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Β΄ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Περίληψη 

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Δημοτικού (θα μπορούσε να 
υλοποιηθεί και σε παιδιά Β΄ τάξης), με αφορμή την εμπειρία τροφικής δηλητηρίασης 
συμμαθήτριάς τους, αποφασίζουν να ασχοληθούν με την ασφάλεια των τροφίμων (Food 
safety). Προβληματίζονται με το θέμα της διασφάλισης ότι η τροφή δεν θα προκαλέσει 
βλάβη στον/ην καταναλωτή/τρια όταν την προετοιμάζει, την συντηρεί, ή/και την 
καταναλώνει σύμφωνα με την χρήση για την οποία προορίζεται.  

Σύντροφός τους σε αυτό το «μαθησιακό περίπατο» θα είναι ο κ. «Μάκης Βακτηριάκης», 
άγνωστος στην αρχή για τα παιδιά, που τα προσκαλεί και τα προκαλεί σε ένα πλήθος 
ενδιαφερουσών δραστηριοτήτων για την τροφική δηλητηρίαση και τους βιολογικά 
επικίνδυνους μικροοργανισμούς που αποτελούν την πιο κοινή αιτία τροφικών 
δηλητηριάσεων. Μαζί, αναζητούν τις αιτίες πρόκλησης της τροφικής δηλητηρίασης και 
τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να την αποφύγουν, αφού  η πρόληψη είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου των βιολογικών κινδύνων. Επίσης, έχουν την ευκαιρία να 
μάθουν να διακρίνουν τους τρόπους εκδήλωσης της τροφικής δηλητηρίασης (συμπτώματα) 
και να  αποφασίζουν τρόπους άμεσης αντιμετώπισης μιας τροφικής δηλητηρίασης (πρώτες 
βοήθειες). 

Τα παιδιά απόλαυσαν την εκπαιδευτική διαδικασία και έμαθαν πολλά για την 
ασφάλεια των τροφών με ένα ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. 

        Abstract 

In this case scenario where there has been an instance of food poisoning experience of 
one of their classmates, the students of the 1st grade of primary school (this could also 
include children of the 2nd grade) decide to deal with Food safety. They are concerned 
with ensuring that food does not harm the consumer when he or she prepares, preserves, 
and / or consumes it depending on the use for which it is intended. 

Their companion in this "learning walk" will be Mr. "Makis Baktiriakis"(aka Bacteria), 
who although at first is unknown to the children, he invites and challenges them to a 
number of interesting activities for food poisoning. He familiarizes them with biologically 
dangerous microorganisms that are the most common cause of food poisoning. Together, 
they look for the causes of food poisoning and the ways in which they can avoid it, as 
prevention is the most effective way to control biological hazards. Students also to learn 
how to distinguish between the manifestations of food poisoning (symptoms) and to decide 
on ways to provide first aid immediately when it comes to food poisoning. 

The students enjoyed the educational procedure and learned a lot about food safety in a 
pleasant and creative way. 

 

 Στόχοι 

Στο τέλος του σεναρίου οι μαθήτριες/ τές θα πρέπει να είναι ικανοί/ές να: 

1)  γνωρίζουν τι μπορεί να προκαλέσει μια τροφική δηλητηρίαση (τα αίτια) 



2)  κατονομάζουν τρόπους αποφυγής της τροφικής δηλητηρίασης (πρόληψη) 

3)  αναγνωρίζουν τα συμπτώματα μιας τροφικής δηλητηρίασης  

4) αντιμετωπίζουν τα πρώτα συμπτώματα μιας τροφικής δηλητηρίασης (πρώτες βοήθειες) 

 

Διδακτικά αντικείμενα που εμπλέκονται: Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Τ.Π.Ε., 

Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Ζωγραφική, Μουσική), Θεατρική Αγωγή (παιχνίδι 

ρόλων) 

Διδακτική μεθοδολογία: Εργασία σε ομάδες, Διερευνητική, Ανακαλυπτική μάθηση, 

Μάθηση μέσω παιχνιδιού, Παιχνίδι ρόλων, Βιωματική μάθηση 

Πόροι που θα χρησιμοποιηθούν: Φύλλα εργασίας, φύλλο αξιολόγησης, υπολογιστές, 

βιντεο-προβολέας, ψηφιακές αφηγήσεις, ηλεκτρονικό σταυρόλεξο, λογισμικό 

δημιουργίας παρουσιάσεων, εκπαιδευτικά παιχνίδια  

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Οι μαθητές γνωρίζουν τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν και είναι σε 

ικανοποιητικό βαθμό εξοικειωμένοι με τη χρήση τους.  

 

Γ΄ ΡΟΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

Α. Συναισθηματική και γνωσιολογική προετοιμασία 

Αφορμή για αυτό το σχέδιο εργασίας ήταν η πολυήμερη λόγω ασθένειας απουσία μιας 

μαθήτριας της Α΄ τάξης.  Επιστρέφοντας ανέφερε στους συμμαθητές/τριές της πως όλα 

προκλήθηκαν από ένα μικρόβιο που είχε το σάντουιτς που έφαγε μετά από δύο μέρες 

αφημένο στην τσάντα του σχολείου της. Αυτό σύμφωνα με το γιατρό, της προκάλεσε 

πυρετό, εμετούς, διάρροια...  

Οι μαθητές/τριες ρωτούν να μάθουν τι είναι αυτό το μικρόβιο και γιατί είναι τόσο 

επικίνδυνο; Ο/η  εκπαιδευτικός προσκαλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν τι συνέβη στην 

συμμαθήτρια τους. Τους μιλά για ένα πολύ μικρό, αόρατο σχεδόν φίλο που μπορούν να 

τον δουν μόνο μέσα από ένα μικροσκόπιο. Τους λέει ότι βρίσκεται και τώρα κοντά τους,  

παντού, γύρω τους, πάνω τους, μέσα τους και τους κεντρίζει την περιέργεια. Τα παιδιά 

ζητούν να τον γνωρίσουν και ο/η εκπ/κός τον συστήνει. Είναι ο «κύριος Μάκης 

Βακτηριάκης»!  

 

Δραστηριότητα 1η _ «Ποιος είναι ο κ. Μάκης Βακτηριάκης»;;  Ελάτε … να γνωριστούμε !! 

Ο/η  εκπ/κός προβάλλει σε παρουσίαση τον πρωταγωνιστή του διδακτικού σεναρίου, 

τον κ. Μάκη Βακτηριάκη (Παρουσίαση 1). Δεν αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα 

– ότι δηλαδή είναι ένα μικρόβιο- αφήνοντας να το ανακαλύψουν οι μαθητές/τριες στη 

συνέχεια.  Με το κ. Βακτηριάκη παρέα παίζουν το παιχνίδι «Μάντεψε, γιατί οι άνθρωποι 

φαίνονται να είναι τόσο ταλαιπωρημένοι και να υποφέρουν»; Τα παιδιά βλέπουν σε διαφάνειες 

τρεις ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και προσπαθούν να μαντέψουν 

πού εντοπίζεται το πρόβλημά τους και πώς θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Οι 

μαθητές/τριες ενεργοποιούν την φαντασία τους, πλάθουν σύντομες προφορικές ιστορίες 

και κάνουν υποθέσεις συσχέτισης του φαγητού και της κακής κατάστασης της υγείας των 

εικονιζόμενων προσώπων. Αναμένεται ότι ίσως κάποιο παιδί συνδυάσει τις εικόνες με την 

τροφική δηλητηρίαση. (Στόχοι 1, 2, 3) 



Στην συνέχεια συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας (Φ.Ε.1) όπου ο κ. Βακτηριάκης ζητά 

σε ομάδες των τεσσάρων παιδιών, αφού εντοπίσουν στις εικόνες πιθανές αιτίες αλλοίωσης 

των τροφίμων, να τις καταγράψουν. Στο τέλος, κάθε ομάδα ανακοινώνει τις υποθέσεις της 

στην ολομέλεια της τάξης και ακολουθεί συζήτηση. Ο κ. Βακτηριάκης, αποκαλύπτει πως τα 

άτομα που είδαν να υποφέρουν, βρίσκονταν στο εστιατόριο του μάγειρα «Τσαπατσούλη», 

που φημίζεται για την κακή οργάνωση και καθαριότητα της κουζίνας του, τον οποίο τα 

παιδιά γνωρίζουν παρακολουθώντας το βίντεο-τραγούδι «ο κ. Τσαπατσούλης». Ακολουθεί  

συζήτηση /σχολιασμός των κακών και επικίνδυνων συνηθειών του κ. Τσαπατσούλη.  

(Δραστηριότητα 1, Διάρκεια 20΄, Φ.Ε.1 ) 

 

Δραστηριότητα 2η. Παίζουμε «το παιχνίδι του σωστού και του λάθους» 

Οι μαθητές/τριες, πάντα σε ομάδες των τεσσάρων καλούνται τώρα να παίξουν «το 

παιχνίδι του σωστού και του λάθους». Ο κύριος Βακτηριάκης δίνει στους /στις 

μαθητές/τριες κάρτες με φράσεις- οδηγίες για την υγιεινή των τροφίμων και την πρόληψη 

της τροφικής δηλητηρίασης. Οι κάρτες περιέχουν μπερδεμένες σωστές και λάθος οδηγίες 

και ζητά να τον βοηθήσουν να μάθει να διακρίνει τις σωστές και λάθος επιλογές (πχ. «Δεν 

χρειάζεται να πλένουμε πάντα τα φρούτα! Αν μας φαίνονται καθαρά, είναι περιττό!» ή «Το καλοκαίρι 

τα τρόφιμα αλλοιώνονται πιο αργά, λόγω υψηλής θερμοκρασίας!» ή «Τα μαγειρεμένα τρόφιμα, τα 

συντηρούμε πάντα στο ψυγείο!») Έτσι, τα παιδιά αφού σκεφτούν πρέπει μέσα σε συγκεκριμένο 

χρόνο (χρήση της κλεψύδρας), να επιλέξουν να τις τοποθετήσουν κατάλληλα στα ταμπλό 

είτε του «σωστού», είτε του «λάθους». Κερδίζει η ομάδα που πετυχαίνει έγκαιρα τη σωστή 

τοποθέτηση των περισσότερων καρτών στα αντίστοιχα ταμπλό «σωστού» ή «λάθους». 

Τέλος, οι μαθητές/τριες ομαδικά αποφασίσζουν με βάση τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις 

τους, ποιες είναι τελικά σωστές ή και ποιες οι λάθος απαντήσεις τους! (Στάδιο καταγραφής 

των νοητικών αναπαραστάσεων των παιδιών) (Δραστηριότητα 2, Στόχος 1, 2, 3, 4, Διάρκεια 

35΄).  

 

Β. Επαφή με τα νέα δεδομένα – Επεξεργασία δεδομένων - Συμπεράσματα  

 

Δραστηριότητα  3η:  Ανακαλύπτουμε  …  τα μικρόβια! 

Καταρχάς, ο/ η εκπ/κός προετοιμάζει  τα παιδιά να γνωρίσουν τους συγγενείς του κ. 

Βακτηριάκη -μικρόβια χρήσιμα και μικρόβια βλαβερά- και μαθαίνουν τα είδη  και τις 

ονομασίες τους με την προβολή ενός βίντεο 5 λεπτών με τίτλο «Οι φίλοι μας τα μικρόβια!». 

(βίντεο: Οι φίλοι μας τα μικρόβια!) 

Στην συνέχεια, εμπνεόμενα από το βίντεο που παρακολούθησαν και αξιοποιώντας την 

φαντασία τους, τα  παιδιά σχεδιάζουν, ζωγραφίζουν, πλάθουν με πλαστελίνες ή κατασκευάζουν 

με διάφορα υλικά πχ. χάντρες, οδοντογλυφίδες, καραμελάκια, ένα χρήσιμο ή ένα βλαβερό 

μικρόβιο (Φ.Ε 2). Αφού τους δώσουν ένα φανταστικό όνομα, τα παρουσιάζουν στην τάξη και 

στην συνέχεια τα τοποθετούν στην «Έκθεση Μικροβίων» της τάξης! 

Στην συνέχεια,  οι μαθητές/τριες ετοιμάζουν τα υλικά για το πρώτο τους πείραμα για να 

ανακαλύψουν χρήσιμα μικρόβια, που όπως έμαθαν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή 

κάποιων τροφίμων. Με την βοήθεια του/της εκπ/κού ακολουθούν τις οδηγίες του 

φυλλαδίου (Φ.Ε 3), παρατηρούν και καταγράφουν πώς τα μικρόβια βοηθούν το ψωμί να 

φουσκώσει και αναζητούν τον ρόλο της ζάχαρης στη διαδικασία αυτή (πείραμα με μαγιά, 

Φ.Ε. 3). 

https://www.youtube.com/watch?v=UU4jnrJqZeI
https://www.youtube.com/watch?v=klCsDDgV6e0


Τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται; ¨Ένα πείραμα. Οι μαθητές/τριές μας το μαθαίνουν 

παρακολουθώντας αυτό το πολύ σύντομο (2,5 λεπτών) και ενδιαφέρον βίντεο – πείραμα, 

παρατηρώντας τον τρόπο που τα μικρόβια αλλοιώνουν τα φαγητά μας και κατανοώντας 

την μεγάλη σημασία που έχει το τακτικό  πλύσιμο των χεριών μας (βίντεο: Τα μικρόβια 

πολλαπλασιάζονται; ¨Ένα πείραμα) 

Τέλος,  οι μικροί μαθητές ανακαλύπτουν παίζοντας  στο ηλεκτρονικό κρυπτόλεξο λέξεις 

και τις αντιστοιχίζουν με εικόνες από συμπτώματα που προκαλούν τα βλαβερά μικρόβια 

(Παιχνίδι: Τι προκαλούν τα βλαβερά μικρόβια) (Δραιάρκεια, 90΄) 

 

Δραστηριότητα 4.   Κατασκευές και παιχνίδι τώρα! «ΔΙΑΛΕΓΩ … ΨΥΓΕΙΟ ή  ΡΑΦΙΑ»;  

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε δύο ομάδες και αρχικά σχεδιάζουν, ζωγραφίζουν, 

συλλέγουν, κατασκευάζουν πολλές απομιμήσεις τροφίμων της επιλογής τους (πλαστικά ή 

χάρτινα, ζωγραφισμένα παιχνίδια – τρόφιμα ή κάρτες με τρόφιμα, μαγειρεμένα και μη, ή 

και άδειες συσκευασίες πραγματικών – όπως χάρτινο κουτί άδειου γάλατος, ντοματοπελτέ 

κλπ), δυο χάρτινα ψυγεία φτιαγμένα από κούτες και δυο χάρτινα ντουλάπια και τα 

συγκεντρώνουν όπως- όπως σε μία γωνία της τάξης. Η ανάστατη «Γωνιά της  κουζίνας του κ. 

Τσαπατσούλη» είναι έτοιμη!  

Τα παιδιά παρακολουθούν στη συνέχεια με πολλή προσοχή τους κανόνες σωστής 

συντήρησης των τροφίμων στο βίντεο «Τρόφιμα: Οδηγός σωστής συντήρησης». 

Αποφασίζουν να μην κάνουν τόσο λάθος επιλογές όπως ο κ. Τσαπατσούλης! Κατά 

διαστήματα, όπως πάντα, ο/η εκπαιδευτικός σταματά το βίντεο, θέτοντας ερωτήματα 

σχετικά με όσα παρακολουθούν τα παιδιά, για να βοηθήσει την κατανόηση των οδηγιών 

συντήρησης και  σωστής τοποθέτησης των τροφίμων στο ψυγείο ή στο ράφι. 

Με βάση τους κανόνες σωστής συντήρησης που γνώρισαν, είδαν, άκουσαν και 

συζήτησαν, τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι «ΔΙΑΛΕΓΩ … ΨΥΓΕΙΟ ή ΡΑΦΙ;» Τρέχουν και 

επιλέγουν τα 8 τρόφιμα της ομάδας τους, συνεργάζονται και αποφασίζουν ποιος είναι ο 

κατάλληλος χώρος συντήρησης για τα τρόφιμά τους. Κερδίζει η ομάδα που θα τοποθετήσει 

σωστά τα περισσότερα προϊόντα της! Στο τέλος, κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να 

βοηθήσει όποια άλλη ομάδα, να εντοπίσει πιθανά λάθη στην τοποθέτηση, προτείνοντας τις 

ανάλογες αλλαγές στον χώρο τοποθέτησης των προϊόντων της. (Δραστηριότητα 4, Στόχοι 1 

& 2, Διάρκεια 45’) 

 

Δραστηριότητα 5. «Πράκτορες εξολόθρευσης μικροβίων» σε αποστολή  «ρεπόρτερ»! 

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν προσεκτικά το βίντεο «Κυνηγοί Μικροβίων». Κάνουν 

και μόνοι/ες τα δικά τους πειράματα ακολουθώντας τις οδηγίες του βίντεο και  κατανοούν 

την μεγάλη σημασία της χρήσης σαπουνιού στο πλύσιμο των χεριών για την απομάκρυνση 

των μικροβίων. 

Ο κος Βακτηριάκης προσκαλεί στην συνέχεια τα παιδιά να γίνουν και αυτά «Πράκτορες 

εξολόθρευσης μικροβίων»!  Όλοι μαζί δημιουργούν το τραγουδάκι τους και σιγοτραγουδούν: 

«Πράκτορας Μικροβίων και εγώ,  

τα χέρια μου καθαρά Διατηρώ, 

Τους Κανόνες έχω κατά νου και  

προσεκτικά πάντα τους Ακολουθώ!!!» 

  Χωρίζονται σε ομάδες των 4 και πρώτα –πρώτα ζωγραφίζουν το σήμα της ομάδας τους 

ως «εξολοθρευτές μικροβίων» (Φ.Ε. 5). Με την βοήθεια του/της εκπαιδευτικού το 

αναπαράγουν και καρφιτσώνουν στην μπλούζα τους το αντίστοιχο σήμα  της ομάδας τους. 

https://www.youtube.com/watch?v=zgj-UMyHauw
https://www.youtube.com/watch?v=zgj-UMyHauw
https://wordwall.net/resource/13913464/%cf%84%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%b2%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%ac-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b9%ce%b1
https://www.youtube.com/watch?v=HdRzS6JjDqI
https://www.youtube.com/watch?v=2WsooFlS5Vk


 Τώρα είναι έτοιμα για τις αποστολές τους! 

 Αποστολή 1η: Η ομάδα σε ρόλο  «ρεπόρτερ»! 

Θα κάνουν εξόρμηση στο κυλικείο του σχολείου και θα πάρουν συνέντευξη από  

τον/την υπεύθυνο/η κυλικείου προκειμένου να μάθουν κατά πόσο τηρεί τους κανόνες 

πρόληψης! Στις ομάδες προετοιμάζουν δύο/τρεις σημαντικές ερωτήσεις για τις 

συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν (Φ.Ε. 6). Οι εκπρόσωποι κάθε ομάδας καταγράφουν 

τρεις προτάσεις, μία για κάθε απάντηση που πήραν από την συνέντευξή τους.  

Αποστολή 2η: Η ομάδα σε ρόλο «πράκτορα»! 

Συζητούν και πάλι για τους κανόνες υγιεινής του κυλικείου και αποφασίζουν ένα 

Κατάλογο με ένδεκα Κανόνες Πρόληψης!  Κάθε ομάδα επιλέγει από αυτόν τον Κατάλογο 

Κανόνων Πρόληψης δύο ΜΟΝΟ κανόνες. Κατόπιν, αναλαμβάνει να παρατηρήσει την 

προετοιμασία του πρωινού στο κυλικείο, να εντοπίσει εάν τηρούνται και να το σημειώσει 

στον Κατάλογο των Κανόνων Πρόληψης (πχ φοράει ποδιά; Έχει γάντια;). (Φ.Ε. 7)  

Οι ομάδες επιστρέφοντας από την αποστολή,  θα μοιραστούν στην ολομέλεια της τάξης 

τις απαντήσεις που έδωσε ο/η υπεύθυνος του κυλικείου του σχολείου και τις παρατηρήσεις 

που έκαναν. Εάν κρίνουν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, θα απονείμουν στον/ην 

υπεύθυνο/η του κυλικείου  το «Χρυσό Βραβείο Πρόληψης και Υγιεινής των Τροφίμων» το 

οποίο θα φιλοτεχνήσουν οι ίδιοι οι μαθητές. (Δραστηριότητα 5, Στόχοι1, 2, Φ.Ε. 5, 6, 7, 

Διάρκεια 90΄) 

 

Γ. Εφαρμογή – εμπέδωση της νέας γνώσης 

Δραστηριότητα 6. Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν και σχολιάζουν στο βίντεο (1.12 

λεπτών) με τίτλο «Πέντε συμβουλές για μεγαλύτερη ασφάλεια των τροφίμων». Στην 

συνέχεια, αναλαμβάνουν να συμβουλεύσουν και τους συμμαθητές τους για όλα αυτά που 

έμαθαν. Έτσι,  σε μικρές ομάδες των τριών παιδιών σχεδιάζουν τις δικές τους καρτέλες με 

συμβουλές για την πρόληψη της τροφικής δηλητηρίασης και της ασφάλειας τροφίμων, τις 

οποίες αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου τους. (Δραστηριότητα 6, Στόχος 

2, Διάρκεια 30’) 

Στη συνέχεια, παρακολουθούν την ψηφιακή ιστορία της Έλενας, ενός κοριτσιού  

(Ψηφιακή Ιστορία EduForHealth), το οποίο παρά τις συστάσεις της μαμάς και του φίλου 

της, τρώει μια άπλυτη φράουλα στο σούπερ μάρκετ και παθαίνει τροφική δηλητηρίαση. Οι 

μαθητές/τριες συζητούν την επιπολαιότητα της ‘Έλενας, εντοπίζουν και αναγνωρίζουν 

πλέον τις αιτίες που οδήγησαν την Έλενα στο να αρρωστήσει καθώς και τα συμπτώματα 

της τροφικής δηλητηρίασης και δίνουν οδηγίες για την σωστή αντιμετώπιση. 

(Δραστηριότητα 6, Στόχοι 1, 2, 3, 4. Διάρκεια 15΄)  

 

Δραστηριότητα 7: Ενημερώνω και τους άλλους! 

Οι μικροί μαθητές ετοιμάζουν μία πρόσκληση και στο σχολείο έρχεται  ένας παιδίατρος. Τα 

παιδιά συζητούν με τον παιδίατρο όσα έχουν ήδη γνωρίσει για τα συμπτώματα της 

τροφικής δηλητηρίασης  και επίσης ακούνε σημαντικές πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες 

που πρέπει να δίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις.  

Οι μαθητές/τρις  οργανώνουν όσα έμαθαν για τα συμπτώματα και τις πρώτες βοήθειες 

για την τροφική δηλητηρίαση. Γράφουν μικρές οδηγίες και για καθεμία ζωγραφίζουν και μία 

ζωγραφιά. Έτοιμο το Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους γονείς τους, τους παππούδες, τις 

γιαγιάδες …  Φυσικά δεν χάνουν ευκαιρία και στα διαλείμματα το διαμοιράζουν στα 

https://www.youtube.com/watch?v=_Yjml_OZRVY
http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/dstories/gr/PRIMARY/t6.mp4


παιδιά του σχολείου τους, στους δασκάλους και τις δασκάλες τους εξηγώντας το 

περιεχόμενό του! 

 (Δραστηριότητα 7, Στόχοι 3, 4, Διάρκεια 45΄) 

 

Γράφουν μικρές οδηγίες και για καθεμία ζωγραφίζουν και μία ζωγραφιά. Έτοιμο το 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους γονείς τους, τους παππούδες, τις γιαγιάδες …:  

«Τα ξαδέρφια του κ. Μάκη Βακτηριάκη,  η Σαλμονέλα, η Λυστέρια, ο 

Σταφυλόκοκκος ήταν τα κακά- στριφνά μικρόβια που δεν έλεγαν να φύγουν με 

τίποτα από την κουζίνα του κυρίου Τσαπατσούλη! Ενώ η ζωή τους κυλούσε 

ήσυχα και βρομερά μέσα στο μαγειρειό του κυρίου Τσαπατσούλη, εκείνος μια 

μέρα έπαθε μια σοβαρότατη τροφική δηλητηρίαση. Αυτό τον έκανε να αλλάξει 

τελείως … Τι λέτε να έγινε παιδιά;;»  

Οι μαθητές αφήνουν ελεύθερη τη φαντασία τους και πλάθουν μία ιστορία εξόντωσης 

των μικροβίων από την κουζίνα του κ. Τσαπατσούλη!!! ( Στόχοι 1, 2, 3, 4, Διάρκεια 60’) 

Οι μαθήτριες/τές συμμετέχουν παίζοντας ομαδικά το ηλεκτρονικό παιχνίδι γνώσεων 

και αυτοαξιολογούν τις γνώσεις τους για τα μικρόβια, δηλαδή για όλα όσα 

επεξεργάστηκαν στις προηγούμενες δραστηριότητες.(Στόχοι 1, 2, 3, &4 )  

Τέλος, χωρισμένοι σε δυο ομάδες και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα πρόληψης της 

υγιεινής των τροφίμων, αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν στο κυλικείο του σχολείου, η μια 

ομάδα, μια άκρως υγιεινή φρουτοσαλάτα, και η δεύτερη ομάδα μια άκρως υγιεινή σαλάτα. 

Εξοπλίζονται με γάντια, ποδιές και σκούφους, λαμβάνουν μέτρα καθαριότητας με βάση 

όλα όσα έμαθαν και η μαγειρική αρχίζει!! 

(Δραστηριότητα 8, Στόχοι 1, 2, 3, 4, Διάρκεια 35’) 

 

Δικτυογραφία: 

Βίντεο: Το τραγούδι του κ. Τσαπατσούλη  

https://www.youtube.com/watch?v=UU4jnrJqZeI 

Βίντεο: Τρόφιμα, οδηγός σωστής συντήρησης 

 https://www.youtube.com/watch?v=HdRzS6JjDqI 

Βίντεο: Σωστό πλύσιμο χεριών 

 https://www.youtube.com/watch?v=2WsooFlS5Vk 

Βίντεο: Οι 5 πιο σημαντικές συμβουλές για μεγαλύτερη ασφάλεια τροφίμων 

https://www.youtube.com/watch?v=_Yjml_OZRVY 

Βίντεο: Ψηφιακή ιστορία Eduforhealth 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/dstories/gr/PRIMARY/t6.mp4 

 

  

https://wordwall.net/resource/13915181/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b9%ce%b1
https://www.youtube.com/watch?v=UU4jnrJqZeI
https://www.youtube.com/watch?v=HdRzS6JjDqI
https://www.youtube.com/watch?v=2WsooFlS5Vk
https://www.youtube.com/watch?v=_Yjml_OZRVY
http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/dstories/gr/PRIMARY/t6.mp4


 
 

     ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1-> ΜΑΝΤΕΨΕ: ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΛΛΟΙΩΘΗΚΑΝ;  

 

Ομάδα: ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

                   
 

            
                                 Εικόνα 1                                                Εικόνα 2                                                                     Εικόνα 3    
 

Εικόνα 1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εικόνα 2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εικόνα 3 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                

 

Σας παρακαλώ παιδιά! 

Παρατηρήστε πολύ προσεκτικά τις 

παρακάτω εικόνες. Στις ομάδες μας 

τώρα ας βρούμε και ας καταγράψουμε 

κάποιες αιτίες που έκαναν τα τρόφιμα 

να αλλοιωθούν!!! 
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Φαντάσου …  τα δικά σου μικρόβια! Ύστερα διάλεξε να 

κάνεις ένα από τα τρία παρακάτω έργα: 

 Σχεδίασε/ ζωγράφισε  ένα χρήσιμο ή ένα βλαβερό 

μικρόβιο όπως το φαντάζεσαι εσύ! .. ή 

 Δημιούργησε  το μικρόβιό σου με πλαστελίνη ή  

 Κατασκεύασε το μικρόβιό σου με υλικά που θα βρεις 

στο κουτί κατασκευών της τάξης μας (χάντρες, 

οδοντογλυφίδες, σύρματα πίπας,κτλ) 

Δώσε όνομα στο μικρόβιό σου και βάλε και εσύ το έργο 

σου στην «Έκθεση Μικροβίων» της τάξης μας!!  

Το μικρόβιό μου το λένε ………………………………………………………… 

Σχεδιάζω το μικρόβιό μου εδώ! 



 
  

Ώρα να ανακαλύψεις  την δράση 
των «χρήσιμων μικροβίων» που 

φτιάχνουν το ψωμί!!  Πάρε 2 φλιτζάνια 
και έλα μαζί μας!! ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

 



 

 Σημειώνω, τι παρατηρώ στη στάθμη των δυο φλιτζανιών; 
Στο φλιτζάνι Α: ------------------------------------------------------------------------------- 
Στο φλιτζάνι Β: ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Γράφω  με δυο λόγια …. 

Πηγή πειράματος: https://e-bug.eu/lang_gk/primary_pack/downloads/Greece%20Junior%20Pack%20Complete.pdf 
 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

 

 

 
 

 

 

                 

                   ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ!!! 

 

 

 

 

 

Πράκτορες Εξολόθρευσης Μικροβίων είναι ώρα 

Για δράση!!! Πρώτα όμως επιβάλλεται να έχετε ως 

πράκτορες, το σήμα της ομάδας σας! Σχεδιάστε 

το σήμα σας, φορέστε τον εξοπλισμό σας και…. Η 

εξόντωση μικροβίων αρχίζει!!! 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZ6txtni_wl0PTECKa2UWl_iH0Z62_6svmwA&usqp=CAU
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ΟΜΑΔΑ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

              ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ!!! 

 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                               

 

 

Πράκτορες, έτοιμοι για αναζήτηση 

στοιχείων;;; 

Ας ετοιμάσουμε προσεκτικά τις 

ερωτήσεις που θα κάνουμε στον/ην 

υπεύθυνο/η του κυλικείου του Σχολείου 

μας! Προσέξτε! Οι απαντήσεις θα 

κρίνουν, αν θα απονείμουμε το  

1ο Βραβείο 

«Πρόληψης &  Υγιεινής Τροφίμων»! 
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ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Χ ΣΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ: 

 

 Φοράει γάντια, όταν ετοιμάζει το πρωινό            ---     

 Φοράει ποδιά  όταν ετοιμάζει το πρωινό             --- 

 Φοράει σκούφο όταν ετοιμάζει το πρωινό            --- 

 Έχει ξύλο κοπής για τα λαχανικά και τα φρούτα   --- 

 Χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες όταν δίνει το φαγητό  --- 

 Χρησιμοποιεί ειδική συσκευασία περιτυλίγματος όταν 

δίνει το φαγητό                                       --- 

 Πιάνει τα χρήματα με το γάντι                       ---            

 Πιάνει τα χρήματα με γυμνό χέρι                    ---  

 Καθαρίζει τον πάγκο στη διάρκεια παρασκευής του 

πρωινού                                               --- 

 Τοποθετεί σωστά τα προϊόντα στο ψυγείο           --- 

 Διατηρεί τα τρόφιμα ζεστά σε ειδική θήκη-ντουλάπι --- 

 

 

 

  

Πράκτορες έτοιμοι για την επόμενη δράση!! 

 Παρακολουθήστε προσεκτικά: 

 Τι διαδικασίες ακολουθεί ο/η υπεύθυνος/η του 

κυλικείου, κατά την προετοιμασία του πρωινού 

μας;;  

 Σημειώστε ένα X δίπλα στην πρόταση που 

επιβεβαιώνεται από τις παρατηρήσεις σας !!!  

Να είστε πολύ παρατηρητικοί!!  

Οι σημειώσεις σας θα κρίνουν την απονομή 

του Βραβείου «Πρόληψης Υγιεινής Τροφίμων»! 



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 

Αναστοχασμός  εκπαιδευτικού 

 

Η υλοποίηση του σεναρίου εξελίχθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό 
και οι  στόχοι που τέθηκαν υλοποιήθηκαν επιτυχώς. Σε αυτό συνέβαλλε 
ιδιαίτερα ο ενθουσιασμός τον μαθητών για τον τρόπο κατάκτησης της νέας 
γνώσης μέσω της ανακαλυπτικής- διερευνητικής μεθόδου, καθώς και της 
ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος 
των δραστηριοτήτων. 

 Η ψηφιακή αφήγηση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον από την αρχή της 
διδασκαλίας, ενώ εξέφρασαν την ανάγκη να μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος 
αυτή διδασκαλίας και στα υπόλοιπα μαθήματα τους, αφού δίνονται 
πολλαπλά ερεθίσματα και η γνώση κατακτάται αβίαστα.  

Το σενάριο κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών από την αρχή. Ο Μάκης 
Βακτηριάκης έγινε αγαπημένος ήρωας των παιδιών, το καλό μικρόβιο και 
χρήσιμος συνεργάτης τους! 

 

 

Σημαντικό υλικό που παράχθηκε από τους μαθητές/τριες 

 

 
 

 

Εικόνα 1. Οι μαθητές/τριες στο κυλικείο του σχολείου ετοιμάζουν την 

φρουτοσαλάτα τους!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Οι μαθητές/τριες ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής αναφορικά με την 

προετοιμασία πρωινού στο κυλικείο του σχολείου 

 

 

 
 

Εικόνα 3. Οι μαθητές/τριες πλένουν σωστά τα χέρια τους στις βρύσες του 

προαυλίου χρησιμοποιώντας σαπούνι για αποτελεσματικό καθαρισμό των χεριών! 


