Πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας σε μαθητές δημοτικού σχολείου
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Ήταν μια μέρα όπως όλες οι άλλες...
Κάτι όμως άρχισε να αλλάζει...

Ç ðáñÝá ìáò
Είμαι η Σταγονούλα.
Νεράκι πολύ πίνω
κάθε μέρα και πετάω
στον αέρα!

Είμαι η φρουτούλα. Είμαι
όμορφη πολύ! Δεν μου
αρέσουν τα γλυκά, ούτε τα
ζαχαρωτά. Ζω πάντα υγιεινά
τρώγοντας φρούτα πολλά!

Νηστικό αρκούδι δε χορεύει
Οι βιταμινούληδες και άλλα συστατικά
Η καλή ημέρα από το καλό πρωινό φαίνεται
Η έξυπνη πυραμίδα
Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα

Είμαι η Ζουζούνα.
Ενέργεια έχω πολύ, κάθε
μέρα από το πρωί, γιατί
ποτέ μου δεν ξεχνώ να
τρώω πάντα πρωινό!

Επιχείρηση «καλαθάκι στο σχολείο»
Όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι
Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή...
Απ’ όλα τα μαθήματα η γυμναστική μου αρέσει
Γύρω γύρω από το οικογενειακό τραπέζι
Παιδιά να θυμάστε! Αποφασίστε εσείς για τον εαυτό σας
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Μαμά, μπαμπά... τι θα φάμε σήμερα;

Είμαι ο Σπορτάκης. Κάνω
πάντα γυμναστική, όταν
ξυπνάω από το πρωί. Έλα
τρέξε μαζί μου και εσύ!

Είμαι ο Βιταμινούλης.
Είμαι πολύ δυνατός, γιατί
έμαθα πολύ καλά να
τρώω πάντα υγιεινά!



¹ôáí ìéá ìÝñá üðùò
üëåò ïé Üëëåò...
Η δικιά μου λέει, μην ξεχνάς
τα καύσιμά σου! Πώς θα
πας στο σχολείο; Πώς θα
παίξεις με τους φίλους; Πώς
θα τρέξεις;

Ουφ!!! Βαρέθηκα. Ήπιες το
χυμό σου; Να σου φέρω ένα
φρουτάκι; Πιές όλο το γάλα
σου, αλλιώς δε θα έχεις γερά
κόκκαλα και δόντια!
Η μαμά μου λέει να τρώω
κάθε μέρα πολλά φρούτα
και να μην τρώω πολλές
σοκολάτες γιατί θα παχύνω!
Καλά μην κάνεις έτσι.
Όλες οι μαμάδες το
ίδιο λένε!







ÊÜôé üìùò Üñ÷éóå
íá áëëÜæåé...
Απίστευτο!!! Λες να τα έχουνε
συμφωνήσει; Γι’ αυτό μιλάνε
συνέχεια στο τηλέφωνο, αλλιώς
δεν εξηγείται.

Έχω μια ιδέα.
Έχω ένα βιβλίο που
μιλάει για την σωστή
διατροφή. Θέλετε να το
διαβάσουμε;

Ναι, να το διαβάσουμε!
Να δούμε τι να κάνουμε
για να είμαστε δυνατοί!!
Ναι παιδιά!
Ναι!!!
Ας το διαβάσουμε!

Η μαμά μου μαγείρεψε πάλι
σπανακόρυζο και δεν μου
έδωσε χαρτζιλίκι για να μη
φάω έξω!

Για να δούμε!
Λες; Αν έχουνε όμως δίκιο;
Και αν αρχίσουμε και
παίρνουμε κιλά και γίνουμε
στρογγυλοί και παχουλοί;
Ωχ!! Ωχ.... Ωχ....
Ξέχνα τα πατίνια. Λες να
κάνουμε αλήθεια κακό στον
εαυτό μας;




Και ωραίοι!!




Íçóôéêü áñêïýäé äå ÷ïñåýåé

Ο οργανισμός είναι μια «μηχανή», όπως το αυτοκίνητο. Για να λειτουργήσει σωστά και
να είναι δραστήριος χρειάζεται καλά «καύσιμα». Ποια είναι αυτά; Οι υδατάνθρακες, οι
πρωτεΐνες, τα λίπη, οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που παίρνουμε με τις
τροφές. Άλλες τροφές είναι φτωχές και άλλες πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, αλλά
καμία τροφή δεν περιέχει όλα τα συστατικά, γι’ αυτό και χρειάζεσαι μια ποικιλία τροφών.

Ðñùôåúíåò

Οι πρωτεΐνες βοηθάνε το σώμα μας να αναπτυχθεί σωστά και να διορθώνει τις βλάβες
του. Πρωτεΐνες μπορούμε να πάρουμε από το κρέας, το κοτόπουλο, τα ψάρια, τα αυγά,
το τυρί, το γάλα, τα φασόλια, τις φακές, τον αρακά και τους ξηρούς καρπούς.

ÕäáôÜíèñáêåò

Οι υδατάνθρακες μας δίνουν ενέργεια και δύναμη, δηλαδή είναι το καύσιμο του
οργανισμού. Υδατάνθρακες μπορούμε να βρούμε στις πατάτες, στα καρότα, στα
φασόλια, στα μακαρόνια και στο ψωμί.

Ëßðç

Τα λίπη ρυθμίζουν τη θερμοκρασία στο σώμα μας και αποθηκεύονται, ώστε να τα
χρησιμοποιήσει όταν τα χρειάζεται. Λίπη μπορούμε να βρούμε στο ελαιόλαδο, στο
βούτυρο και στα γλυκά. Απ’ όλα τα λίπη προτιμάμε το λάδι της ελιάς!

Íåñü

Το νερό ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος και βοηθά την πέψη της τροφής.Το
νερό αποτελεί το 50-70% του σωματικού μας βάρους. Κάθε μέρα πίνουμε πολύ νερό!!!!
Και πάντα πριν το φαγητό.
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Ïé âéôáìéíïýëçäåò êáé
Üëëá óõóôáôéêÜ

Âéôáìßíåò

Χωρίς τις βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά ο οργανισμός μας δε θα μπορούσε να
χρησιμοποιήσει κανένα από τα άλλα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων. Γι’ αυτό μας είναι
απαραίτητα.
Η Âéôáìßíç Á είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία της όρασης και μπορούμε να
την βρούμε στο γάλα, στο τυρί, στα αυγά, στο σπανάκι, στο κρέας και στο συκώτι.
Η Âéôáìßíç D είναι απαραίτητη στον οργανισμό μας για την απορρόφηση του
ασβεστίου και του φωσφόρου και μπορούμε να τη βρούμε στα αυγά, στο βούτυρο, στα
παχιά ψάρια και στο συκώτι.
Η Âéôáìßíç E βοηθάει τα κύτταρά μας να μένουνε υγιή και μπορούμε να τη βρούμε
στα φυτικά έλαια, στα αυγά και στα δημητριακά.

Η Âéôáìßíç C είναι απαραίτητη στον άνθρωπο γιατί προστατεύει τον οργανισμό απόμ
το να αρρωστήσει και μπορούμε να τη βρούμε στο πορτοκάλι, στο λεμόνι, στο βατόμουρο,
στον αρακά και στις φράουλες.
Οι Âéôáìßíåò ôçò ïìÜäáò Â κάνουν καλό στο μυαλό, τα νεύρα, το δέρμα, την
πέψη, την καρδιά και τους μυς και μπορούμε να τις βρούμε στο μαύρο ψωμί, στο μη
αποφλοιωμένο ρύζι, στο κρέας, σε ορισμένα λαχανικά, στα αυγά, στους ξηρούς καρπούς
και στο γάλα.

Áíüñãáíá óõóôáôéêÜ

Τα βασικότερα ανόργανα συστατικά των τροφίμων είναι ο σίδηρος, το ασβέστιο, ο
φώσφορος, το μαγνήσιο, το νάτριο και το κάλλιο. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν
ασβέστιο που μας βοηθάει να έχουμε γερά κόκκαλα και δόντια. Το κρέας, το συκώτι,
οι φακές, τα φασόλια, τα πράσινα λαχανικά και το μαύρο ψωμί περιέχουν σίδηρο που
βοηθά τη μεταφορά του οξυγόνου στα κύτταρα.
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Ç êáëÞ ìÝñá áðü ôï
êáëü ðñùéíü öáßíåôáé

Ôï Ðñùéíü, είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας και μας βοηθά να έχουμε
σωστό βάρος σώματος.
Ένα καλό πρωινό βοηθάει τον οργανισμό να πάρει την ενέργεια που χρειάζεται για να
ξεκινήσει με δύναμη και χαρά τη μέρα του. Μπορεί να σε βοηθήσει να συγκεντρωθείς
καλύτερα στα μαθήματά σου και να παίξεις δυναμικά την ώρα του διαλείμματος με την
παρέα σου, να τρέξεις χωρίς να κουράζεσαι την ώρα της γυμναστικής, να μην πεινάς
και να γουργουρίζει το στομάχι σου, μέχρι να φας το κολατσιό σου. Όταν βιάζεσαι το
πρωί να πας στο σχολείο και δεν προλαβαίνεις να φας όλο το πρωινό σου, μην ξεχνάς
να πιεις όλο το γάλα σου και το χυμό σου ή να πάρεις μαζί σου ένα φρούτο. Για πρωινό
μπορείς να φας δημητριακά με γάλα, κομματάκια φρούτων, φρέσκο χυμό πορτοκάλι,
ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα, ένα ποτήρι γάλα και ένα φρούτο, ένα ψωμάκι με
ομελέτα. Για να έχει πάντα καύσιμα ο οργανισμός κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, δε
θα πρέπει να ξεχνάμε και τα άλλα γεύματα της ημέρας που είναι:

Ôï Äåêáôéáíü: Δεν τρώμε γλυκά, προτιμάμε ένα φρούτο.
Ôï Ìåóçìåñéáíü: Διαλέγουμε φαγητά απ’ όλες τις κατηγορίες τροφίμων.
Ôï Áðïãåõìáôéíü: Δεν τρώμε σοκολάτες, γαριδάκια και πατατάκια, προτιμάμε ένα
γιαούρτι ή ένα φρούτο.

Ôï Âñáäéíü: Δεν τρώμε πριν πάμε για ύπνο.
Δεν παραλείπω να τρώω κάθε 3 ώρες για να λειτουργήσει ο οργανισμός μου σαν ένα
καλοκουρδισμένο ρολόι. Δεν αντικαθιστώ τα κύρια γεύματά μου με γλυκά.
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Ç Ýîõðíç ðõñáìßäá
Για να μην μπερδεύεστε
με όλα αυτά τα διαφορετικά τρόφιμα
χρησιμοποιείστε την πυραμίδα της διατροφής,
που θα σας βοηθήσει να επιλέγετε τα τρόφιμα
που πρέπει να τρώτε κάθε μέρα. Μπορείτε να τρώτε
καθημερινά δημητριακά, ψωμί, ελαιόλαδο, ρύζι, λαχανικά
και φρούτα. Επίσης, 2 μερίδες από τα γαλακτοκομικά
προϊόντα, δηλαδή το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί και
2 μερίδες από πουλερικά ή όσπρια ή αυγά ή ψάρια
ή ξηρούς καρπούς. Λιγότερο συχνά θα πρέπει να
τρώτε τα λίπη, τα γλυκά και το κόκκινο κρέας που
βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας. Μην
ξεχνάτε να πίνετε άφθονο νερό!!!
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