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Για παιδιά Ε΄, Στ΄,  Α΄ Γυμνασίου – Δύο εβδομαδιαία projects 
 

 
«Ο γύρος του κόσμου σε ένα πιάτο» 

Αλήθεια…  
 …γνωρίζετε την τεχνική των chopsticks; Μια δοκιμή με παραδοσιακό κινέζικο 

φαγητό είναι μια θρεπτική όσο και διασκεδαστική εμπειρία. 
 …γνωρίζετε πως ψήνουν τις πίτες στην Αφρική; Ο τρόπος είναι απλός και το 

αποτέλεσμα είναι νοστιμότατο! 
 …δοκιμάσατε ποτέ να φάτε μακαρόνια χωρίς πιρούνι;  Στην Ταϊλάνδη είναι κανόνας 

και τέχνη να τρώτε με το κουτάλι. 
 …είναι σωστό ή αγένεια να τρώτε με τα χέρια; Στην Αραβία έχουν μια διαφορετική 

άποψη για το θέμα αυτό! 
 … ξέρετε τι περιέχει μια κλασική τορτίγια στο Μεξικό; Είναι ίσως το πιο χορταστικό 

και υγιεινό πρόχειρο φαγητό. 
 
Όλα αυτά και πολλά άλλα αξιοπερίεργα, γευστικά και θρεπτικά θα γνωρίσουν τα παιδιά στο 
«Καλοκαίρι στο αγρόκτημα» μέσα από το βιωματικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό project  

«Ο γύρος του κόσμου σε ένα πιάτο» 
θα ασχοληθούμε με εθνικές γεύσεις από όλο τον κόσμο καθώς και με τις διατροφικές 
συνήθειες που τις συνοδεύουν. Το φαγητό δεν είναι μόνο διατροφή, είναι και στοιχείο 
πολιτισμού για κάθε τόπο και κάθε λαό.  
 
Και όχι μόνο! Θα γνωρίσουμε τα μέρη, τους ανθρώπους, τα έθιμα και τις συνήθειες για 
κάθε τόπο που θα αναφερθούμε σε αυτό το φανταστικό ταξίδι. Κάθε στάση μας σε ένα 
μέρος του πλανήτη διαρκεί μία ημέρα γεμάτη με δραστηριότητες από ομαδικά παιχνίδια 
και κατασκευές, μέχρι μύθους και ιστορίες. Αυτά θα περιλαμβάνουν οι αποσκευές των 
σύγχρονων ταξιδευτών.  Ένα ταξίδι στις γωνιές του κόσμου! 
 
Στο ταξίδι αυτό, αυτονόητη είναι μια στάση στη Μεσόγειο και στην υγιεινή και Mεσογειακή 
διατροφή με τα φρέσκα λαχανικά, το ελαιόλαδο, τα χρώματα και τις γεύσεις των 
καλοκαιρινών φρούτων. Παιχνίδια από την Ινδία, τραγούδια από την Αφρική, ιστορίες από 
την Λατινική Αμερική συνδυάζονται με τορτίγιες καλαμποκιού, ρύζι στον ατμό, Μεσογειακή 
Διατροφή και φρέσκες σαλάτες! 
Για  όλα τα παραπάνω θα κάνουμε έρευνα στα εργαστήρια υπολογιστών της Βιβλιοθήκης 
μας. 
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«Η επιστήμη της διατροφής» 

 
Αναρωτηθήκατε ποτέ …  

 …γιατί το τυρί έχει τρύπες; 
 … πώς γίνεται αφράτο το ψωμί; 
 …τι μετατρέπει το μούστο σε κρασί; 
 …γιατί δεν αλλοιώνονται τα παστά; 
 …γιατί το ξίδι είναι και απολυμαντικό; 
 …τι είναι η παστερίωση; 
 …υπάρχει και παστεριωμένο νερό; 
 …τι είναι η ενυδρειοπονία; 
 …ποιο είναι το μεγαλύτερο κύτταρο που μπορούμε να το παρατηρήσουμε με γυμνό 

μάτι; 
 …πως μπορούμε να ζωντανέψουμε χρήσιμους μύκητες και πώς να εξουδετερώσουμε 

τους επιβλαβείς; 
 
Τις απαντήσεις θα τις βρουν τα παιδιά μέσα από εργαστήρια και πειράματα, μέσα από τη 
λογική της επιστημονικής έρευνας και ανακάλυψης. Η κουζίνα δεν κρύβει μόνο γεύσεις, 
αλλά έχει και τα επιστημονικά μυστικά της! Θα τα ανακαλύψουμε με το εβδομαδιαίο 
βιωματικό όσο και ψυχαγωγικό  project: 

 «Η επιστήμη της διατροφής» 
Στη διάρκεια του project θα οργανώσουμε απλά πειράματα, θα αναπαραστήσουμε τη 
βασική διάταξη από το χημείο του Παστέρ, θα οργανώσουμε ένα κλειστό κύκλωμα 
ταυτόχρονης εκτροφής ψαριών και καλλιέργειας λαχανικών, θα παρασκευάσουμε γιαούρτι 
και παραδοσιακό τυρί , θα οργανώσουμε το δικό μας θερμοκήπιο! 
 
Είναι αυτονόητο ότι δεν θα παραμείνουμε μόνο στο χώρο των εργαστηρίων. Εργασίες στο 
λαχανόκηπο και στο αμπέλι, έρευνα για πληροφορίες στη βιβλιοθήκη και τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επισκέψεις στο βουστάσιο και το γαλακτοκομείο, ομαδικά 
παιχνίδια μέσα στο φυσικό περιβάλλον της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, 
συμπληρώνουν το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. 
 
Στόχος μας είναι τα παιδιά να πάρουν μια μικρή γεύση από τη ζωή στην Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, με συστατικά την επιστήμη, τη βιωματική μάθηση, τη χαρά, τη φαντασία 
και τη δημιουργικότητα! Αυτά δημιουργούν το μενού της εβδομάδας «Η επιστήμη της 
διατροφής». 
 
Στο τέλος της περιόδου, όπως όλες οι ομάδες του προγράμματος , θα συνεισφέρουν με τα 
«προϊόντα» τους στην «Ανοικτή Αγορά» για καλό σκοπό-την οικονομική ενίσχυση του 
Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου. 
 
Φυσικά, δεν θα λείψει το παιχνίδι στα γήπεδα και το κλειστό γυμναστήριο της Σχολής 
και η καθημερινή εξάσκηση στην Αγγλική με τον προφορικό λόγο. 
 


