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Στα πλαίσια αυτής της δράσης οι μαθητές: 
 

Ετοίμασαν μέσα στην τάξη τους πρωινό με υγιεινά εδέσματα 
που έφεραν από το σπίτι τους 







Πρωινό στο σχολείο !  

  

 Πρωινό στο σχολείο;  Στην αρχή νομίσαμε πως η καθηγήτριά μας αστειευόταν. Στην προσπάθειά της να μας πείσει για τη 

σημασία του πρωινού, για τα πλεονεκτήματά του και για τη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, πολύ 

σοβαρά μας ανακοίνωσε: αφού δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό θα πάει το βουνό στο Μωάμεθ!  Που σημαίνει « αφού δεν 

τρώμε πρωινό στο σπίτι θα το φάμε όλοι μαζί στο σχολείο». Η πρόταση υπερψηφίστηκε!  

Χωριστήκαμε σε 5 ομάδες, όσες και οι ομάδες τροφίμων και ανά τάξη αποφασίσαμε: το μενού να είναι με νου!  

Η ομάδα γάλακτος θα φέρει τα γαλακτοκομικά του πρωινού. Η ομάδα  φρούτων και χορταρικών φρούτα και λαχανικά 

εποχής, χυμούς, κομπόστες, αποξηραμένα φρούτα, μαρμελάδες σπιτικές. Η ομάδα ψωμιού και δημητριακών, το ψωμί, 

κέικ, κουλουράκια, κουλούρια με σουσάμι, πίτες της μαμάς ή της γιαγιάς, δημητριακά. 

Η ομάδα του κρέατος, πουλερικών, οσπρίων,ψαριών, ζαμπόν, αυγά. 

Η ομάδα των λιπών και των ελαίων, βουτυράκι!  

Απαράβατος κανόνας: όχι στα τυποποιημένα προϊόντα – είδη περιπτέρου. 

Εκείνο το πρωινό στο σχολείο!! 

Ενώνουμε τα θρανία στη μέση της τάξης και φτιάχνουμε ένα μεγάλο τραπέζι. Το στρώνουμε με τραπεζομάντηλο. Το 

στολίζουμε με λουλούδια. Τοποθετούμε τα τρόφιμα ανά ομάδες γιατί είναι σημαντικό το πρωινό μας γεύμα να έχει όλα τα 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά: πρωτεϊνες, υδατάνθρακες, λίπη, βιταμίνες, ανόργανα άλατα και νερό. Καθόμαστε γύρω 

γύρω και ξαφνικά – περίεργο! – όλοι πεινάμε. Όλα είναι νόστιμα. Όλοι δοκιμάζουμε τροφές από όλες τις ομάδες τροφίμων. 

Αυτό θα πει κυρία, βιωματική μάθηση! Να το επαναλάβουμε! 

Καλή όρεξη παιδιά! 

ΜΑΘΑΜΕ: Όταν κοιμόμαστε χρησιμοποιούμε ακόμη την ενέργεια που έχουμε λάβει από ότι έχουμε φάει και πιει κατά τη 

διάρκεια της ημέρας. Το σώμα μας αναδομείται και συνεχίζει να λειτουργεί για να παραμένουμε ζωντανοί. Καθώς έχουν 

περάσει αρκετές ώρες χωρίς φαγητό, όταν ξυπνάμε είναι σημαντικό να φάμε ένα υγιεινό πρωινό που θα μας δώσει την 

ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα μας. Το πρωινό γεύμα είναι σημαντικό γιατί μας δίνει την 

ενέργεια που χρειαζόμαστε για να δραστηριοποιηθούμε χωρίς να νιώθουμε κόπωση έως το μεσημεριανό γεύμα.  

Οι μαθητές που τρώνε πρωινό έχουν περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση.  

Είναι πιο συγκεντρωμένοι στις εργασίες του σχολείου. 

Ανακαλούν γρηγορότερα στη μνήμη τους γεγονότα. 

Είναι πιο πιθανό να προσλαμβάνουν τα βασικά θρεπτικά συστατικά που τους χρειάζονται για να παραμείνουν υγιείς 

Είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν υπέρβαροι ... από τους μαθητές που το παραλείπουν. 

  

                                                                

                                               Οι μαθητές του Γυμνασίου Βελβεντού 

                                         Και η καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας Βλάχου Βαϊτσα  




