
 

1. Πόσο ασβέστιο χρειάζεται 
το σώμα μας καθημερινά; 

 
100 g 

 
100 mg 

 
700 mg 

 
400 mg 

 

 

2. Ποιο από τα παρακάτω 
προϊόντα είναι πιο πλούσιο 

σε ασβέστιο; 
 

100 g Σπανάκι 
 

100 g Άπαχο Γάλα 
 

3. Ποια είναι η πιο υγιεινή 
επιλογή για πρωινό:  

 
Βρώμη ή Δημητριακά; 

 
 
 

 

4. Ονόμασε 3 θρεπτικά 
συστατικά που έχει το 

μπρόκολο! 
 



 

5. Πες μας 3 λόγους για τους 
οποίους ο σολομός 

θεωρείται τόσο υγιεινή 
τροφή!  

 

6. Επίλεξε τον πιο υγιεινό 
συνδυασμό για δεκατιανό. 

 
α) Πατατάκια & Αναψυκτικό 

β) Κράκερς & Γιαούρτι 

γ) Ντόνατ & Γάλα Κεφίρ 

δ) Χυμός Φρούτων & Σοκολάτα 

 

 
7. Ποιος τρόπος 

μαγειρέματος θεωρείται ο 
πιο υγιεινός; 

 
 

α) Στο τηγάνι 
β) Στον φούρνο  

γ) Στον ατμό 
δ) Στον φούρνο μικροκυμάτων  

 
 
 
 

 

8. Τι απεικονίζει η παρακάτω 
εικόνα; 

 
α) Διατροφική Πυραμίδα 

β) Πυραμίδα Υγιεινής 
Διατροφής 

γ) Θρεπτικό Τρίγωνο 
δ) Τρίγωνο Βιταμινών 

 



 

9. Η μεγαλύτερη πηγή 
πρωτεΐνης είναι: 

 
α) όσπρια 

β) σοκολάτα 

γ) σούπα ντομάτας 

 
 

 

 
10. Σε ποια κατηγορία ανήκει 

η γλυκόζη; 
 

α) πρωτεΐνες 

β) υδατάνθρακες 

γ) λιπαρά οξέα  

 

 
11. Πόση είναι η 

προτεινόμενη ημερήσια 
κατανάλωση ζάχαρης? 

 
 

α) 2 κουταλάκια του γλυκού 

β) 6 κουταλάκια του γλυκού 

γ) 10 κουταλάκια του γλυκού 

 
 
 
 

 

12. Μέλι VS Ζάχαρη – ποιο 
θεωρείται πιο υγιεινό και 

γιατί? 
 
 



 

13. Σε ποια από τα 
παρακάτω προϊόντα  
υπάρχει φοινικέλαιο; 

 
α) σοκολάτα 
β) σαπούνι 

γ) πίτσα 
 
 

 

 
14. Ποια είναι μερικά από τα 

αρνητικά της χρήσης 
φοινικέλαιου; 

 

 
15. Ποια από τα παρακάτω 

προϊόντα έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε 

κορεσμένα λιπαρά; 
 

α) κόκκινο κρέας (χοιρινό, 
μοσχάρι)  

β) σαντιγύ 
γ) επεξεργασμένο κρέας: 

λουκάνικα 
 
 
 
 

 

16. Ποιο είναι το κύριο 
πρόβλημα με τα ακόρεστα 

λιπαρά; 
 



 

17. Βρες 2 προϊόντα με 
υψηλή συγκέντρωση σε 

ακόρεστα λιπαρά – όπως τα 
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και 

γιατί θεωρούνται θρεπτικά 
για τον οργανισμό; 

 
 

 

 
18. Βρες 3 φαγητά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ! 

 
 

 
19. Ποια είναι μερικά από τα 

πιθανά προβλήματα της 
υπερβολικής κατανάλωσης 

πρωτεΐνης; 
 
 
 
 

 
20. Είναι βρώσιμες οι 

πικραλίδες; 
 



 

 
1. Ενσυνειδητότητα: Βαθιά 

Αναπνοή 
 

Άνοιξε το παράθυρο 
(προαιρετικό). Χαλάρωσε 

απόλυτα! Παρακολούθησε την 
αναπνοή σου. Εισέπνευσε και 
ενέπνευσε αργά τον καθαρό 

αέρα.  
Επανάλαβε 10 φορές και 

έπειτα επέστρεψε στον πίνακα 
παιχνιδιών. Μπορείς να πάρεις 

έναν συμπαίκτη μαζί σου. 
 

 

 
 

2. Ενσυνειδητότητα: Δέος 
 

Βγες Έξω: Βρες ένα φυσικό 
τοπίο – ένα λουλούδι, ένα 

δέντρο, ένα φυτό. Χαλάρωσε 
και παρατήρησέ το για  3 

λεπτά. Επέστρεψε στην τάξη 
και μοιράσου την εμπειρία σου. 

Μπορείς να πάρεις έναν 
συμπαίκτη μαζί σου. 

 
 
 

 
 
 

3. Σωματική Άσκηση 
 

Χοροπήδησε σαν βάτραχος 
μέσα ή έξω από την τάξη. 

Πάρε μαζί σου έναν συμπαίκτη 
σου! 

 
 
 
 
 
 

 

4. Σωματική Άσκηση 
 

 Περπάτησε σαν ελέφαντας 
μέσα στην τάξη σου. Πάρε μαζί 

σου έναν συμπαίκτη σου! 
 
 



 

 
5. Σωματική άσκηση 

 
 Περπάτησε σαν καβούρι μέσα 
στην τάξη. Πάρε μαζί σου έναν 

συμπαίκτη σου! 
 
 

 

 
 

6. Σωματική άσκηση 
 

Πήδηξε και Στρίψε σαν Δελφίνι. 
Πάρε μαζί σου έναν συμπαίκτη 

σου! 
 
 
 

7. Πιες ένα ποτήρι νερό!  
 

(Μπορεί να συμμετάσχει κι 
ένας συμπαίκτης σου.) 

 

 

 
8. Κάνε έναν ενσυνείδητο 

περίπατο! 
Κάνε ένα περίπατο μέσα στην φύση. 

Τοποθέτησε τα χέρια σου όπου νιώθεις πιο 
άνετα: πάνω στο στομάχι σου, πίσω από την 

πλάτη σου, ή στα πλευρά σου. 
Μέτρησε 10 βήματα, και στην συνέχεια 

ξεκίνησε και πάλι από το 1. Αν βρίσκεσαι σε 
μικρό χώρο, μόλις φτάσεις στο 10, σταμάτα και 

γύρνα πίσω. 
Δώσε προσοχή σε κάθε σου βήμα. 

Παρατήρησε την κίνηση των ποδιών σου 
καθώς και του υπόλοιπου σώματός σου. 

Παρατήρησε οποιαδήποτε μετατόπιση του 
σώματός σου από την μία πλευρά στην άλλη. 
Οτιδήποτε κι αν σου αποσπάσει την προσοχή, 

επέστρεψε στην αίσθηση του περιπάτου.  
Το μυαλό σου θα περιπλανάται, οπότε χωρίς 
απογοήτευση συγκεντρώσου και επανάφερε 

την σκέψη σου όσες φορές χρειαστεί. 



9. Ενσυνειδητότητα:  Για 
ποιο πράγμα είσαι 

ευγνώμων αυτή την στιγμή;  
 

Αν θέλεις, μπορείς να 
μοιραστείς την σκέψη σου με 

την υπόλοιπη τάξη. 
 

 

10. Το αυτομασάζ είναι μία 
εξαιρετική πρακτική μαλάξεων, η 

οποία προσφέρει ηρεμία στο 
μυαλό, ξυπνώντας και 

αναζωογονώντας ταυτόχρονα  
το σώμα.  

 
Ευχαρίστησε το σώμα σου και κάνε 

μασάζ στο δεξί σου χέρι και παλάμη!  
 

Μπορείς να το κάνεις τρίβοντας τα, με 
χτύπημα, πάτημα ή τσίμπημα, πάντα 

όμως απαλά και με αίσθημα 
ευγνωμοσύνης.  

 

11. Περπάτησε και μίλησε 
για την βιοποικιλότητα! 

 
Πάρε έναν συμπαίκτη σου και 

περπατήστε για 3 λεπτά, 
κουβεντιάζοντας για την 

βιοποικιλότητα. Πείτε στους 
υπόλοιπους τα ευρήματά σας! 

 

 

12. Σωματική Άσκηση 
 

Βρες το αγαπημένο σου 
τραγούδι και χόρεψε για 2 

λεπτά στον ρυθμό του! Πάρε 
έναν συμπαίκτη μαζί σου! 

 

 



13. Ενσυνειδητότητα: Μην 
κάνεις τίποτα για ένα λεπτό! 

 
Αν θέλεις, πες μας τις σκέψεις 

σου. 
 
 

 

14. Ενσυνειδητότητα 
  

Πάρε 3 βαθιές ανάσες. Κάθε 
μία κράτησέ την για 3 

δευτερόλεπτα! 
 
 
 
 

15. Σταύρωσε τα χέρια και τα 
πόδια σου! 

 
 Πιάσε τα χέρια και λύγισε τους 

αγκώνες προς τα πάνω έτσι 
ώστε τα χέρια να βρίσκονται 

κάτω από το πηγούνι.  
Στην συνέχεια, πάρε 3 βαθιές 

ανάσες! 
 

 

16. Διάλειμμα για Διατάσεις! 
  

Τέντωσε αργά το λαιμό, τους 
ώμους, το στήθος και τους 

γοφούς σας!  
 

 



 
17. Ηρέμησε! 

 
Προσπάθησε να αγγίξεις τον 

ουρανό – και κράτησε αυτήν τη 
στάση για 30 δευτερόλεπτα! 

 

 

 
18. Ηρέμησε! 

 
Ακούμπησε τα δάχτυλα των 
ποδιών σου – και κράτησε 

αυτήν τη στάση για 30 
δευτερόλεπτα! 

 
 

19. Ηρέμησε! 
 

Χαλάρωσε και κούνησε τον 
λαιμό σου κυκλικά για 30 

δευτερόλεπτα! 
 

 

20. Ώρα για Γιόγκα! 
 

Στάση του δέντρου: Στάσου 
όρθιος, δίπλωσε και τέντωσε 
τα χέρια σου προς τα πάνω. 
Λύγισε το αριστερό σου πόδι 
και κρατήστε το πέλμα σου 

πάνω από το δεξί σου γόνατο! 
 

 



 
1. Ποια είναι η διαφορά του 
οικολογικού αποτυπώματος 

και του αποτυπώματος 
άνθρακα; 

 

 

 
 
 

2. Ποιο είναι οικολογικά 
καλύτερο – Ένα βιολογικό 

αβοκάντο ή ένα καρότο από 
κήπο μόνιμης καλλιέργειας; 

 

3. Ποιο είναι το μέσο ετήσιο 
αποτύπωμα άνθρακα 

«φαγητού» που παράγει 
ένας άνθρωπος που 

τρέφεται με κρέας - κυρίως 
μοσχαρίσιο - κάθε μέρα; 

 
α) 3.5 τόνοι ισοδυνάμου CO2e     
β) 2 τόνοι ισοδυνάμου CO2e    

 γ) 1.5 τόνοι ισοδυνάμου CO2e 
 

 

4. Ποιο είναι το μέσο ετήσιο 
αποτύπωμα άνθρακα 

«φαγητού» που παράγει 
ένας βίγκαν, ο οποίος δεν 

καταναλώνει ζωικά 
προϊόντα; 

 
α)  0.5 τόνοι ισοδυνάμου CO2e    
β)1.5 τόνοι ισοδυνάμου CO2e      
γ)   2 τόνοι ισοδυνάμου CO2e    

 



5. Ποια είναι η ένταση 
άνθρακα της κατανάλωσης 

φρούτων, μετρημένη σε 
γραμμάρια ισοδυνάμου 

διοξειδίου του άνθρακα ανά 
κιλό θερμίδων που 

καταναλώνονται 
(g CO2e/kcal); 

 
α) 0.6.     β) 2.8.     γ) 4.6 

 

 

 
6. Ποια είναι η ένταση 

άνθρακα της κατανάλωσης 
κρέατος -μοσχάρι και 

χοιρινού- μετρημένη σε 
γραμμάρια ισοδυνάμου 

διοξειδίου του άνθρακα ανά 
κιλό θερμίδων που 
καταναλώνονται (g 

CO2e/kcal); 
 

 
α)   6.8      β) 14.1    γ) 18.7 

 
 

7.  Πρόκειται για ένα κτίριο, 
δωμάτιο ή περιοχή, 

συνήθως φτιαγμένο από 
γυαλί, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την 
καλλιέργεια τρυφερών 
φυτών ή φυτών εκτός 

εποχής. 
  

A) Θερμοκήπιο 
B) Κομπόστ 

Γ) Υπερυψωμένο Κρεβάτι 
Κήπου 

 

 

8. Με τον όρο  
«αναγεννητική καλλιέργεια» 
περιγράφονται διαδικασίες 

που αποκαθιστούν και 
ανανεώνουν μόνες τους τις 
πηγές ενέργειας και υλικών. 

Ο αναγεννητικός σχεδιασμός 
χρησιμοποιεί ολόκληρα 

συστήματα, στοχεύοντας 
στην δημιουργία ανθεκτικών 

και δίκαιων καλλιεργειών 
που ενσωματώνουν τις 
ανάγκες της κοινωνίας 

παράλληλα με την 
ακεραιότητα της φύσης. 
Δώσε ένα παράδειγμα 

αναγεννητικής καλλιέργειας! 



 

 
 

9. Πώς ονομάζεται το μείγμα 
διάφορων αποσυντιθέμενων 
οργανικών ουσιών - όπως 

νεκρά φύλλα ή κοπριά- που 
χρησιμοποιείται για λίπασμα 

εδάφους; 
 

A) κομπόστ (αποτέλεσμα 
κομποστοποίησης) 

 B) σανό Γ) ανάχωμα 
κουλτούρας (hügelkultur) 

 
 

 

10. Τι είναι η 
περμακουλτούρα? 

 
A) Κηπουρική Εμπνευσμένη 

από τη Φύση. 
B) Κηπουρική που προστατεύει 

από τη βροχή. 
Γ) Κηπουρική χωρίς τη χρήση 

χημικών. 
 



11. Γιατί πρέπει να 
προτιμάμε τα εποχιακά 

φρούτα/λαχανικά; 
 

 

12) Τι ονομάζουμε φράκταλ 
(ή μορφοκλασματικό 

σύνολο); 
 

13) Δώσε ένα παράδειγμα 
φράκταλ 

(μορφοκλασματικού 
συνόλου) στο φαγητό! 

 

 

14) Δώσε ένα παράδειγμα 
φράκταλ 

(μορφοκλασματικού 
συνόλου)  στην φύση! 

 



15) Τι είναι η Ακολουθία 
Φιμπονάτσι; 

 
 

16) Δώσε ένα παράδειγμα 
της ακολουθίας Φιμπονάτσι 

στη Φύση! 
 

17) Mε ποιους τρόπους 
μειώνει η περμακουλτούρα 

το οικολογικό μας 
αποτύπωμα; Δώσε ένα 

παράδειγμα! 

 

 
 

18) Με ποιους τρόπους 
μειώνει η περμακουλτούρα 

το αποτύπωμα άνθρακα στο 
περιβάλλον; Δώσε ένα 

παράδειγμα! 
 



 
19) Τι είναι το Φαινόμενο του 

Θερμοκηπίου; 
 

 

 
20) Τι είναι η βιοποικιλότητα 

και γιατί έχει σημασία; 
 

1. 
 

Πέρασες όλη την Κυριακή 
παίζοντας παιχνίδια στον 
υπολογιστή και πίνοντας 

αναψυκτικά. 
 

 

2. 
 

Είδες μία από τις ταινίες του 
Χάρι Πότερ και έφαγες μία 
ολόκληρη συσκευασία με 

ζαχαρωτά. 



3. 
 

Πεινούσες χτες και έφαγες 3 
ολόκληρες σοκολάτες. 

 
 

 

4. 
 

Έφαγες μπέργκερ, γλυκά και 
αναψυκτικά για δύο 
συνεχόμενες μέρες. 

 

5. 
 

Έφαγες κατεψυγμένη πίτσα 
με πολλά λιπαρά! 

 

 

6. 
 

Ήπιες ένα λίτρο ενεργειακά 
ποτά. 

 



7. 
 

Πεινούσες τόσο πολύ μετά 
το σχολείο που έφαγες δύο 

σάντουιτς μέχρι να πας 
σπίτι! 

 

 

8. 
 

Έφαγες πολλές τηγανητές 
πατάτες με κέτσαπ για 

βραδινό! 
 
 

9. 
 

Έπαιξες στον υπολογιστή με 
τους φίλους σου και 

αδειάσατε μαζί δύο μεγάλες 
συσκευασίες με γλυκά. 

 

 

10. 
 

Χτες, έφαγες μία ολόκληρη 
συσκευασία οικογενειακού 

παγωτού. 
 
 



11. 
 

Άδειασες μισό βάζο με 
πραλίνα σοκολάτας! 

 
 

 

12. 
 

Χτες, όλη μέρα 
παρακολουθούσες σειρές 
στο Νetflix, με πολλά ποπ 

κορν και αναψυκτικά! 
 
 

 
13. 

 
Χτες το βράδυ έπαιζες στον 

υπολογιστή και άδειασες 
δύο μεγάλες σακούλες με 

πατατάκια! 

 

14. 
 

Βγήκες έξω για φαγητό και 
έφαγες 2 χοτ ντογκ για 

μεσημεριανό. 
 



15. 
 

Σε επισκέφτηκε ένας φίλος 
σου και παραγγείλατε 

κινέζικο. 
 

 

16. 
 

Βγήκες έξω για φαγητό και 
έφαγες πολλές 
κοτομπουκιές! 

 

17. 
 

Έφαγες ξανά μπέργκερ για 
βραδινό! 

 

 

18. 
 

Πήγες στο λούνα παρκ και 
ήπιες πολλή γρανίτα! 

 
 



19.  
 

Έφαγες ένα τεράστιο χωνάκι 
παγωτό! 

 

 

20. 
 

Έφαγες ένα τεράστιο 
μπέργκερ μαζί με μιλκσέικ! 

 

 
Create your own card 

  



   

 
 


