγές του Παιχνιδιού Ιδανικού Μενού», 

καθώς και στις περαιτέρω πηγές σε κάθε υποενότητα. Ένα καλό σημείο για να 

ξεκινήσετε τα μαθήματα σχετικά με τα τρόφιμα, είναι η τροφική πυραμίδα και/ή 

το πιάτο υγιεινής διατροφής του Χάρβαρντ. 

 

Κατάλληλα για γρήγορες συνεδρίες στην τάξη: 

 

1. Διαδικτυακό κουίζ: τι γνωρίζετε; 

2. Διαγωνισμός Master Chef για νέες συνταγές 

3. Απλή υγιεινή μαγειρική 

4. Σχεδιάστε μια ειδική συνταγή 

5. Δημιουργική μαγειρική για γιορτές 

6. Διαγωνισμός για την λιγότερο ή την περισσότερο βιώσιμη συνταγή 
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Κατάλληλο για μαγειρική σε κουζίνα: 

 

7. Μαγειρέψτε το αγαπημένο σας «πρόχειρο φαγητό» 

 

 

Μακροπρόθεσμη ενασχόληση (συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην τάξη): 

 

8. δημιουργήστε ένα βιβλίο μαγειρικής με μια συλλογή συνταγών 

9. δημιουργήστε ένα ετήσιο ημερολόγιο με μηνιαίες (ή εβδομαδιαίες) 

συνταγές 

10. δημιουργήστε συνταγές με υλικά από τον Ιδανικό Λαχανόκηπο του  

#livingSTEM  

 

 

Τα παιχνίδια 

 

Διαδικτυακό κουίζ - τι γνωρίζετε; 

 

Στόχοι 

• Ανακάλυψη προϋπάρχουσων γνώσεων ή νέων ιδεών 

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με διάφορες έννοιες 

• Δημιουργία ενός υγιούς ανταγωνισμού 

• Δημιουργία της δυναμικής μιας ομάδας 

• Προώθηση του διαλόγου 

Υλικά: Εάν θέλετε να παίξετε διαδικτυακά, οι συμμετέχοντες χρειάζονται μια 

συσκευή (κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ ή υπολογιστή) ή μπορείτε να παίξετε με 

φύλλα χαρτιού. 
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Οδηγίες (διαδικασία βήμα προς βήμα) 

Αυτή η ομαδική δραστηριότητα κουίζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή και 

στο τέλος της διαδικασίας μάθησης νέων εννοιών, καθώς βοηθά να 

υπογραμμιστούν αυτά που γνωρίζουν ήδη οι μαθητές ή αυτά που έχουν 

συγκρατήσει. 

Αυτό το παιχνίδι παίζεται καλύτερα σε μεγάλη ομάδα, έτσι ώστε οι 

συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να σχολιάζουν τις 

ερωτήσεις. Αυτό δημιουργεί μια δυναμική στην ομάδα και θετική ενέργεια, η 

οποία βοηθά στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος. 

Διάρκεια: 20 λεπτά (5 λεπτά για ενημέρωση και προετοιμασία, 15 λεπτά για τη 

δραστηριότητα) 

Προετοιμάστε τις ερωτήσεις τις οποίες θέλετε να ρωτήσετε στους μαθητές, 

χρησιμοποιήστε τις βασικές έννοιες από τον οδηγό/εισαγωγή του Παιχνιδιού 

Ιδανικού Μενού #livingSTEM ή από τις πηγές #livingSTEM / πρακτικά βίντεο 

και συμβάντα μαρτυριών. Εάν θέλετε να παίξετε διαδικτυακά, αποκτήστε 

πρόσβαση στην εφαρμογή Kahoot (ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή κουίζ 

σας αρέσει): https://kahoot.com/ και δημιουργήστε ένα κουίζ. Μόλις το 

δημιουργήσετε, θα λάβετε ένα 7ψήφιο PIN, το οποίο θα χρειαστούν οι παίκτες. 

Παίκτες/μαθητές: Χρησιμοποιήστε την συσκευή σας (κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ 

ή υπολογιστή), ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και αποκτήστε πρόσβαση 

στο: www.kahoot.it. Εισαγάγετε το 7ψήφιο PIN που παρέχεται από τον 

εκπαιδευτή. 

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει όταν θα διατυπωθούν οι ερωτήσεις. Οι παίκτες έχουν 

περίπου 20 δευτερόλεπτα για να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση μέσω της 

συσκευής τους. Θα εμφανιστούν στην οθόνη του εκπαιδευτικού (οπότε 

βεβαιωθείτε ότι είναι ορατή σε όλους ή είναι συνδεδεμένη σε έναν προβολέα),  

και χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνό σας για να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις. Μετά από κάθε ερώτηση εμφανίζεται ο «νικητής» (ταχύτερη σωστή 

απάντηση). Στο τέλος του παιχνιδιού οι νικητές θα εμφανίζονται στην κύρια 

οθόνη (όσοι δίνουν τις ταχύτερες και πιο σωστές απαντήσεις). 
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Βίντεο του Kahoot: https://youtu.be/z8YWsjur-

Vc?t=11 και https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0 

 

Διαγωνισμός Master Chef για νέες συνταγές 

 

Δημιουργήστε συνταγές με υλικά από την Τράπουλα #livingSTEM (μπορεί να 

συνδεθεί με το παιχνίδι «Υγιεινό & Νόστιμο Μενού») 

 

Στόχος:  Οι μαθητές να μάθουν για τη διατροφή και να εφαρμόσουν τη φυσική 

και τα μαθηματικά 

 

Υλικά:  Τράπουλα #livingSTEM  

 

 

 

Οδηγίες 

 

Χωρίστε την τάξη σε ομάδες 4-5 παιδιών. 

Κάθε ομάδα μπορεί να διαλέξει 8 κάρτες υλικών. 

Αναθέστε σε κάθε ομάδα να δημιουργήσει μια συνταγή για ένα πλήρες μενού 

(ορεκτικό, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο). Οι μαθητές θα πρέπει να σκεφτούν τη 

συνταγή τους, και ίσως χρειαστεί να ανταλλάξουν κάρτες, για να είναι σε θέση 

να δημιουργήσουν τα πιάτα τους (π.χ. ανταλλαγή κρέατος με αυγά για να 

https://youtu.be/z8YWsjur-Vc?t=11
https://youtu.be/z8YWsjur-Vc?t=11
https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0
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ετοιμάσουν ένα επιδόρπιο.) Ιδανικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα 

υλικά. Δώστε τους 5 λεπτά για να σκεφτούν μια ιδέα για συνταγή, 5 λεπτά για 

την ανταλλαγή καρτών, 5 λεπτά για το σχεδιασμό ενός πιάτου και 10 λεπτά για 

την καταγραφή της συνταγής (βλ. Πρότυπο). 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει την κάρτα πιάτων και συνταγών τους. Συζητήστε 

πόσο δύσκολος ή εύκολος ήταν ο σχεδιασμός ενός πιάτου, εάν ήταν εύκολη η 

χρήση όλων των υλικών ή εάν έλειπαν κάποια. 

 

Ζητήστε από τους μαθητές να: 

 

• αναλύσουν τη θρεπτική αξία κάθε πιάτου/μενού. 

• υπολογίσουν το κόστος κάθε συνταγής/μενού. 

• προσδιορίσουν τις ποσότητες των υλικών για μια συνταγή 2 ατόμων, 

• μετατρέψουν τις ποσότητες για 6 άτομα(ή για οποιοδήποτε άλλο 

μεγαλύτερο αριθμό ατόμων) 

• προσδιορίσουν τα υλικά σε διαφορετικές μετρήσεις (βάρος, όγκος 

κλπ.) 

 

Απλή υγιεινή μαγειρική 

 

Μαγειρική (στην τάξη) με πραγματικά υλικά αλλά χωρίς κουζίνα (σαλάτες, 

χυμούς, κάθε παιδί θα πρέπει να φέρει ένα υλικό) 

 

Στόχος: Οι μαθητές να μάθουν για την ομαδική εργασία, τη δημιουργία και την 

υλοποίηση 

 

Υλικά: Κάθε μαθητής θα πρέπει να φέρει ένα υλικό, προαιρετικά: ο δάσκαλος 

θα φέρει κάποια μαγειρικά σκεύη και σκεύη σερβιρίσματος (μπολ, πιάτα, 

κουτάλια, μαχαιροπίρουνα). 

 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε πραγματική μαγειρική ή 

μαγειρική σε χαρτί, γράφοντας και σχεδιάζοντας πιθανές συνταγές στο 

πρότυπο συνταγής. 
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Ζητήστε από τους μαθητές να: 

• φέρουν ένα υλικό από το σπίτι, κάτι που μπορεί να 

καταναλωθεί ωμό ή μπορείτε να διευκρινίσετε ότι τα υλικά πρέπει 

να έχουν ήδη κοπεί, μαγειρευτεί κλπ., ανάλογα με την ηλικιακή 

ομάδα και τις εγκαταστάσεις στην τάξη. 

• βάλουν όλα τα υλικά σε ένα τραπέζι. Συζητήστε τις 

λεπτομέρειες των υλικών. Ρωτήστε τους γιατί το έφεραν, αν τους 

αρέσει, πόσο συχνά το τρώνε κλπ. 

 

Χωρίστε την τάξη σε ομάδες 4-5 μαθητών. Ζητήστε από κάθε ομάδα να 

σχεδιάσει δύο πιάτα με τα υλικά (πρώτα σε χαρτί) και δώστε τους 10 λεπτά για 

να το κάνουν. 

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τις συνταγές της. Φροντίστε να πείτε στους 

μαθητές να σχεδιάσουν εφικτές συνταγές, λαμβάνοντας υπόψη τα εργαλεία 

που είναι διαθέσιμα στην τάξη. 

Επιλέξτε 2-3 συνταγές (αυτό μπορεί να εξαρτάται λιγότερο ή περισσότερο από 

τα υλικά) και εκτελέστε τις. Μοιραστείτε τα γεύματα στο διάλειμμα ή στο 

μεσημεριανό γεύμα. 

 

Σχεδιάστε μια ξεχωριστή συνταγή 

 

Στόχος: Να μάθουν οι μαθητές για τη διατροφή   

 

Υλικά: Πρότυπο καμβά συνταγής #livingSTEM, πρόσβαση στο Διαδίκτυο για 

έρευνα (ή ορισμένες έντυπες πληροφορίες σχετικά με διαφορετικές διατροφές 

και υπάρχουσες συνταγές) 

 

 

Οδηγίες 

 

Ζητήστε από τους μαθητές να σχεδιάσουν μια ξεχωριστή υγιεινή συνταγή 

χωρισμένοι σε ομάδες 3-4 ατόμων. Οι συνταγές θα πρέπει να είναι θεματικές, 
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να συνδέονται με διαφορετικά θέματα διατροφής που συζητήθηκαν 

προηγουμένως όπως: 

 

Με ζωικές πρωτεΐνες, υλικά για χορτοφάγους και βίγκαν, ωμά τρόφιμα, υλικά 

κατάλληλα για διαβητικούς και για άτομα με δυσανεξία σε τροφές (γλουτένη, 

λακτόζη, ξηροί καρποί κλπ.) 

 

Κάθε ομάδα θα ερευνά διαδικτυακά το θέμα που έχει δοθεί, καθώς και τις 

υπάρχουσες συνταγές που μπορούν να βρουν. Θα σχεδιάσουν τη δική τους 

ξεχωριστή συνταγή, συμπληρώνοντας το πρότυπο καμβά συνταγής, 

εξηγώντας τα βήματα, απαριθμώντας τα υλικά και σχεδιάζοντας μια εικόνα του 

πιάτου. 

 

Έπειτα κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τη συνταγή της, θα εξηγήσει το θέμα που 

τους δόθηκε καθώς και γιατί θεωρούν τη συνταγή τους ξεχωριστή. 

 

Οι κάρτες μπορούν να εκτίθενται στο τέλος της συνεδρίας. 

 

Δημιουργική μαγειρική για γιορτές 

Στόχος: Να ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα και η καλλιτεχνική έκφραση, ενώ 

παράλληλα να μάθουν οι μαθητές για διάφορα τρόφιμα και πολιτισμούς 

 

Υλικά: πρότυπο καμβά συνταγής #livingSTEM, πρόσβαση στο Διαδίκτυο για 

έρευνα (ή έντυπες πληροφορίες), περιοδικά ή έντυπες εικόνες σχετικά με το 

επιλεγμένο θέμα και τα σχετικά τρόφιμα για τη δημιουργία κολάζ 

 

Οδηγίες 

 

Συζητήστε στην τάξη εποχιακές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές γιορτές και ποιο 

φαγητό σχετίζεται με αυτές: Χριστούγεννα, Ραμαζάνι, Ντιβάλι, Γιορτή των 

Ευχαριστιών, γιορτή του Σαντ Τζοάν κλπ. 
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Οι εκπαιδευτικοί ίσως επιθυμούν να επιλέξουν μόνο μία, για παράδειγμα μία 

που σχετίζεται με την εποχή. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 

ατόμων και ζητήστε από κάθε ομάδα να ερευνήσει το πώς θα μαγειρέψει τα 

γεύματα που σχετίζονται με την γιορτή. Ζητήστε από κάθε ομάδα να επιλέξει 

ένα πιάτο και να συμπληρώσει ένα πρότυπο συνταγής. Το πρότυπο θα 

πρέπει να υποδεικνύει την ποσότητα των υλικών που απαιτούνται ώστε να 

μαγειρευτεί για ολόκληρη την τάξη (αυτό περιλαμβάνει λίγα μαθηματικά). Στη 

συνέχεια, κάθε ομάδα θα κόψει τις εικόνες από τη συνταγή τους και ολόκληρη 

η τάξη θα δημιουργήσει ένα κολλάζ με όλα τα πιάτα. Ανάλογα με την τάξη και 

την ώρα, κάθε ομάδα μπορεί να κληθεί να σχεδιάσει ένα πιάτο. 

 

Διαγωνισμός για τη λιγότερο ή την περισσότερο βιώσιμη συνταγή 

 

Στόχοι:  

Να μάθουν οι μαθητές σχετικά με το αποτύπωμα του άνθρακα και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τροφίμων 

Να μάθουν να ελέγχουν από που προέρχονται τα τρόφιμα 

Να μάθουν σχετικά με τα εποχιακά τρόφιμα (μπορεί να συνδεθεί με την 

καλλιέργεια στο σχολικό κήπο / σε γλάστρες στην τάξη) 

 

Υλικά: Πρότυπο καμβά συνταγής #livingSTEM, πρόσβαση στο Διαδίκτυο για 

έρευνα ή αναζήτηση σε κάποιες έντυπες πληροφορίες ή μια επίσκεψη στο 

σουπερμάρκετ ή ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν έρευνα από το σπίτι και 

να φέρουν πληροφορίες στην τάξη. 

 

Οδηγίες 

 

Αυτός είναι ένας διαγωνισμός για τους μαθητές ώστε να δημιουργήσουν τη 

λιγότερο βιώσιμη συνταγή ή/και την περισσότερο βιώσιμη. Αυτό γίνεται για να 

συνειδητοποιήσουν τι αντίκτυπο έχει η παραγωγή των τροφίμων και τη 

δύναμη που έχουμε ως καταναλωτές. 
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Πριν από το μάθημα, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μάθει κάποια πράγματα 

για το αποτύπωμα του άνθρακα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

διαφόρων παραγωγών των τροφίμων και των διαφόρων προελεύσεων, π.χ. 

τοπικά προϊόντα έναντι προϊόντων από μακρινές χώρες. 

 

Η δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου στην τάξη ή να ζητηθεί 

στους μαθητές να κάνουν έρευνα στο σπίτι και να φέρουν τη συνταγή στο 

σχολείο. Οι συνταγές μπορούν να ερευνηθούν και να σχεδιαστούν σε μικρές 

ομάδες ή μεμονωμένα. 

 

Για να ξεκινήσετε τον διαγωνισμό, αναφέρετε στους μαθητές ορισμένα υλικά 

(5-10) που θα πρέπει να συμπεριλάβουν στη συνταγή. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε την «Τράπουλα #livingSTEM». 

 

Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ίδια ποσότητα υλικών. 

Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν έρευνα σχετικά με την προέλευση των 

τροφίμων και να υπολογίσουν το αποτύπωμα του άνθρακα. Ζητήστε τους να 

σχεδιάσουν το πιο μη-βιώσιμο και το πιο βιώσιμο μενού. 

Παράγοντες που πρέπει να συμπεριληφθούν είναι το ταξίδι, το είδος 

παραγωγής (βιολογική παραγωγή κλπ.). Η δραστηριότητα μπορεί να 

περιλαμβάνει τη σύγκριση των ίδιων υλικών από τοπικούς αγρότες βιολογικών 

προϊόντων και προϊόντα των σουπερμάρκετ από άλλες χώρες (π.χ. στην 

Ισπανία σύγκριση των εγχώριων αβοκάντο έναντι εισαγόμενων από τη 

Λατινική Αμερική). Ενθαρρύνετε μια συζήτηση μετά τη δραστηριότητα, για να 

δείτε αν υπήρξαν εκπλήξεις. Η δραστηριότητα μπορεί επίσης να 

προσαρμοστεί για να δημιουργήσετε την πιο υγιεινή, οικονομική ή πιο 

δημιουργική συνταγή. 

 

Μαγειρέψτε το αγαπημένο σας πρόχειρο φαγητό 

 

Στόχος: Οι μαθητές να μάθουν για τη διατροφή, τη διαφοροποίηση μεταξύ 

υγιεινών και ανθυγιεινών τροφίμων, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, την ανάγνωση 

των ετικετών στα σουπερμάρκετ, τη χρήση των υλικών και τη μαγειρική. 
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Υλικά: κουζίνα, μαγειρικά σκεύη, υλικά για μαγείρεμα, πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο 

 

Οδηγίες 

 

Πριν από το μάθημα, συζητήστε με τους μαθητές σχετικά με το σπιτικό φαγητό 

έναντι επεξεργασμένων τροφίμων και το υγιεινό φαγητό έναντι του πρόχειρου 

φαγητού. Μάθετε ποιο είναι το αγαπημένο τους «πρόχειρο φαγητό» και 

αποφασίστε ποιο θα μαγειρέψετε μαζί τους. Μερικά προφανή μπορεί να είναι: 

χάμπουργκερ, φτερούγες κοτόπουλου, ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας, 

πατατάκια ή πίτσα. 

 

Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και τον διαθέσιμο χρόνο, θα πρέπει να 

επιλεγεί μια συνταγή που μπορεί να μαγειρευτεί από όλους στο χώρο της 

τάξης. Αφήστε αρκετό χρόνο για να καταναλώσετε το φαγητό που έχει 

μαγειρευτεί στο τέλος του μαθήματος και συζητήστε με τους μαθητές τα 

αποτελέσματα. Θεωρούν ότι το σπιτικό φαγητό είναι τόσο καλό όσο το 

επεξεργασμένο; Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να μαγειρέψουν; Θα ήθελαν να 

το μαγειρέψουν ξανά; Ήταν διασκεδαστική η μαγειρική; 

 

Μετά ή πριν από το μάθημα μαγειρικής, και ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, 

αναλύστε στην τάξη τη διατροφική αξία της συνταγής. Συγκρίνετε τα 

επεξεργασμένα τρόφιμα με τα σπιτικά φαγητά. Π.χ. Συγκρίνετε τις διατροφικές 

πληροφορίες μιας πίτσας από ένα σουπερμάρκετ (βρείτε τις λεπτομέρειες σε 

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ενός τοπικού σουπερμάρκετ) και με τη διατροφική 

αξία των φρέσκων υλικών  (θερμίδες, λιπαρά, βιταμίνες κλπ.). 

 

Δημιουργήστε ένα βιβλίο μαγειρικής 

 

Στόχος: Οι μαθητές να μάθουν για τη διατροφή και να γίνουν δημιουργικοί. 
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Υλικά:  συνταγές από προηγούμενες δραστηριότητες, υλικά χειροτεχνίας και 

ντοσιέ για τον σχεδιασμό ενός έντυπου αντιγράφου ή μια διαδικτυακή 

εφαρμογή για τον σχεδιασμό μιας ψηφιακής έκδοσης (υπάρχουν πολλές 

εφαρμογές και ιστοσελίδες με δωρεάν ή χαμηλού κόστους εργαλεία, δείτε 

κάποια πρόταση στην ενότητα επιπρόσθετων πηγών) 

 

Οδηγίες 

 

Συγκεντρώστε τις διάφορες συνταγές και μενού που δημιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των διαφόρων δραστηριοτήτων σε ένα βιβλίο μαγειρικής της τάξης. 

Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη δραστηριότητα, με 

διαφορετικούς τύπους συνταγών που δημιουργούνται σε διαφορετικά στάδια 

της σχολικής χρονιάς (π.χ. συνταγές για διαφορετικές γιορτές, συνταγές για 

διαφορετικές εποχές κλπ.) Διαφορετικά μπορεί να είναι μια γρήγορη 

διαδικασία, συλλέγοντας απλά τις συνταγές που δημιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια μιας προηγούμενης δραστηριότητας σχεδιασμού συνταγών. Ιδανικά, 

ωστόσο, αυτή η δραστηριότητα θα προωθήσει τη δημιουργική ομαδική 

εργασία, σχεδιάζοντας ομαδικά τη διάταξη του βιβλίου, και θα αποτελέσει μια 

ευκαιρία επανεξέτασης των εννοιών που έχουν ήδη μάθει. 

 

Δημιουργήστε ένα ετήσιο ημερολόγιο με συνταγές 

 

Στόχος:  Οι μαθητές να μάθουν για τη διατροφή, τα εποχιακά τρόφιμα και τη 

βιώσιμη κατανάλωση. 

 

Υλικά: Συνταγές από προηγούμενες δραστηριότητες, υλικά χειροτεχνίας και 

ντοσιέ για τον σχεδιασμό ενός έντυπου αντιγράφου ή μια διαδικτυακή 

εφαρμογή για το σχεδιασμό μιας ψηφιακής έκδοσης. Υπάρχουν πολλές 

εφαρμογές και ιστότοποι με δωρεάν ή χαμηλού κόστους εργαλεία για τη 

δημιουργία θεματικών ημερολογίων. 

 

Οδηγίες 
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Δημιουργήστε ή συγκεντρώστε τις διάφορες συνταγές και μενού που 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαφόρων δραστηριοτήτων σε ένα 

εποχιακό ημερολόγιο. Βεβαιωθείτε ότι οι συνταγές αποτελούνται από εποχιακά 

υλικά. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη δραστηριότητα, με 

διαφορετικούς τύπους συνταγών που δημιουργούνται σε διαφορετικά στάδια 

της σχολικής χρονιάς (π.χ. συμπεριλάβετε τη λήψη φωτογραφιών στον 

σχολικό κήπο ή στα τοπικά παντοπωλεία). Διαφορετικά μπορεί να αποτελέσει 

μια σχετικά γρήγορη δράση, συλλέγοντας συνταγές και ταξινομώντας τες. 

Ιδανικά, ωστόσο, αυτή η δραστηριότητα θα προωθήσει τη δημιουργική 

ομαδική εργασία, σχεδιάζοντας ομαδικά τη διάταξη του βιβλίου, και θα 

αποτελέσει μια ευκαιρία για την επανεξέταση εννοιών που έχουν ήδη μάθει. 

 

Δεξιότητες STE (A) M που καλύπτονται από τις δραστηριότητες 

«Καμβάς συνταγής» 

 

Επιστήμη 

Να μάθουν οι μαθητές απλές και πολύπλοκες διαδικασίες στη: 

Χημεία: χημική σύνθεση υλικών, θρεπτικών συστατικών, βιταμινών, χημικών 

αντιδράσεων, μετασχηματισμός ουσιών, αυξητικοί παράγοντες κλπ. 

Φυσική: θερμότητα και θερμοδυναμική 

 

Τεχνολογία 

Να μάθουν για τη χρήση και το σχεδιασμό διαφορετικών συσκευών όπως 

φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο, ψυγείο κλπ. 

 

Μηχανική 

Να εξερευνήσουν διαφορετικές συσκευές μαγειρικής: ηλιακός φούρνος, 

φούρνος ψωμιού, φούρνος πίτσας, χύτρα ταχύτητας, μπλέντερ κλπ. 

 

Τέχνη 

Να εφαρμόσουν τη δημιουργικότητα κατά το σχεδιασμό συνταγών, να 

συμπεριλάβουν τις αισθήσεις, να πειραματιστούν με τη γεύση και τη μυρωδιά, 
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την οπτική παρουσίαση των πιάτων, να τραβήξουν φωτογραφίες για την κάρτα 

/ βιβλίο συνταγών, να βιντεοσκοπήσουν τη διαδικασία κλπ. 

 

 

 

Μαθηματικά 

Μέτρηση και ζύγισμα υλικών, να μάθουν σχετικά με τον όγκο, τη μάζα και το 

βάρος (kg, oz, κύπελλα, ml, κουτάλια κ.λπ.) 

Μετατροπή θερμοκρασίας: Φαρενάιτ / Κελσίου 

Μετρικό σύστημα έναντι αγγλικού συστήματος μέτρησης 

Χρήση αθροισμάτων, αφαιρέσεων, κλασμάτων, ποσοστών κλπ. 

Δημιουργία προϋπολογισμού για ένα γεύμα 

 

Πηγές #livingSTEM  

 

Πρότυπο συνταγής 

Τράπουλα 

Προκλήσεις/Παιχνίδια LivingSTEM  

Παιχνίδι Ιδανικού Λαχανόκηπου 

Εγχειρίδιο #livingSTEM  

 

Εξωτερικές πηγές 

 

Περαιτέρω ανάγνωση για εκπαιδευτικούς 

 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/recipes-2/home-cooking/ 

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/resources/en/ 

 

Βιώσιμες διατροφές http://www.fao.org/3/I5640E/i5640e.pdf 

 

https://www.cocplayfulminds.org/en/researchlab/toolbox/ 

 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/recipes-2/home-cooking/
http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/resources/en/
http://www.fao.org/3/I5640E/i5640e.pdf
https://www.cocplayfulminds.org/en/researchlab/toolbox/
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Φυσική στην κουζίνα 

https://flavourjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2044-7248-2-5  

 

 

Επιστήμη τροφίμων: 

Series of articles: https://theconversation.com/au/topics/kitchen-science-26291 

Άρθρο: Everything you eat is made of chemicals 

https://theconversation.com/kitchen-science-everything-you-eat-is-made-of-

chemicals-56583  

 

Δωρεάν πρότυπα για να χρησιμοποιήσετε με τα παιδιά 

https://www.twinkl.es/resource/t-t-1176-recipe-template 

https://tipjunkie.com/projects/recipe-card-template-2/ 

https://templatelab.com/cookbook/#How_does_a_recipe_template_differ_from

_a_cookbook_template 

 

STEM activities templates (EN, CA, ES) 

https://www.twinkl.es/resources/curriculo-espanol-spanish-

curriculum/curriculo-espanol-spanish-curriculum-proyectos-y-reas-

temticas/recursos-stem-proyectos-y-areas-tematicas-espana  

 

Δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή παιχνιδοποίησης για χρήση στη 

διδασκαλία 

https://kahoot.com/ 

Βίντεο για το Kahoot: https://youtu.be/z8YWsjur-

Vc?t=11 and https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0 

 

 

 

 

 

https://flavourjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2044-7248-2-5
https://theconversation.com/kitchen-science-everything-you-eat-is-made-of-chemicals-56583
https://theconversation.com/kitchen-science-everything-you-eat-is-made-of-chemicals-56583
https://www.twinkl.es/resource/t-t-1176-recipe-template
https://tipjunkie.com/projects/recipe-card-template-2/
https://templatelab.com/cookbook/#How_does_a_recipe_template_differ_from_a_cookbook_template
https://templatelab.com/cookbook/#How_does_a_recipe_template_differ_from_a_cookbook_template
https://www.twinkl.es/resources/curriculo-espanol-spanish-curriculum/curriculo-espanol-spanish-curriculum-proyectos-y-reas-temticas/recursos-stem-proyectos-y-areas-tematicas-espana
https://www.twinkl.es/resources/curriculo-espanol-spanish-curriculum/curriculo-espanol-spanish-curriculum-proyectos-y-reas-temticas/recursos-stem-proyectos-y-areas-tematicas-espana
https://www.twinkl.es/resources/curriculo-espanol-spanish-curriculum/curriculo-espanol-spanish-curriculum-proyectos-y-reas-temticas/recursos-stem-proyectos-y-areas-tematicas-espana
https://youtu.be/z8YWsjur-Vc?t=11
https://youtu.be/z8YWsjur-Vc?t=11
https://www.youtube.com/watch?v=KQRpKhZkVt0
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Όνομα συνταγής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Φωτογραφία ή σχέδιο 

Υλικά: 

 

Βήματα: 

Χρόνος προετοιμασίας: 
Χρόνος μαγειρέματος: 
Μερίδες: 
Διατροφική αξία: 
 
 

Απαιτούμενα σκεύη: 
 
Είδος διατροφής:  
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5. Ο Καμβάς του Μενού 

 

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς 

 

Μέθοδοι Παιχνιδοποίησης & εκμάθηση του STEAM  

 

Ο ακόλουθος οδηγός και τα επιλεγμένα παιχνίδια έχουν ως στόχο να 

παρέχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις για δραστηριότητες με παιδιά ηλικίας 10-

14 ετών σχετικά με το φαγητό και την υγιεινή διατροφή με βάση το σχεδιασμό 

ενός υγιεινού μενού. Τα επιλεγμένα παιχνίδια και δραστηριότητες σχετίζονται 

με την εκπαίδευση της περμακουλτούρας και του STEM. 

 

Στόχοι 

 

Οι μαθητές θα  

 

✓ μάθουν πώς να επιλέγουν το φαγητό ανάλογα με τη θρεπτική του αξία, 

την ηλικία και τον τρόπο ζωής  

✓ να έχουν επίγνωση των διατροφικών τους συνηθειών 

✓ μάθουν πώς να επιλέγουν υγιεινά τρόφιμα και γιατί το πρόχειρο φαγητό 

είναι ανθυγιεινό 

✓ μάθουν για την υγιεινή διατροφή και τη δομή του πεπτικού συστήματος 

✓ αποκτήσουν εγκάρσιες δεξιότητες όπως η συζήτηση, η ανταλλαγή 

ιδεών, η κοινή συζήτηση και η ομαδική λήψη αποφάσεων 
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Ιδέες Παιχνιδοποίησης 

 

Παιχνίδι  1: Υγιεινό και Πεντανόστιμο Μενού 😊 

 

Στόχοι παιχνιδιού: 

✓ Να μάθουν σχετικά με την υγιεινή διατροφή και τη σημασία της 

επιλογής ενός υγιεινού μενού καθημερινά 

✓ Να μάθουν και να κατανοήσουν τα θρεπτικά συστατικά και τα 

μέταλλα που προέρχονται από φυσικές τροφές 

✓ Να εξοικειωθούν με την τράπουλα LivingSTEM που θα είναι 

χρήσιμη καθώς θα μαθαίνουν σχετικά με την περμακουλτούρα 

 

Υλικά:  Η τράπουλα LivingSTEM  

 

Οδηγίες 

 

Μια σύντομη συζήτηση μεταξύ των μαθητών μπορεί να γίνει πριν το παιχνίδι 

σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες και για το εάν ενδιαφέρονται για την 

ποικιλία στην επιλογή των μενού κάθε μέρα. 

 

1. Οι μαθητές (ηλικίας 10-12 ή 12-14) στην τάξη χωρίζονται σε 3 ομάδες. 

2. Κάθε ομάδα παίρνει μια μεγάλη έντυπη μορφή ενός μενού, πάνω στο 

οποίο θα τοποθετήσει τις κάρτες που έχει τραβήξει και θα δημιουργήσει 

ένα μενού από αυτές: 
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(τα γραφικά δημιουργήθηκαν στο www.canva.com και τα δωρεάν γραφικά – η 

πλήρης έκδοση βρίσκεται στο Παράρτημα). 

 

3. Κάθε μαθητής σε κάθε ομάδα τραβάει πέντε φύλλα από την τράπουλα 

LivingSTEM. 
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4. Στη συνέχεια, οι μαθητές σε κάθε ομάδα ανταλλάσσουν ιδέες και 

προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα υγιές μενού από τις κάρτες που 

έχουν. Σε αυτό το σημείο, οι μαθητές πρέπει να έχουν ήδη μάθει για τη 

θρεπτική αξία των τροφίμων. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλία 

των γευμάτων, τη θρεπτική τους αξία και την κατάλληλη ποσότητα 

λαχανικών και φρούτων. 

5. Ανάλογα με τις κάρτες που τραβήχτηκαν, κάθε ομάδα αποφασίζει εάν 

θα προετοιμάσει ένα μενού για πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό. 

6. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει ένα έτοιμο μενού. Μπορούν 

επίσης να δείξουν σε ποια χρονική περίοδο του έτους είναι καλύτερο να 

καταναλωθεί αυτό το μενού. 

7. Ο νικητής είναι αυτός του οποίου το μενού είναι πιο θρεπτικό. Φυσικά, 

μπορεί όλα τα μενού να είναι υγιεινά και καλά, ανάλογα με την ώρα της 

ημέρας ή την εποχή. Σημασία δεν έχει η νίκη, αλλά το να μάθουν οι 

παίκτες την αξία των μεμονωμένων προϊόντων και να διασκεδάσουν 

ταυτόχρονα      . 
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Δεξιότητες STEAM και άλλες αποκτηθείσες δεξιότητες 

 

Επιστήμη: διατροφή, χημεία, βιολογία 

Μηχανική: σχεδιασμός μενού, σύνθεση μεμονωμένων γευμάτων 

Τέχνες και εγκάρσιες δεξιότητες: δημιουργική και κριτική σκέψη, σχεδιασμός 

μενού, ομαδική εργασία, ανταλλαγή ιδεών, λογική σκέψη 

Μαθηματικά: υπολογισμός των θρεπτικών αξιών στα γεύματα 
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Παιχνίδι 2: Μενού Τεσσάρων Εποχών 

Στόχοι παιχνιδιού:  

 

✓ Nα μάθουν σχετικά με την υγιεινή διατροφή και τη σημασία της 

επιλογής ενός υγιεινού καθημερινού μενού 

✓ Να μάθουν σχετικά με την εποχικότητα του φαγητού και τη σημασία της 

επιλογής εποχιακών πιάτων για μεγαλύτερη θρεπτική αξία 

✓ Να μάθουν και να κατανοήσουν τα θρεπτικά συστατικά και τα μέταλλα 

που προέρχονται από φυσικά τρόφιμα 

✓ Να αποκτήσουν δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης, διακίνησης 

πληροφοριών και δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 

Υλικά:   

 

✓ Πίνακες μενού 

✓ Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

✓ βιβλία σχετικά με το φαγητό και τη διατροφή 

✓ βιβλία μαγειρικής 

Οδηγίες 

 

1. Οι μαθητές (ηλικίας 12-14) χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. 

2. Κάθε ομάδα τραβάει μια κάρτα από το βάζο και έτσι της ανατίθεται η 

σχετική εποχή (υπάρχουν 4 κάρτες στο βάζο: Άνοιξη, Καλοκαίρι, 

Φθινόπωρο και Χειμώνας). 

3. Το παιχνίδι αποτελείται από την επιλογή του σωστού μενού που 

εξαρτάται από την επιλεγμένη εποχή για πρωινό, μεσημεριανό γεύμα 

και δείπνο, έχοντας κατά νου την εποχικότητα των λαχανικών, των 

φρούτων και άλλων προϊόντων. Το παιχνίδι βασίζεται στη 

δημιουργικότητα των μαθητών και στις προηγούμενες γνώσεις τους 

σχετικά με τη διατροφή, την εποχικότητα των φρούτων και λαχανικών 

και την κατάλληλη φυσική τους διατήρηση για το χειμώνα. 
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4. Κάθε ομάδα λαμβάνει μια μορφή μενού (μπορείτε να τα εκτυπώσετε 

παρακάτω ή να προετοιμάσετε τη δική σας μορφή) - (τα γραφικά 

δημιουργήθηκαν στο το www.canva.com και τα δωρεάν γραφικά) 

 

 



 
 
 
                   

 

#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   57 
       



 
 
 
                   

 

#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   58 
       

 



 
 
 
                   

 

#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   59 
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5. Οι μαθητές θα έχουν 30 λεπτά για να προετοιμάσουν ένα μενού για τη 

σωστή εποχή του έτους χρησιμοποιώντας τα υλικά (βιβλία και άλμπουμ 

σχετικά με τα τρόφιμα και τη διατροφή, πρόσβαση σε έναν υπολογιστή με 

σύνδεση στο Διαδίκτυο) και κάνοντας ένα καταιγισμό ιδεών.  

6. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει το μενού της και εξηγεί γιατί ένα 

συγκεκριμένο φαγητό πρέπει να καταναλώνεται αυτή τη χρονική περίοδο του 

έτους. 

7. Οι άλλες ομάδες μαζί με τον δάσκαλο συμφωνούν από κοινού ή 

απορρίπτουν το μενού βάσει κοινής ανοιχτής συζήτησης. 

 

Δεξιότητες STEAM και άλλες αποκτηθείσες δεξιότητες 

 

Επιστήμη: διατροφή, χημεία, βιολογία 

Μηχανική: σχεδιασμός μενού, σύνθεση μεμονωμένων γευμάτων 

Τέχνες και εγκάρσιες δεξιότητες: δημιουργική και κριτική σκέψη, σχεδιασμός 

μενού, ομαδική εργασία, ανταλλαγή ιδεών, λογική σκέψη 

Μαθηματικά: υπολογισμός των θρεπτικών αξιών στα γεύματα 

 

Παιχνίδι 3: Υγιεινό εστιατόριο 

 

Υγιεινό φαγητό έναντι πρόχειρου φαγητού 

 

          

 

πηγή: www.pixabay.com 

 

Στόχοι παιχνιδιού: 
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✓ Να μάθουν σχετικά με την υγιεινή διατροφή και τη σημασία της 

επιλογής ενός υγιεινού καθημερινού μενού 

✓ Να μάθουν και να κατανοήσουν τα θρεπτικά συστατικά και τα μέταλλα 

που προέρχονται από φυσικά τρόφιμα 

✓ Να μάθουν σχετικά με τις καλές διατροφικές επιλογές (επιλογή υγιεινών 

τροφίμων από μαθητές) 

 

Υλικά: 

 

✓ Σχέδια/φωτογραφίες/κάρτες με φαγητό, έτοιμα πιάτα, ποτά που μπορεί 

να περιλαμβάνουν επίσης υδατάνθρακες/θερμίδες. Τα γραφικά 

μπορούν να επαναλαμβάνονται. 

✓ Χαρτί μεγάλου μεγέθους (έτσι ώστε οι μαθητές να δημιουργήσουν το 

δικό τους μενού πάνω σε αυτό), στυλό και μαρκαδόροι 

✓ Ζάρια 

✓ Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (για να μπορούν να ελέγξουν τη διατροφική 

αξία) 

 

Οδηγίες 

 

1. Ο δάσκαλος θα πρέπει να προετοιμάσει φωτογραφίες, σχέδια με 

τρόφιμα ή μπορεί να χρησιμοποιήσει μερικές από τις εικόνες που 

σχεδιάστηκαν και δίνονται παρακάτω: 
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2. Οι μαθητές (ηλικίας 12-14) χωρίζονται σε ομάδες 3-4 ατόμων. Κάθε 

ομάδα δημιουργεί το όνομα του εστιατορίου. 

3. Κάθε μαθητής της ομάδας ρίχνει ένα ζάρι και ο αριθμός που φέρνει στο 

ζάρι είναι ο αριθμός φωτογραφιών/γραφικών που μπορεί να πάρει για 

την ομάδα ώστε να προετοιμάσει ένα μενού 3 γευμάτων για το 

εστιατόριο. 

4. Οι μαθητές ανταλλάσσουν ιδέες, επιλέγουν ένα μενού. Έχουν για αυτό 

το μέρος του παιχνιδιού 20 λεπτά. 

 

Οι μαθητές πρέπει επίσης να υπολογίσουν τη διατροφική αξία των 

γευμάτων στο μενού τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον 

ιστότοπο: 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php
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5. Ο δάσκαλος μπορεί να συμβουλεύει τους μαθητές, να απαντήσει στις 

αμφιβολίες τους σχετικά με τους υδατάνθρακες και τις θερμίδες, καθώς 

αυτό μπορεί να είναι το πιο δύσκολο σημείο αυτού του παιχνιδιού  

6. Μόλις οι μαθητές επιλέξουν τα στοιχεία από τα οποία συντάσσεται το 

μενού, πρέπει να τα επισυνάψουν / να τα σχεδιάσουν σε χαρτί σε 

μορφή αφίσας με το όνομα του εστιατορίου. 

7. Στη συνέχεια, οι ομάδες ανταλλάσσουν τα έτοιμα μενού έτσι ώστε κάθε 

ομάδα να παρουσιάσει ένα διαφορετικό (όχι το δικό τους) μενού. 

 

Δεξιότητες STEAM και άλλες αποκτηθείσες δεξιότητες 

 

Επιστήμη: διατροφή, χημεία, βιολογία 

Μηχανική: σχεδιασμός μενού, σύνθεση μεμονωμένων γευμάτων 

Τέχνες και εγκάρσιες δεξιότητες: δημιουργική και κριτική σκέψη, σχεδιασμός 

μενού, ομαδική εργασία, ανταλλαγή ιδεών, λογική σκέψη, δεξιότητες 

παρουσίασης και δημόσιας ομιλίας  

Μαθηματικά: υπολογισμός των θρεπτικών αξιών, υδατανθράκων στα γεύματα 

 

Δεξιότητες STEAM που καλύπτονται από τα παραπάνω παιχνίδια 

 

Επιστήμη: διατροφή, χημεία, βιολογία, οικολογία, κοινωνικές επιστήμες 

Μηχανική: σχεδιασμός μενού, σύνθεση μεμονωμένων γευμάτων 
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Τέχνες και εγκάρσιες δεξιότητες: δημιουργική και κριτική σκέψη, σχεδιασμός 

μενού, καταγραφή της ομορφιάς του φαγητού, ομαδική εργασία 

Μαθηματικά: υπολογισμός των θρεπτικών αξιών στα γεύματα, υπολογισμός 

κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών 

Τεχνολογία: εφαρμογές κάμερας, υπολογιστή και τεχνολογίας Διαδικτύου 

 

Πηγές/ Αναφορές 

 

Master Chef Junior Series: https://www.fox.com/masterchef-junior/ 

Nutrition Calculator: https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php 

Games about food: https://www.toptentopia.com/nutrition-games/ 

ESL food activities: https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Quizes, games about food: https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-playground 

Classroom food games: https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Free food worksheets: https://busyteacher.org/classroom_activities-

vocabulary/food_and_drinks/food-worksheets/ 

Food resources for teachers: https://www.teachervision.com/foods 

School food activities: https://www.youtube.com/watch?v=DdCyg8pvBMk 

Canva Online graphic tool: www.canva.com 

 

  

https://www.fox.com/masterchef-junior/
https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php
https://www.toptentopia.com/nutrition-games/
https://www.themagiccrayons.com/games/food/
https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-playground
https://www.themagiccrayons.com/games/food/
https://busyteacher.org/classroom_activities-vocabulary/food_and_drinks/food-worksheets/
https://busyteacher.org/classroom_activities-vocabulary/food_and_drinks/food-worksheets/
https://www.teachervision.com/foods
https://www.youtube.com/watch?v=DdCyg8pvBMk
http://www.canva.com/


 
 
 
                   

 

#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   65 
       

Εργαλειοθήκη 

 

• Εγχειρίδιο για μαθητές 

 

• Ο πίνακας του Παιχνιδιού Ιδανικού Μενού  

 

• Κενές κάρτες με χρώμα  

 

• Κενές ασπρόμαυρες κάρτες 

 

• Σύνολο ερωτήσεων για τις κάρτες 

 

• Κανόνες επιτραπέζιου παιχνιδιού 

 

• Πρότυπα για συνταγές 

 

• Πρότυπα για μενού 

 

• Διαγράμματα με είδη τροφίμων 

 

 


