
5o Δημοτικό Σχολείο Δάφνης 

«Γεώργιος Μπουζιάνης» 

Δράσεις και δραστηριότητες για τη 

διατροφή και τη φυσική άσκηση 
Ιωάννα Σέρφα, δασκάλα 

 



Η πλατφόρμα Hepcom αφορμή για συνεργασία 

όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά και 

την επαφή με διπλανά σχολεία 

• Γνωριμία με την πλατφόρμα 

• Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Ι.Υ.Π 

• Ενδοσχολική επιμόρφωση στα εθνικά εργαλεία και στο Heps από τον 

Διευθυντή του σχολείου 

•  Συναντήσεις Διευθυντών και της υπευθύνου του Ι.Υ.Π. για τον καλύτερο 

συντονισμό των δράσεων 

 



Projects με θέμα τη διατροφή και τη 

φυσική άσκηση 
 

• Βιωματική συμμετοχή όλων των τάξεων 

• 2- 4 μήνες εφαρμογή 

• Χρήση εθνικών εργαλείων 

 



Βιβλία σε ρόδες 

Ταξίδια γεύσεων 
Ε΄τάξη (Πολίτου Κατερίνα) 

• Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας 

• Παρουσίαση των βιβλίων 

• Γνωριμία με γεύσεις άλλων πολιτισμών 

– γνωριμία με τους άλλους 

• Γευσιγνωσία 

• Μεσογειακή διατροφή (σιτάρι – λάδι) 

 



Καλλιεργώ λαχανικά και αρωματικά φυτά σε κήπο 
Γ΄ τάξη (Φατούρου Ακριβή) 

 

• Γνωριμία στην τάξη με τα λαχανικά και τα αρωματικά 

φυτά 

• Διατροφική αξία 

• Εικαστικές κατασκευές 

• Πεδίο (4ο Δ.Σχ. Νέας Σμύρνης) 

 



Γνωριμία με τα προϊόντα του αμπελιού  
Α΄τάξη (Αλίβερτη Μαρία) 

 

 

•  Γνωριμία στην τάξη με τα προϊόντα του αμπελιού 

•  Διατροφική αξία 

•  Εικαστικές κατασκευές 

•  Πεδίο (επίσκεψη) 



Η ελιά δώρο ζωής 
Δ΄ τάξη (Μιχεληνάκη Μαρία) 

• Το βαλιτσάκι της ελιάς (ΚΠΕ Καλαμάτας) 

• Η ελιά μέσα στους αιώνες 

• Ελιά και ελαιόλαδο 



Δεκατιανό στο σχολείο 
Β΄τάξη (Σέρφα Ιωάννα) 

• Φιλοξενία της Β΄ τάξης του 1ου Δ.Σ.Δάφνης 

• Τρώμε μαζί και συζητάμε 

• Βλέπουμε εκπαιδευτικό βίντεο για τη φυσική 

άσκηση  

 

 



Υγιεινή χεριών 
Δ΄,Ε΄, Στ΄τάξεις (Μιχεληνάκη, Πολίτου, Μώρου) 

• Επισκέπτρια Υγείας (Καρνέση Δώρα) 

• Θεωρητική παρουσίαση 

• Βιωματική εφαρμογή 

 



 

 
Μελέτη της τρισδιάστατης 

μεσογειακής πυραμίδας 

και περιήγηση στην ιστοσελίδα 

sCOOLfood.gr  
Ε΄ και Στ΄ τάξεις (Πολίτου,Μώρου) 

 



Παίζοντας με τα φρούτα 
Α΄και Β΄ τάξεις (Αναγνωστόπουλος) 

• Αθλητικό παιχνίδι στην αυλή του σχολείου  

με τα φρούτα 

 



 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 

(Αναγνωστόπουλος)  

• Προαιρετική συμμετοχή του 90% των μαθητών μας 

• Καταγραφή διατροφικών συνηθειών σε 
ερωτηματολόγια 

• Σωματομετρήσεις 

• Τεστ ευλυγισίας, αντοχής και άλλων φυσικών 
δραστηριοτήτων 

• Αποστολή στους γονείς των αποτελεσμάτων 



Εν κατακλείδι… ο κύκλος διαχείρισης 

 

 

 

 

Προγραμματισμός δράσης  

σε επίπεδο σχολείου 

 

Η εφαρμογή των  

παρεμβάσεων / 

 δραστηριότητες  

που προάγουν την υγεία 

Αξιολόγηση 

 των παρεμβάσεων  

/ δραστηριότητες  

που προάγουν την υγεία 

 

 

 

 

 

Στρατηγικός σχεδιασμός  

 

 

 

Χάραξη πολιτικής 

 

 

 

 


