
Θεµατική ενότητα:
Το γάλα



Συζητούµε µε τους µαθητές για τα θρεπτικά συστατικά του γάλακτος. Χρησιµοποιώντας

καταιγισµό ιδεών καταγράφουµε στον πίνακα όλες τις πληροφορίες τους, σωστές και λάθος.

Στη συνέχεια συζητούµε για τυχόν λάθη και τα διορθώνουµε. 

Κυκλώνουµε τα βασικά θρεπτικά συστατικά (ασβέστιο, πρωτεΐνες, βιταµίνες D, Α και Β12).

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει ένα από αυτά τα συστατικά.

Οι οµάδες αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο και κάνουν µια σύντοµη

παρουσίαση στην τάξη για το συστατικό τους: τι προσφέρει το συγκεκριµένο

συστατικό στον ανθρώπινο οργανισµό, σε ποιες τροφές το βρίσκουµε κλπ. 

Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό 

Το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα είναι γεµάτα θρεπτικά συστατικά που

βοηθούν το σώµα σου να µένει υγιές µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Μερικές από αυτές τις θρεπτικές ουσίες είναι:

    Ασβέστιο

    Πρωτεΐνες

    Βιταµίνες D, A και B12

Το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα είναι πλούσια σε ασβέστιο, ένα θρεπτικό συστατικό

πολύ σηµαντικό για τα κόκαλα και τα δόντια σου. Τα κόκαλά σου είναι αυτά που δίνουν

στο σώµα σου την υποδοµή ώστε να µπορείς να κάθεσαι, να στέκεσαι και να κινείσαι.

Καθώς µεγαλώνεις, τα κόκαλά σου πρέπει να µεγαλώσουν και αυτά.

Πράγµατι, τα κόκαλα των παιδιών και των εφήβων αναπτύσσονται γρηγορότερα

σε σύγκριση µε οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής τους. Για να διασφαλίσεις ότι τα κόκαλα

είναι γερά, είναι σηµαντικό να έχεις άφθονο ασβέστιο στη διατροφή σου.

Αυτό µπορεί να γίνει πίνοντας συχνά γάλα ή τρώγοντας γαλακτοκοµικά προϊόντα,

τα οποία αποτελούν τα πλέον πλούσια σε ασβέστιο φαγητά που µπορείς να βρεις.

Τα δόντια σου καλύπτονται από µία ουσία που ονοµάζεται σµάλτο. Αυτό είναι το λευκό,

σκληρό µέρος του δοντιού σου που µπορείς να δεις πάνω από τα ούλα.

Το σµάλτο είναι στην πραγµατικότητα το πιο σκληρό συστατικό σε όλο το ανθρώπινο σώµα και

είναι ως επί το πλείστον φτιαγµένο από ασβέστιο. Χωρίς αυτό το γερό στρώµα σµάλτου,

Τι περιέχει το γάλα;



δεν θα µπορούσες να µασήσεις τσιχλόφουσκα, να δαγκώσεις ένα µήλο ή ακόµα και

να φας µία µπανάνα χωρίς να πονέσεις. Με το να τρως και να πίνεις φαγητά και ροφήµατα

πλούσια σε ασβέστιο, όπως γάλα, µπορείς να εξασφαλίσεις ότι τα δόντια σου

θα µείνουν υγιή και γερά.

Το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα περιέχουν επίσης µεγάλη ποσότητα πρωτεϊνών και

µία ποικιλία βιταµινών, που βοηθούν τα κύτταρα στο σώµα σου να µεγαλώσουν,

να αναπλάθονται µόνα τους και να λειτουργούν σωστά.

Τα κύτταρα είναι ζωντανοί µικροοργανισµοί - πολύ µικροί για να τα δεις µε το µάτι σου - που

καλύπτουν όλα τα διάφορα µέρη του σώµατός σου. Έχεις κύτταρα αίµατος, δέρµατος,

µυών και τόσα πολλά άλλα. Αυτά τα κύτταρα δουλεύουν διαρκώς για να εξασφαλίσουν

πως τα πάντα στο σώµα σου λειτουργούν σωστά, και η πρωτεΐνη και οι βιταµίνες στο γάλα

τα βοηθούν να κάνουν τη δουλειά τους.

Μπορεί να µην το ήξερες, αλλά µεγάλο µέρος του γάλακτος είναι ουσιαστικά νερό.

Έτσι, αν πίνεις συστηµατικά γάλα, την ίδια στιγµή αποφεύγεις την αφυδάτωση.

Όταν οι άνθρωποι δεν λαµβάνουν αρκετό νερό, κατάσταση που καλούµε  «αφυδάτωση», 

µπορεί να κουραστούν, να γίνουν οξύθυµοι και να έχουν δυσκολίες στο να συγκεντρωθούν.

Το να πίνεις γάλα µπορεί να βοηθήσει να επιστρέψεις στο σώµα σου το απαραίτητο νερό,

ενώ του παρέχεις υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και άλλα θρεπτικά συστατικά

για να σου δώσουν ενέργεια.

Οι πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος διανοµής γάλακτος

(http://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_el.htm)



Συζητούµε για τις οµάδες τροφίµων. Ποιες οµάδες γνωρίζουν οι µαθητές µας; 

Συµπληρώνουµε τις γνώσεις τους. 

Παίζουµε ένα παιχνίδι ερωτήσεων για τις οµάδες τροφίµων: η τάξη χωρίζεται σε οµάδες.

∆ίνονται σε όλες τις οµάδες µια σειρά από ερωτήσεις που έχουν σχέση µε τις οµάδες τροφίµων. 

Για παράδειγµα:

-Τι είναι πράσινο, χνουδωτό και ανήκει στην οµάδα των φρούτων;

-Τι είναι πορτοκαλί, βοηθάει στην όραση και ανήκει στην οµάδα των λαχανικών;

-Τι είναι παγωµένο, έχει γεύση φράουλα και ανήκει στην οµάδα των γαλακτοκοµικών κλπ.

Οι οµάδες απαντούν στις ερωτήσεις. Ποια οµάδα τα πήγε καλύτερα;

Εναλλακτικά, δίνουµε στις οµάδες περιοδικά µε φωτογραφίες τροφίµων 

(π.χ περιοδικά µαγειρικής).

Τα παιδιά κόβουν τις φωτογραφίες και τις κατατάσσουν σε κάθε οµάδα.

Στο τέλος της δραστηριότητας φτιάχνουµε το κολάζ κάθε οµάδας τροφίµων. 

Συζητούµε περισσότερο για την οµάδα των γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Οι µαθητές σε οµάδες έχουν 3 λεπτά για να καταγράψουν σε ένα λευκό φύλλο χαρτί

όσα περισσότερα γαλακτοκοµικά προϊόντα γνωρίζουν.

Νικήτρια η οµάδα που θα βρει τα περισσότερα. Γράφουµε τα προϊόντα αυτά στον πίνακα.

Ποιο είναι το αγαπηµένο γαλακτοκοµικό προϊόν των περισσότερων παιδιών;

Κάνουµε µια …ψηφοφορία…  Αιτιολογούµε την προτίµησή µας.

Γνωρίζουµε για τη σηµασία των γαλακτοκοµικών προϊόντων για την ελληνική οικονοµία;

Υπάρχουν γαλακτοκοµικά µας προϊόντα που είναι διάσηµα σε όλον τον κόσµο;

Σηµειώνουµε όσα γνωρίζουµε (π.χ. φέτα, ανθότυρο, µυζήθρα, µετσοβόνε, λαδοτύρι, κατίκι κλπ).

Κάνουµε ένα γρήγορο …τεστ γεωγραφίας.

Αναφέρουµε γαλακτοκοµικά προϊόντα από άλλες χώρες

(χαλούµι, τσένταρ, ρικότα, παρµεζάνα, γκοργκοντζόλα, έµµενταλ, γκούντα, ένταµ, ροκφόρ, 

µοτσαρέλα κλπ) και σηµειώνουµε σε έναν παγκόσµιο γεωγραφικό χάρτη την προέλευσή τους. 

Όπου χρειαστεί, αναζητούµε πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα



∆είχνουµε στην ολοµέλεια µια άδεια πυραµίδα (χωρισµένη σε τρία επίπεδα,

µε τις ενδείξεις από κάτω προς τα πάνω «καθηµερινά», «εβδοµαδιαία», «µηνιαία»). 

∆ίνουµε σε κάθε οµάδα µια φωτοτυπία αυτής της πυραµίδας

(κατά προτίµηση σε µέγεθος Α3 ή µεγαλύτερο, π.χ. χαρτόνι κάνσον).

Ζητούµε από τους µαθητές να σχολιάσουν το σχήµα της πυραµίδας.

Τι νοµίζουν ότι σηµαίνει; (όσο ανεβαίνουµε σε επίπεδα, µειώνουµε τη συχνότητα και

την ποσότητα των συγκεκριµένων τροφών που καταναλώνουµε). 

Οι µαθητές κολλούν σε κάθε επίπεδο (µε βάση τις δικές τους γνώσεις)

φωτογραφίες τροφίµων. Αναρτούµε κάπου τις πυραµίδες µας και τις συγκρίνουµε.

Σχολιάζουµε, συγκρίνουµε, επιχειρηµατολογούµε.

∆είχνουµε στη συνέχεια µια συµπληρωµένη πυραµίδα. Πού πέσαµε έξω;

Πυραµίδα Μεσογειακής ∆ιατροφής
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∆είχνουµε στην ολοµέλεια την περιβαλλοντική πυραµίδα διατροφής (πηγή WWF Hellas).

Τι διαπιστώνουµε; Η πυραµίδα της µεσογειακής διατροφής (είναι η πυραµίδα στα δεξιά

στην παρακάτω εικόνα) είναι και ορθότερη για περιβαλλοντικούς λόγους… 

καθώς τα τρόφιµα που πρέπει να καταναλώνουµε σε µικρότερη ποσότητα και σπανιότερα

είναι και αυτά που έχουν τη µεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση…

(πηγή: http://eyzin.minedu.gov.gr/the-pyramid-of-physical-activity/):

Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες. ∆είχνουµε σε όλους την πυραµίδα της µεσογειακής διατροφής.

Εκφωνούµε κάποιες οδηγίες στις οµάδες. 

Για παράδειγµα:

«βρείτε τρόφιµα από την οµάδα των γαλακτοκοµικών που αρχίζουν από α»

«βρείτε τρόφιµα από την οµάδα των φρούτων και λαχανικών που αρχίζουν από κ», κλπ

Νικήτρια είναι η οµάδα που θα βρεί από κάθε οµάδα όσο γίνεται περισσότερα τρόφιµα.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν δώσουµε οδηγίες για όλες τις οµάδες της πυραµίδας. 

Συµπληρώνουµε την πυραµίδα της µεσογειακής διατροφής και την περιβαλλοντική πυραµίδα,

µε την πυραµίδα της φυσικής άσκησης που ακολουθεί.

 



Τι σηµαίνει η παραπάνω πυραµίδα;

(για την υγεία µας τι άλλο πρέπει να υιοθετήσουµε εκτός από υγιεινές συνήθειες διατροφής;).

Πού βρίσκονται τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και το γάλα στην πυραµίδα της διατροφής;

Συζητούµε για τη µεσογειακή διατροφή και τη σηµασία της για την καλή υγεία

του ανθρώπινου οργανισµού. 

Είναι η διατροφή µας σύµφωνη µε τις αρχές της µεσογειακής διατροφής;

Καταγράφουµε όλοι στη διάρκεια µιας εβδοµάδας τις διατροφικές µας επιλογές.

Επεξεργαζόµαστε σε οµάδες τα εβδοµαδιαία µας στοιχεία. Τι δείχνουν; 

Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό

Τα τρόφιµα µπορεί να χωριστούν σε οµάδες µε βάση το ότι περιέχουν αντίστοιχες ποσότητες

από κάποια θρεπτικά συστατικά. Όπως θα διαπιστώσεις, κάθε οµάδα τροφίµων έχει διαφορετικά

χαρακτηριστικά ως προς τη θρεπτική της αξία, ενώ ακόµα και τα τρόφιµα της ίδιας οµάδας

διαφέρουν µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει ότι ένας από τους βασικούς κανόνες για µια ισορροπηµένη

καθηµερινή διατροφή είναι η ποικιλία, και µάλιστα σε δύο διαστάσεις: να επιλέγεις τρόφιµα που

ανήκουν σε όλες τις οµάδες τροφίµων, αλλά και διαφορετικά τρόφιµα από την ίδια οµάδα τροφίµων.

Έχε κατά νου ότι κανένα τρόφιµο δεν περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά, όπως και κανένα

δεν περιέχει απολύτως τίποτα.

Αναλυτικότερα, ένας συνήθης διαχωρισµός των τροφίµων σε οµάδες τροφίµων είναι ο εξής:



∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Στην οµάδα αυτή ανήκουν όλα τα τρόφιµα που παράγονται από τα δηµητριακά

(π.χ. σιτάρι, κριθάρι, βρώµη), όπως το ψωµί, το ρύζι, οι πατάτες, τα ζυµαρικά,

τα δηµητριακά πρωινού. Τα τρόφιµα της οµάδας αυτής είναι πρωτίστως καλή πηγή υδατανθράκων,

το κύριο δηλαδή θρεπτικό συστατικό για την παροχή ενέργειας. Περιέχουν, όµως, και άλλα

σηµαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως διαιτητικές ίνες, βιταµίνες κυρίως της οµάδας Β και

ανόργανα συστατικά (π.χ. µαγνήσιο). Είναι ενδιαφέρον ότι στη γνωστή πυραµίδα της Μεσογειακής

∆ίαιτας τα τρόφιµα της οµάδας αυτής αποτελούν τη βάση της, δηλώνοντας δηλαδή ότι θα πρέπει

να καταναλώνονται σε µεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση µε τα τρόφιµα άλλων οµάδων.

Όµως, δεν έχουν όλα τα τρόφιµα της οµάδας την ίδια θρεπτική αξία. Όσα είναι ολικής άλεσης

έχουν πολλαπλά οφέλη για την υγεία και συστήνεται να τα προτιµάς µέσα στην ηµέρα όποτε µπορείς!

ΦΡΟΥΤΑ

Τα φρούτα είναι καλή πηγή πολλών απαραίτητων θρεπτικών συστατικών,

για τα οποία σε µια τυπική δίαιτα του σύγχρονου τρόπου ζωής υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης.

Κυριότερα από αυτά είναι οι διαιτητικές ίνες, οι οποίες µεταξύ άλλων βοηθούν το γαστρεντερικό

σύστηµα να λειτουργεί σωστά, το κάλιο, το οποίο ανταγωνίζεται τη δράση του νατρίου (αλάτι),

και βιταµίνες, όπως η βιταµίνη C και το φυλλικό οξύ. Επίσης, περιέχουν από τη φύση λίγες θερµίδες,

έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, και ουσιαστικά δεν περιέχουν λίπος ή αλάτι.

Στην οµάδα των φρούτων ανήκουν όλες οι µορφές του φρούτου, συµπεριλαµβανοµένων και

των φυσικών χυµών, αλλά ο στόχος για ισορροπηµένη διατροφή αφορά κυρίως την

κατανάλωση φρέσκων φρούτων.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Στην οµάδα αυτή ανήκουν όλα τα λαχανικά σε οποιαδήποτε µορφή: ωµά ή βραστά,

φρέσκα ή κατεψυγµένα, ολόκληρα ή τεµαχισµένα, ως σαλάτα ή κυρίως πιάτο.

Τα λαχανικά είναι πολύ φτωχά σε θερµίδες και λίπος, και πλούσια σε νερό και διαιτητικές ίνες.

Αποτελούν καλή πηγή πολλών σηµαντικών βιταµινών και ανόργανων συστατικών,

όπως οι βιταµίνες C, A, φυλλικό οξύ και το κάλιο.

Ενδιαφέρον είναι ότι τα λαχανικά, όπως και τα φρούτα, ανάλογα µε το χρώµα τους

διαχωρίζονται περαιτέρω σε υποοµάδες, ώστε κάθε µια να θεωρείται κύρια πηγή συγκεκριµένων

αντιοξειδωτικών ουσιών. Το µήνυµα από αυτό το διαχωρισµό είναι ότι για να πάρουµε από όλες

χρειάζεται να καταναλώνουµε από όλα τα χρώµατα!



ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Στην οµάδα αυτή ανήκουν τα διάφορα είδη γάλακτος και των προϊόντων του,

δηλαδή τα γιαούρτια και τα τυριά. Το χαρακτηριστικό θρεπτικό συστατικό της οµάδας

είναι το ασβέστιο, αλλά αποτελούν και καλές πηγές πρωτεΐνης, φωσφόρου, καλίου και βιταµίνης D.

Ο κύριος ρόλος τους στη διατροφή είναι συνυφασµένος µε την ανάπτυξη των οστών και

των δοντιών, όµως έχουν και άλλα οφέλη για την υγεία. Η σύσταση για επιλογή χαµηλών

σε λίπος γαλακτοκοµικών είναι πια πολύ διαδεδοµένη, όµως το επιστηµονικό τοπίο φαίνεται

να αλλάζει, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή χαµηλών σε λίπος γαλακτοκοµικών

δεν είναι απαραίτητα πιο ωφέλιµη για την υγεία, και άρα µπορείς άνετα να απολαµβάνεις και

τα πλήρη γαλακτοκοµικά.

ΚΡΕΑΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στην οµάδα αυτή ανήκουν όλα τα είδη ζωικού κρέατος -µοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, το αβγό και

όλα τα είδη ψαριών και θαλασσινών. Χαρακτηριστικότερο θρεπτικό συστατικό της οµάδας είναι

η υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για πολυάριθµες και ποικίλες

λειτουργίες του σώµατος. Περιέχουν, όµως, και αλλά πολλά σηµαντικά θρεπτικά συστατικά,

µεταξύ των οποίων βιταµίνες και ανόργανα συστατικά, τα οποία δεν απαντώνται εύκολα σε άλλες

οµάδες τροφίµων. Βεβαίως, δεν είναι όλα τα τρόφιµα της οµάδας αυτής ισάξια ποιοτικά,

οπότε συστήνεται διαφορετική συχνότητα κατανάλωσης.

Επειδή στην τυπική σύγχρονη δίαιτα η κατανάλωση κρέατος και προϊόντων είναι πολύ αυξηµένη,

η γενική οδηγία είναι να περιορίζεται η κατανάλωσή τους όσο το δυνατόν περισσότερο,

ενώ το αντίθετο ισχύει για τα ψάρια και τα θαλασσινά. Ένας ωραίος, λοιπόν, τρόπος να επιτευχθούν

και οι δύο στόχοι ταυτόχρονα είναι να αντικαταστήσεις κάποια γεύµατα κρέατος από ψάρι ή και

από όσπρια. Επίσης, από τα τρόφιµα της οµάδας συστήνεται να αποφεύγεις τα επεξεργασµένα κρέατα,

όπως είναι τα αλλαντικά, τα οποία µεταξύ άλλων έχουν και υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι.

ΟΣΠΡΙΑ

Τα όσπρια πολλές φορές µπορεί να συµπεριληφθούν στην ευρύτερη οµάδα του κρέατος,

εξαιτίας της υψηλής τους περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, ή ακόµα και στην οµάδα των λαχανικών,

εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας σε διαιτητικές ίνες και µικροθρεπτικά συστατικά.

Πρόκειται δηλαδή για µια οµάδα τροφίµων µε ένα µοναδικό, θα λέγαµε, θρεπτικό προφίλ, εφόσον

συνδυάζει τα οφέλη της οµάδας του κρέατος και τα οφέλη των λαχανικών!

Στη Μεσογειακή ∆ίαιτα έχουν ξεχωριστή θέση, καθώς και το πρακτικό πλεονέκτηµα να σερβίρονται

είτε ως συνοδευτικά είτε ως κυρίως πιάτο. Ειδικότερα για τα άτοµα που δεν καταναλώνουν

συχνά κρέας ή ακολουθούν µια περισσότερο φυτοφαγική δίαιτα,

τα όσπρια έχουν κεντρικό ρόλο στη δίαιτά τους.



Πηγή: Πρόγραµµα «Ευ Ζην» (http://eyzin.minedu.gov.gr/food-groups/) 

ΛΙΠΗ & ΕΛΑΙΑ

Στην οµάδα αυτή ανήκουν ουσιαστικά τα τρόφιµα που στο µεγαλύτερό τους ποσοστό ή αποκλειστικά

αποτελούνται από λίπος. Εδώ περιλαµβάνονται όλα τα λάδια, π.χ. το ελαιόλαδο ή άλλα σπορέλαια,

οι µαργαρίνες, το βούτυρο, η µαγιονέζα και οι διάφορες σως µε βάση αυτή, καθώς και τρόφιµα

όπως οι ξηροί καρποί, οι ελιές αλλά και το µπέικον. Όλα τα τρόφιµα της οµάδας αυτής

δεν είναι ίδια ποιοτικά, που σηµαίνει ότι συστήνεται διαφορετική συχνότητα στην κατανάλωσή τους.

Ως προς τα είδη λαδιού, για παράδειγµα, είναι ευρέως γνωστή η σύσταση για χρήση του ελαιολάδου,

σύµφωνα και µε τη Μεσογειακή ∆ίαιτα, έναντι άλλων πηγών λίπους, σε καθηµερινή βάση και είτε

στο φαγητό είτε τις σαλάτες ή σε άλλα µικρογεύµατα. Επειδή τα τρόφιµα της οµάδας αυτής

είναι πλούσια σε ενέργεια, συστήνεται γενικώς ένα µέτρο στην ποσότητα που τα καταναλώνουµε,

αλλά από άποψη θρεπτικών συστατικών διαφέρουν σηµαντικά, µε πιο ωφέλιµα όσα προέρχονται

από φυτικές πηγές.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΛΙΠΟΣ Ή ΖΑΧΑΡΗ

Αν και δεν πρόκειται για µια οµάδα µε µεγάλη οµοιογένεια, θα τοποθετούσαµε σε αυτή διάφορα

γλυκίσµατα και αλµυρά σνακ, όπως κέικ, πάστες, µπισκότα, γαριδάκια, πατατάκια, αλλά και

αναψυκτικά ή χυµούς. Τα τρόφιµα της οµάδας αυτής δεν περιέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά,

οπότε η κατανάλωσή τους δεν θεωρείται αναγκαία για τη λειτουργία του οργανισµού.

Όµως, τέτοιου είδους τρόφιµα καταναλώνονται κυρίως ως λιχουδιές ή κεράσµατα,

και ως τέτοια έχουν απόλυτη θέση σε ένα κατά τα άλλα ισορροπηµένο διαιτολόγιο.

Οπότε, το κύριο µήνυµα σε σχέση µε τα τρόφιµα αυτά είναι να τα καταναλώνεις ως κάτι έξτρα

στο διαιτολόγιό σου, χωρίς να αντικαθιστάς τρόφιµα από τις άλλες οµάδες.

Εάν τα καταναλώνεις σε µικρές ποσότητες, όχι καθηµερινά, και βρίσκοντας παράλληλα

άλλες εναλλακτικές, θα το έχεις πετύχει.



 (ή εναλλακτικά διαβάζουµε µια ιστορία, ένα παραµύθι, ένα ποίηµα ή ένα διήγηµα  µε θέµα το γάλα ).

Για παράδειγµα µπορούµε να διαβάσουµε το ποίηµα «Γάλα µε κακάο» (Φυλλιώ Νικολούδη).

Προσθέτουµε µία δική µας στροφή στο ποίηµα

(εναλλακτικά το δραµατοποιούµε, το τραγουδάµε, το χορεύουµε…)

Ακούµε, δραµατοποιούµε και ζωγραφίζουµε
το τραγούδι «8 τραγουδάκια γάλακτος »

  https://www.youtube.com/watch?v=R2eL8ThEcjo&index=3&list=PLOwp3_HlvlH8fNXd2TAtaqhuZ_i6ta9mL (τραγούδι)

  http://panagiaalexiotissa.blogspot.gr/2011/10/1940.html#axzz4z9SpzYm9 (το γάλα του Κωστάκη, ένα διήγηµα για την Κατοχή και την έλλειψη γάλακτος)

  Παράδειγµα: «Η ιστορία της γαλατούς» (http://historiaarxizei.blogspot.gr/2011/05/blog-post_22.html) 

Σ’ ένα µπουκάλι  από γυαλί

∆υο φίλοι µένουνε µαζί,

Γάλα µε κακάο

Πολύ τα αγαπάω!

Μαζί και διαφορετικοί

Φίλοι για µια ζωή.

Μαζί και διαφορετικοί

Όλα τα πλάσµατα στη γη.

Με χέρια ενωµένα

Προσκαλούν κα µένα

Γάλα µε κακάο

Πολύ τα αγαπάω.

“

“



Βλέπουµε έναν πανελλήνιο γεωγραφικό χάρτη. Εντοπίζουµε σε αυτόν τα µεγάλα λιβάδια και

τις µεγάλες πεδιάδες της Ελλάδας (Σερρών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Γιαννιτσών, Ξάνθης,

Κοµοτηνής, ∆ράµας, Ηλείας, Κωπαΐδας).

Βρίσκουµε στις συγκεκριµένες περιοχές τα ποτάµια και τις λίµνες. 

Επισκεπτόµαστε στη συνέχεια την ιστοσελίδα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού (www.elgo.gr).

Από το µενού «∆ραστηριότητες», επιλέγουµε το υποµενού «∆ιασφάλιση ποιότητας αγροτικών

προϊόντων» και στη συνέχεια «Καταγραφή στοιχείων παραγωγής νωπού γάλακτος». 

Από τη λίστα που θα εµφανιστεί, επιλέγουµε τον πιο πρόσφατο πίνακα µε στατιστικά στοιχεία

µε την παραγωγή νωπού γάλακτος ανά νοµό της χώρας. Ποιοι νοµοί έρχονται πρώτοι;

(Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ξάνθης, Έβρου, Κοµοτηνής, ∆ράµας, Κιλκίς, Λάρισας, Βοιωτίας, Ηλείας κλπ)

Αποµονώνουµε τους νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας. ∆ιαπιστώνουµε αθροίζοντας τα σχετικά ποσά

(…κάνουµε µαθηµατικά) και βρίσκοντας την αναλογία (… κάνουµε µαθηµατικά) µε την πανελλήνια

παραγωγή ότι στην ευρύτερη περιοχή µας παράγεται το µισό περίπου νωπό αγαλεδινό γάλα

της Ελλάδας. Τι παρατηρούµε ως προς την αρχική µας λίστα των πεδιάδων;

Γιατί ο νοµός Θεσσαλονίκης είναι πρώτος στην παραγωγή γάλακτος;

(θυµόµαστε από τη Γεωγραφία της Ε΄ ∆ηµοτικού… «Οι µεγάλοι ποταµοί που διασχίζουν την πεδιάδα,

ο Αλιάκµονας, ο Αξιός, ο Λουδίας και ο Γαλλικός, την ποτίζουν και µεταφέροντας εύφορες ύλες

την κάνουν περισσότερο παραγωγική»…).

Νοµός Σερρών, τόπος ευλογηµένος! 



Ποια είναι η θέση του νοµού Σερρών στη λίστα αυτή; 

Συζητούµε για τα πλεοενεκτήµατα του νοµού Σερρών που συµβάλλουν στη µεγάλη του

παραγωγή νωπού γάλακτος. Επικεντρώνουµε τη συζήτηση:

- στο τοπικό κλίµα

- στα γόνιµα εδάφη

- τα λιβάδια του νοµού (η συνολική έκταση του νοµού είναι περίπου 3.970 τετραγωνικά χιλιόµετρα

  εκ των οποίων το 48% είναι πεδινές εκτάσεις)

- στα υδάτινα αποθέµατα του νοµού (ποταµός Στρυµόνας και λίµνη Κερκίνη)

- στην παράδοση της περιοχής ως προς την αγελαδοτροφία

- την παραγωγή ζωοτροφών από τη σερραϊκή γη που είναι απαραίτητες για την αγελαδοτροφία

- τη λειτουργία µεγάλων και µικρών µονάδων επεξεργασίας του νωπού γάλακτος

- στη γεωγραφική του θέση (Αποτελεί τη σηµαντικότερη πύλη µέσω Βουλγαρίας προς Βόρεια και

  Ανατολική Ευρώπη. Ακόµη πολύ προνοµιακή ήταν από την αρχαικότητα από συγκοινωνιακή άποψη,

  η γεωγραφική θέση του νοµού, καθώς ήλεγχε ένα σταυροδρόµι αρχαίων δρόµων, που εξασφάλιζαν

  την επικοινωνία του Αιγαιακού κόσµου (ακτές Στρυµονικού κόλπου) µε τη Βαλκανική παραδουνάβια

  ενδοχώρα, όπως και την επικοινωνία µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, καθώς η Εγνατία οδός

  διέσχιζε το νότιο τµήµα του νοµού).

Τι σηµαίνουν όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα του τόπου µας ως προς τις ποσότητες γάλακτος που παράγει; 

Τα πλεονεκτήµατα αυτά έχουν σχέση µόνο µε την ποσότητα του γάλακτος ή και µε την ποιότητά του ή

 τη γεύση του;

Συγκεντρώνω περισσότερες πληροφορίες για τα οικοσυστήµατα που βρίσκονται στην περιοχή µας και

έχουν σχέση µε την παραγωγή γάλακτος (λιβάδια, πεδιάδα Σερρών, ποταµός Στρυµόνας,

νεροβούβαλοι, λίµνη Κερκίνης). 



! !

Βρίσκουµε επιπλέον πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα της λίµνης Κερκίνης και

του ποταµού Στρυµόνα, για τα ενδηµικά είδη των Σερρών και τα είδη που έχουν εξαφανιστεί. 

Με αφορµή τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νοµού, βρίσκουµε περισσότερες πληροφορίες

για τα σηµαντικά έργα του 1933 που άλλαξαν την  όψη του Σερραϊκού κάµπου, δηµιούργησαν

την εύφορη σερραϊκή πεδιάδα και έβαλαν τις βάσεις για την ανάπτυξη της γεωργίας και

της κτηνοτροφίας στον νοµό Σερρών. 

Μελετούµε το ακόλουθο κείµενο για τη λίµνη και την ιστορία της

(Πηγή: Εγχειρίδιο Τοπικής Ιστορίας, ∆ιεύθυνσης Π.Ε. Σερρών)

«Στα βορειοδυτικά του νοµού,  45 χλµ. δυτικά της πόλης των Σερρών και δίπλα στο χωριό Λιθότοπος,

ανάµεσα στα βουνά Μπέλες και Κρούσια, βρίσκεται ένας από τούς σπουδαιότερους υγροτόπους

της Ελλάδος, όπου ζει, αναπτύσσεται και αναπαράγεται µια βιοκοινότητα, µε ανεκτίµητο αισθητικό,

επιστηµονικό και οικολογικό ενδιαφέρον: η λίµνη Κερκίνη. 

!



Ο Ηρόδοτος αναφέρει τη λίµνη µε το όνοµα Πρασιάς και περιγράφει µε γλαφυρότητα

τους λιµναίους οικισµούς, που διατηρούσαν οι Παίονες της περιοχής κατά την εποχή

της περσικής διείσδυσης στη Θράκη και τη Μακεδονία. Το σηµερινό όνοµά της,

που σποραδικά άρχισε ν’ ακούγεται µόλις τον προηγούµενο αιώνα και καθιερώθηκε το 1929,

το οφείλει στο όρος Κερκίνη, µε το οποίο ενώνεται.

Η λίµνη είναι τεχνητή κι αποτελεί δηµιούργηµα των µεγάλων παραγωγικών έργων Σερρών-∆ράµας.

Μέχρι τότε ήταν µια ελώδη περιοχή, την οποία ο ποταµός Στρυµόνας µετέτρεπε

πρόσκαιρα σε λίµνη σε κάθε του πληµµύρα. Η σταθεροποίηση της λίµνης επιτεύχθηκε

το 1932-33 µε την κατασκευή φράγµατος και προστατευτικού αναχώµατος

απ’ τις εταιρείες Μονκς - Γιούλεν στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου διευθέτησης

του υδάτινου όγκου της πεδιάδας Σερρών.

Τα έργα περιελάµβαναν τη δηµιουργία αναχωµάτων, την κατασκευή φράγµατος,

την αποξήρανση της λίµνης του Αχινού, τη δηµιουργία διωρύγων άρδευσης,

την κατασκευή δικτύου τάφρων και τη διευθέτηση χειµάρρων.

Η χλωρίδα κι η πανίδα της λίµνης είναι εξαιρετικά πλούσια και ενδιαφέρουσα.

Τα πλέον χαρακτηριστικό της πανίδας είναι το νούφαρο, που απλώνεται σε µια περιοχή

περίπου 5.000 στρεµµάτων. 

Στα είδη της πανίδας συναντούµε και παγκοσµίως απειλούµενα ζώα,

όπως ο λύκος και το ζαρκάδι και τα πτηνά λαγγούνα και αργυροπελεκάνο,

ενώ αποτελεί καταφύγιο µεταναστευτικών πουλιών. Στην περιοχή γύρω απ’ τη λίµνη

υπάρχουν αγέλες βουβαλιών, απ’ τις τελευταίες εναποµείναντες στην Ελλάδα.   

Η λίµνη δηµιουργήθηκε κατ’ αρχήν ως αντιπληµµυρικό έργο µε σωτήρια δράση

κατά της ελονοσίας. Οι ανάγκες ύδρευσης του εύφορου, σερραϊκού κάµπου την ανέδειξαν

κι ως έναν αποταµιευτήρα νερού. 



Σήµερα, η Κερκίνη έχει αναπτύξει κι άλλες ωφελιµιστικές δραστηριότητες,

αφού αποτελεί πόλο έλξης τουριστών, επιστηµόνων, ψαράδων, κλπ»

Ποιες πληροφορίες µας δίνει το κείµενο για τη λίµνη;

Ποια προβλήµατα έλυσε η δηµιουργία της; 

Τι προσέφεραν στον νοµό και στην ανάπτυξή του τα συγκεκριµένα έργα;

Φωτογραφίες από τα έργα:

Ερώτηση: Τι ανάγκασε την εταιρεία να δηµιουργήσει τόσες και τέτοιες υποδοµές;

!

Αρχείο Γ. Καφταντζή

Από τις εγκαταστάσεις της κατασκευαστικής εταιρίας Μονκς Γιούλεν στην περιοχή της Βυρώνειας.

∆ιακρίνονται και τα σπίτια για τη στέγαση του προσωπικού της εταιρίας.

Η εταιρία κατασκεύαζε και κοινωφελή ιδρύµατα µεταξύ των οποίων σχολείο, νοσοκοµείο, κλπ 



!

!

Αρχείο Β. Τζανακάρη

Από τη δοξολογία στην πλατεία των Μ. Ταξιαρχών στις 12.30΄ το µεσηµέρι

της 21.10.1928 για την έναρξη των αντιπληµµυρικών και αποξηραντικών έργων στον κάµπο των Σερρών.

Στη δοξολογία χοροστάτησαν και oι τρεις µητροπολίτες της περιφέρειας: ο Σερρών Κων. Μεγγρέλης,

ο Σιδηροκάστρου Βασίλειος Μαγκριώτης και ο Νιγρίτης Ευγένιος.

Από τα κτίρια που διακρίνονται στο βάθος, το αριστερό είναι το τότε µητροπολιτικό µέγαρο Σερρών.

Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Σερρών

Εκσκαφεύς ∆ράγκλαϊν "Σέρραι" εµφράσσων την  παλαιάν κοίτην του Στρυµόνος

δια την εκτροπήν Ρούπελ- Κερκίνης, Φεβρουαρίου 27, 1933

 

Ερώτηση: Τι σηµασία είχε για την περιοχή η έναρξη των παραγωγικών έργων;

                  Γιατί έµειναν στην ιστορία ως παραγωγικά;

!



Μελετήστε επίσης τις ακόλουθες ιστορικές πηγές:

«Η εξάπλωση της ελονοσίας πήρε τεράστιες διαστάσεις την περίοδο 1922 – 1928.

Το 1923 είχε διαπιστωθεί ότι στους 100 θανάτους οι 70 προέρχονταν από την ελονοσία.

Το 1924 η νοσηρότητα εξαιτίας της ελονοσίας έφτανε γύρω από τη λίµνη της Κερκίνης 60%.

Σύµφωνα µε µια έκθεση του νοµίατρου κ. Μέρµηγκα, η µεγαλύτερη προσβολή ελονοσίας

σηµειώθηκε το 1929 για όλη την πεδιάδα µε 90%. Το 1932 µετά τα αντιπληµµυρικά έργα

έφτασε 40-50% και τέλος το 1933 σε 10%.»

Καφταντζής, Γ., (1972) Ιστορία της πόλεως των Σερρών και της περιφερείας της, Τόµος Β΄, Σέρρες.

«Είναι η περίοδος που στην περιοχή καταφτάνουν χιλιάδες πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και

τον Πόντο (85.000 χιλιάδες κατά Yeager/1979 κατά την περίοδο από 1922-1928).

Εγκαθίστανται στην περιοχή των Σερρών όπου επιβιώνουν κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης. 

Οι συχνές πληµµύρες του Στρυµόνα έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο τις καλλιέργειες και τους πεδινούς

οικισµούς, την ασφάλεια των τοπικών πληθυσµών και των προσφύγων.

Ειδικά οι τελευταίοι υπέφεραν περισσότερο µε αποτέλεσµα να χαθούν το 1/5 των προσφύγων

που έµεναν στην περιοχή, την διετία 1922-1924. Έτσι δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι οι κύριοι

παράγοντες που ώθησαν το Ελληνικό Κράτος στην κατασκευή των µεγάλων εγγειοβελτιωτικών

έργων στις πεδιάδες της Μακεδονίας ήταν το προσφυγικό πρόβληµα και η ελονοσία.» 

Μπαρτζούδης, Γ. (1996) Αναφορά στις λίµνες του Στρυµόνα, στο: Χρονικά Πεθελινού,

Πολιτιστικός Σύλλογος Πεθελινού, Σέρρες.

Ερώτηση: Ποιοι λόγοι ώθησαν την ελληνική πολιτεία στην κατασκευή των έργων

                  που οδήγησαν στη δηµιουργία της λίµνης Κερκίνης;



Ο γνωστός σκηνοθέτης Θόδωρος Αγγελόπουλος σε δύο από τις γνωστότερες ταινίες του,

«Το µετέωρο βήµα του πελαργού» (1991) και «Το λιβάδι που δακρύζει» (2003) χρησιµοποίησε

ως φυσικά σκηνικά, παραλίµνια και παραστρυµόνια σηµεία, ενώ ειδικά για τις ανάγκες 

της δεύτερης κατασκεύασε ένα ολόκληρο χωριό µέσα στην λίµνη Κερκίνη.

Το υγρό στοιχείο έχει εµπνεύσει πολλές φορές τους καλλιτέχνες και τους πνευµατικούς δηµιουργούς.

Περιηγηθείτε µε µια µηχανή αναζήτησης και αναζητείστε δηµιουργίες, που έχουν σχέση

µε ποτάµια ή λίµνες της χώρας µας (φεστιβάλς, ταινίες, παραστάσεις, κλπ) 

Χωριστείτε σε οµάδες και ως άλλοι τουριστικοί πράκτορες οργανώστε ένα τριήµερο στη λίµνη.

Φτιάξτε το σχετικό πρόγραµµα.

 Μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε εικόνες και βίντεο σχετικά µε τη λίµνη.

Κάντε µια λίστα µε τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας, που είδατε.

Σε τι συµπέρασµα καταλήγετε για τη βιοποικιλότητα της περιοχής; 

Ποια παραλίµνια χωριά της λίµνης Kερκίνης γνωρίζετε;

Γνωρίζετε και παραλίµνια χωριά της πρώην λίµνης Αχινού; 

Γνωρίζετε άλλες λίµνες της Ελλάδας που αποξηράθηκαν;

Πού βρίσκονται και πότε αποξηράθηκαν;

Τι συνέπειες είχε αυτό για τους ανθρώπους της περιοχής; 

Τι είναι η συνθήκη Ramsar, που προστατεύει τη λίµνη Κερκίνη;

Γνωρίζετε άλλες συνθήκες, που προστατεύουν τη λίµνη; 

!

ΦΩΤΟ: Χριστίνα Παπαφράγκου, (http://kathrefti.blogspot.com/2012/01/blog-post_26.html)   



Πηγή: Νικόλαος Τζελέπης, «Το γάλα, τα παράγωγά του και η αγελαδοτροφία του Ν. Σερρών»

Τι γνωρίζετε για το παραποτάµιο δάσος στο βορειοανατολικό τµήµα της λίµνης; 

Το βάθος της λίµνης κυµαίνεται από 3 έως 10 µέτρα.

Τι κινδύνους αντιµετωπίζει µια σχετικά ρηχή λίµνη;

Γιατί ενισχύθηκαν τα αναχώµατα της λίµνης; 

Η λίµνη αποτελεί δηµιούργηµα του Στρυµόνα, ενός ποταµού που πηγάζει απ’ τη γειτονική Βουλγαρία.

Τι σηµαίνει αυτό για τις σχέσεις των δύο χωρών; 

Αφού επισκεφτείτε ιστοσελίδες σχετικές µε τη λίµνη απαντήστε: 

Ποια είδη πτηνών και ζώων συναντούµε στη λίµνη; Ποιο σας άρεσε περισσότερο; 

Υπάρχει µόλυνση της λίµνης; Τι είδους; Πώς µπορεί να αποκατασταθεί η ισορροπία;

Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό

«Σέρρες Ουβασί, Αλτίν Γιουβασί» (η τουρκική παράδοση κατά την Τουρκοκρατία

αποκαλούσε τον κάµπο των Σερρών ως φωλιά χρυσού)

«Μετά το 1933 που ολοκληρώθηκαν τα εγγειοβελτιωτικά έργα του νοµού Σερρών

(αντιπληµµυρικά, στραγγιστικά, αρδευτικά) τα οποία δηµιούργησαν την τεχνητή λίµνη Κερκίνη,

η Νοµαδική κτηνοτροφία άρχισε να µετατρέπεται σε στατική, τα βουβάλια να περιορίζονται και

τη θέση τους να καταλαµβάνουν οι αγελάδες. Ο πληθυσµός τους ήταν µικρός και συνίστατο

από ντόπια αβελτίτα ζώα που τα διατηρούσαν για να αποκτήσουν βόδια για όργωµα και

για την κρεοπαραγωγή τους».

Πηγή: Νικόλαος Τζελέπης,

«Η κτηνοτροφία του Ν. Σερρών και η θέση της στη γεωργική οικονοµία της χώρας»

«Σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι οι ικανοποιητικότερες αποδόσεις της σερραϊκής γης

σε χονδροειδείς ζωοτροφές λόγω µεγαλύτερου βλαστικού κύκλου

(1500 νοµευτικές µονάδες το στρέµµα έναντι 1000 της Γαλλίας)».



Χωρισµένοι σε οµάδες επιλέγουµε ένα ζώο που µας δίνει γάλα

(αγελάδα, βουβάλι, κατσίκα, πρόβατα, γαϊδούρα).

Βρίσκουµε πληροφορίες γι’ αυτό που θα τις χρειαστούµε ώστε να γράψουµε ένα κείµενο

που περιγράφει µια συνηθισµένη µέρα του σε µια φάρµα:

Το κείµενο µετατρέπεται σε καθοδηγούµενο αυτοσχεδιασµό.

Ένα µέλος της οµάδας διαβάζει το κείµενο και τα υπόλοιπα µέλη παίζουν τους ρόλους τους

χωρίς να µιλάνε, χρησιµοποιώντας µόνο τις εκφράσεις του προσώπου τους και κινήσεις και

στάσεις του σώµατός τους. 

Γίνονται για παράδειγµα αγελάδες που ξυπνούν στο αγρόκτηµά τους και ετοιµάζονται

για µια ακόµη εξόρµηση στα λιβάδια του αγροκτήµατος µε σκοπό την ανεύρεση τροφής.  

Παράδειγµα έναρξης:

Εκείνο το πρωί η Ασπρούλα ξύπνησε στη φάρµα µε ένα περίεργο συναίσθηµα.

Από βραδύς είχε βρει ένα σηµείο στον στάβλο που τη βόλευε και κοιµήθηκε νωρίς

έχοντας δίπλα της το νεογέννητο µοσχαράκι της, τον Μαυρούλη. Όταν όµως άνοιξε τα µάτια της…»

Εναλλακτικά η έναρξη θα µπορούσε να δοθεί στις µαθητικές οµάδες και κάθε οµάδα

να φτιάξει τη δική της ιστορία και να παρουσιάσει τον δικό της αυτοσχεδιασµό. 

Μια µέρα ως … αγελάδα.

!



(Πηγή: http://users.sch.gr/dimandrik/zoafyta/agelada.htm) 

Το ενήλικο θηλυκό µηρυκαστικό ζώο του γένους Βους.

Το αρσενικό ονοµάζεται ταύρος ενώ βόδι λέγεται ο ταύρος που προορίζεται για κρεατοπαραγωγή ή

για εργασία. Το µικρής ηλικίας αρσενικό ή θηλυκό λέγεται µοσχάρι.

Η αγελάδα είναι το κυριότερο παραγωγικό ζώο που ο άνθρωπος εξηµέρωσε και το έκανε κατοικίδιο

από πολύ παλιά. Αρχική της πατρίδα ήταν η Ασία, από την οποία απλώθηκε σ’ όλη τη Γη,

µαζί µε τον άνθρωπο. Οι φυσικοί παράγοντες κάθε τόπου, όπου εγκαταστάθηκε (κλίµα, τροφή,

ποιότητα εδάφους, υψόµετρο κτλ.) την ανάγκασαν σε προσαρµογή, όπως άλλωστε όλα τα ζωικά είδη.

Έτσι δηµιουργήθηκαν οι διάφορες φυλές αγελάδων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Τη διαφοροποίηση αυτή επαύξησε, από τις αρχές του περασµένου αιώνα, η δράση του ανθρώπου

στην Ευρώπη που, χρησιµοποιώντας ζωοτεχνικές µεθόδους (επιλογή, διασταύρωση, πλούσια

διατροφή κ.ά.), κατόρθωσε να της δώσει τη σηµερινή µορφή της «βελτιωµένης» αγελάδας. 

Στα δυτικά κυρίως η «βελτίωση» προχώρησε περισσότερο. Σ’ αυτό βοήθησαν και οι πολύ ευνοϊκές

για την αγελάδα συνθήκες των παράκτιων περιοχών και των νησιών της Μάγχης, της Βόρειας

θάλασσας και της Αγγλίας, όπως είναι το εύκρατο κλίµα και η υγρασία που διατηρούν καταπράσινα

λιβάδια όλο το χρόνο. Οι βελτιωµένες αυτές φυλές µεταφέρθηκαν και κατέκτησαν την Αµερική και

ήδη απλώνονται σ’ όλο τον κόσµο.

Η αγελάδα χρησιµοποιείται από τον άνθρωπο για γαλακτοπαραγωγή και αναπαραγωγή, το βόδι και

κυρίως το µοσχάρι για κρεατοπαραγωγή, ενώ ο ταύρος µόνο για αναπαραγωγή.

Τα βόδια χρησιµοποιούνταν παλαιότερα και για τις αγροτικές εργασίες.

Στην Ελλάδα έχουµε ακόµη την αγελάδα της εγχώριας φυλής, δηµιούργηµα του ζεστού και ξερού µας

κλίµατος και της φτωχής µας γης. Είναι µικρόσωµη, τραχιά και ικανή να περπατάει όλη τη µέρα.

∆ίνει γάλα όσο χρειάζεται για το µοσχάρι της. Το τρίχωµά της είναι τραχύ µε χρώµα σταχτόµαυρο που

λέγεται «µελισσό». Τα νεαρά ζώα είναι περίπου µαύρα και µε την ηλικία γίνονται σταχτιά ως άσπρα.

Η φυλή αυτή εξαφανίζεται βαθµηδόν. Την εκτοπίζουν οι βελτιωµένες φυλές που εισάγονται από

διάφορες χώρες. Εισάγονται µοσχάρια θηλυκά, αγελάδες ή και ταύροι, που διασταυρώνονται µε τις

εγχώριες αγελάδες και έτσι, βαθµηδόν, οι απόγονοι είναι βελτιωµένοι.

Η βελτιωµένη αγελάδα είναι µεγαλόσωµη, αναπτύσσεται γρήγορα και φτάνει πολύ νωρίς σε ηλικία

αναπαραγωγής. Παράγει γάλα σε µεγάλη ποσότητα. Έχει όµως και ανάγκη τροφής σε µεγάλες,

επίσης, ποσότητες.

Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό

Η αγελάδα…



Οι µαθητές σκορπίζονται ελεύθερο στον χώρο. Κλείνουν τα µάτια τους και µε τη φαντασία τους

βρίσκονται ελεύθεροι στη φύση. Τους δίνουµε οδηγίες….

«∆είτε το τοπίο, ακούστε τους ήχους… µυρίστε τις µυρουδιές…

είστε σε ένα λιβάδι και γίνεστε ένα µε αυτό…

Φανταστείτε ότι είστε και εσείς µία από τις αγελάδες του λιβαδιού…

∆είτε µε τα µάτια της φαντασίας σας την ουρά σας… προσέξτε το σχήµα της και το τρίχωµά της…

δείτε πώς κινείται…

Νιώστε την κίνησή της µε το πήγαινε έλα της εισπνοής εκπνοής…

Πώς είναι το υπόλοιπο σώµα σας;

Πώς είναι να είσαι µια αγελάδα;

Γίνετε µια αγελάδα και κινηθείτε όπως σας έρχεται, αυθόρµητα. Πώς είναι ο βηµατισµός σας;

Πλησιάστε τις άλλες αγελάδες. Μυρίστε τες, κοιτάξτε τες, δείξτε τους τις διαθέσεις σας…

Τι θέλετε να δείξετε; Ότι πεινάτε, ότι είστε χαρούµενοι;

Θέλετε να δείξετε την κυριαρχία σας ή την υποταγή σας;

Σιγά σιγά βρείτε ένα αναπαυτικό µέρος και ξεκουραστείτε»

Μετά τον καθοδηγούµενο αυτοσχεδιασµό, συζητάµε.

Πώς αισθανθήκαµε ως αγελάδες; Αισθανθήκαµε άβολα σε κάποια στιγµή του αυτοσχεδιασµού;

Είµαι µια χαρούµενη αγελάδα…
(σωµατική έκφραση)

!



Τα παιδιά συχνά µπερδεύονται µε τις πολλές ονοµασίες. 

∆ιερευνούµε πρώτα τις γνώσεις των µαθητών µας κάνοντας ερωτήσεις.

Τους δείχνουµε φωτογραφίες και τους ζητούµε να βάλουν κάτω από κάθε µία,

την κατάλληλη ονοµασία. 

Στη συνέχεια «παίζουµε» µε µεταφορικές εκφράσεις ή παροµοιώσεις που χρησιµοποιούν

αυτές τις ονοµασίες. Τις εξηγούµε και τις εντάσσουµε σε διαλόγους που δραµατοποιούµε.

Παραδείγµατα µεταφορικών φράσεων:

-η εποχή / η περίοδος των ισχνών αγελάδων: περίοδος φτώχιας

-η εποχή / η περίοδος των παχιών αγελάδων: περίοδος πλούτου

Περί ονοµασίας…
Αγελάδα, ταύρος, βόδι ή µοσχάρι;

!

Αγελάδα
Ταύρος

Βόδι

Μοσχάρι



-Ταύρο τον έκανε πάλι µε τη συµπεριφορά της.

-Όταν παίρνεις αυτό το βλέµµα της αγελάδας, µε πιάνει πανικός.

-Η λέξη «µοσχάρι» χρησιµοποιείται συχνά για να αποδώσει τον εύπιστο ή κουτό ή αγενή κλπ

-Οι λέξεις «αγελάδα» και «βόδι» χρησιµοποιούνται για να αποδώσουν τους παχύσαρκους ανθρώπους

Βρίσκουµε την ετυµολογία της λέξης «αγελάδα» (άγελαία που ζει δηλαδή σε αγέλη).

Βρίσκουµε παροιµίες για τα ζώα αυτά. Προσπαθούµε να τις ερµηνεύσουµε και να τις

εντάξουµε σε µια ιστορία. Χωρισµένοι σε οµάδες οι µαθητές επιλέγουν µια παροιµία και

γράφουν µια ιστορία γι’ αυτήν. Την παρουσιάζουν στην ολοµέλεια. 

Παροιµίες

Άλλα µελετούν τα βόδια κι άλλα ο ζευγάς.

Αλλού ζευγάς, αλλού τα βόδια.

Από στεναχωρηµένη αγελάδα, θα πάρεις ξινισµένο γάλα.

Εκεί που µας χρωστούσανε, µας πήραν και το βόδι… (αχαριστία σε συνεργασία)

Η στραβή η αγελάδα δε θωρεί την αυλακιά της, αλλά της διπλανής.

Καλύτερα ένα αυγό µε ειρήνη, παρά ένα βόδι µε πόλεµο.

Μοσχάρι πήγε; Βόδι γύρισε! (δεν άλλαξε)

Όποιος έφαγε το βόδι κρύφτηκε κι όποιος έφαγε τ’ αυγό µαρτύρησε.

(Οι µεγάλοι απατεώνες µένουν ατιµώρητοι.)

Όποιος κλέβει τ’ αυγό, θα κλέψει κι το βόδι.

Όσο κι αν αδυνατίσει το βουβάλι, πάλι για ένα βόδι κάνει. (η αξία δε χάνεται)

Πέντε βόδια, δυο ζευγάρια… (αµόρφωτος - αγενής - χαζός)

Στου βοδιού το κέρατο να το κρύψεις θα το βρει…



Τα βόδια τα δένουν απ’ τα κέρατα. Τον άνθρωπο απ’ το λόγο του. (αξιοπρέπεια - εµπιστοσύνη)

Τέτοια βόδια τρώει ο λύκος. (Λέγεται για όσους δε φροντίζουν τα υπάρχοντά τους)

Το τρανό το βόδι τ’ αφήσαµε στη µάντρα… (∆εν είπαµε το κυριότερο)

Το ψωµί µοσχοµυρίζει, αλλά το βόδι κι ο γεωργός ξέρουν πόσο υπέφεραν να γίνει.

Φάγαµε όλο το βόδι ,στην ουρά θα σταµατήσουµε;

Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό

Το θηλυκό αυτού του είδους ονοµάζεται αγελάδα και το αρσενικό ταύρος.

Ίσως όµως µπορεί να έχετε ακούσει και το βόδι ή το µοσχάρι.

Βόδι λέµε τον ευνουχισµένο ταύρο που προορίζεται για εργασία ή κρεατοπαραγωγή.

Μοσχάρι λέµε  τον ταύρο ή την αγελάδα η οποία βρίσκεται σε µικρή ηλικία.



!

(η σηµαία της Ανδόρας)

  «Όλα µέλι γάλα», «όποιος καεί στον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι»,

«Με γιαούρτι να αλειφτούµε ασπροπρόσωποι να βγούµε»

  Βλέπε και παράρτηµα

Αναζητούµε χρήσεις των ζώων αυτών στη γλώσσα µας σε καθηµερινές µας φράσεις:

«Από στεναχωρηµένη αγελάδα, θα πάρεις ξινισµένο γάλα»,

«Η στραβή η αγελάδα δε θωρεί την αυλακιά της, αλλά της διπλανής»,

«περίοδος παχιών αγελάδων…»,

«έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα»,

«τα πρόβατα που έχουν πολλά αφεντικά, τα τρώει ο λύκος»,

«το πρόβατο που ξεκόβει από το µαντρί, το τρώει ο λύκος» κλπ. 

Βρίσκουµε παροιµίες για το γάλα .

Ψάχνουµε για ζώα που χρησιµοποιούνται στο όνοµα κάποιων προϊόντων ή ως σύµβολα

(π.χ. η αγελάδα υπάρχει στη σηµαία της … Ανδόρας).

Ακόµη ψάχνουµε για τον τρόπο µε τον οποίο κάποια από τα ζώα εµφανίζονται σε διαφηµίσεις,

στον κινηµατογράφο ή σε έργα τέχνης (π.χ. πίνακες ζωγραφικής ).  

Το γάλα και τα ζώα που παράγουν γάλα
στην καθηµερινή µας ζωή. 

!



The World Cow (Franz Marc)

Cows and Sheep at a Stream (Karel Dujardin)



Επιλέγουµε ένα ζώο που έχει σχέση µε τα προϊόντα του εργοστασίου και

δίνω χρησιµοποιώντας το σώµα µου (περπατώ όπως το ζώο, µιµούµαι ήχους του ζώου κλπ)

πληροφορίες γι’ αυτό.  Οι υπόλοιποι προσπαθούν να µαντέψουν το ζώο.

Εναλλακτικά η δραστηριότητα µπορεί να βασιστεί στον προφορικό λόγο. 

Εδώ δίνουµε διάφορες πληροφορίες για το ζώο (σωµατικά χαρακτηριστικά, τροφή,

αναπαραγωγή κλπ) και οι υπόλοιποι προσπαθούν να το µαντέψουν.

Ποια είναι τα µέλη της «αγελαδοοικογένειας»; (αγελάδα, µοσχάρι, ταύρος, µοσχαράκι). 

Για παράδειγµα για την αγελάδα:

Είναι µεγαλόσωµο θηλαστικό µε µεγάλα µάτια,

Έχει λεπτή κα µακριά ουρά,

Έχει δύο µικρά αυτιά,

Το χρώµα της µπορεί να είναι άσπρο, µαύρο, καφέ,

Τρώει χορταράκι το οποίο µηρυκάζει, δηλαδή το καταπίνει σχεδόν αµάσητο και

τα ανεβάζει πάλι στο στόµα όπου το µασάει πολλή ώρα, πριν το καταπιεί οριστικά.

Το χειµώνα βρίσκεται στο στάβλο  και τρώει άχυρο και χόρτα,

Το καλοκαίρι και την άνοιξη βόσκει ελεύθερα στα λιβάδια

Ποιος είµαι; 



∆ηµιουργούµε ένα σύντοµο σποτ (ως 1 λεπτό) για ένα από τα προϊόντα αυτά.

Σκοπός µας είναι να το διαφηµίσουµε και να αναδείξουµε τις αρετές του και τη µοναδικότητά του.

Χωριζόµαστε σε οµάδες και κάθε οµάδα επιλέγει διαφορετικό target group.

Μια οµάδα θα δηµιουργήσει σποτ απευθυνόµενη σε µαθητές δηµοτικών,

άλλη σε µαθητές γυµνασίων και λυκείων, άλλη σε ηλικιωµένους, άλλη σε αθλητές κλπ. 

Ανάλογα µε την οµάδα-στόχο, διαφοροποιούµε τη γλώσσα και τα εργαλεία µας.

Σκεφτόµαστε ότι το σποτ µας πρέπει να έχει ένα σλόγκαν. 

Πριν τη δηµιουργία της δικής µας διαφήµισης, µπορούµε να βρούµε διαφηµιστικές αφίσες γάλακτος.

Τις σχολιάζουµε. Συζητούµε για τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν

(τις εκφράσεις τους, τη στάση του σώµατός τους), τα χρώµατα, τα αντικείµενα και

φυσικά το σλόγκαν.

Προσπαθούµε να εντοπίσουµε το µήνυµα που κάθε διαφηµιστική αφίσα µας δίνει:

Φτιάχνω ένα διαφηµιστικό σποτ

για το γάλα ή το γιαούρτι. 

!



∆ηµιουργούµε δύο οµάδες µικρών καρτελών. Η πρώτη οµάδα αποτελείται από καρτέλες

που απεικονίζουν διάφορα πράγµατα ή πρόσωπα (οτιδήποτε, π.χ. έναν σκουπιδοτενεκέ,

µια τίγρη, µια γιαγιά κλπ. χωρίς να έχει απαραίτητα σχέση µε την τηλεόραση).

Πηγή: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, Η διαφήµιση και εµείς, Φύλλα δραστηριοτήτων

!

∆είτε όλες τις διαφηµίσεις της εκστρατείας «got milk» στο

https://www.huffingtonpost.com/2014/02/24/got-milk-ads_n_4847121.html 

!



Οι οµάδες των µαθητών επιλέγουν τυχαία µια καρτέλα µε µια εικόνα και µια καρτέλα

µε µια οµάδα στόχο. Τους δίνεται η οδηγία να ετοιµάσουν µια διαφήµιση γάλακτος 

λαµβάνοντας υπόψη τους τη βασική εικόνα που επέλεξαν και την οµάδα στόχο

στην οποία απευθύνονται.

Οι οµάδες έχουν 20 λεπτά για να ετοιµάσουν και να παρουσιάσουν τη διαφήµισή τους

(σαν θεατρικό). Πριν όµως γίνει αυτό εξοικειώνονται µε την έννοια του storyboard,

του οπτικοποιηµένου δηλαδή σεναρίου της διαφήµισης.

Τους δίνεται ένα storyboard και κατανοούν τον τρόπο δηµιουργίας του.

Ένα τέτοιο σχεδιάγραµµα πρέπει να φτιάξουν για κάθε πλάνο

του µικρού τους διαφηµιστικού. 

!



Σκηνή 1: συνάντηση στην αυλή του σχολείου

Χώρος: αυλή του σχολείου

Χρόνος: πρωινή ώρα

Ηθοποιοί

1.Νίκος (φοράει αθλητική φόρµα)

2.Μαρία (κρατάει µία τσάντα)

…..

Πλάνα: 

1ο Πλάνο: Στην αρχή µακρινό (η κάµερα ξεκινάει από όλο το σχολείο και πλησιάζει

     (δε ζουµάρει) στα δύο παιδιά. 

2ο Πλάνο: Ο διάλογος γίνεται σε κοντινό πλάνο. 

3ο Πλάνο: Τα τελευταία λόγια του Νίκου µαγνητοσκοπούνται σε πολύ κοντινό πλάνο. 

Να µην ξεχάσω:

Να συνεννοηθώ µε τον γυµναστή ώστε να µην γίνεται εκείνη την ώρα γυµναστική. 

Ήχοι:

Χρειαζόµαστε ησυχία την ώρα του διαλόγου. 

Αφού γίνει η προετοιµασία, οι οµάδες κάνουν πρόβες και στο τέλος

παρουσιάζονται οι διαφηµίσεις στην ολοµέλεια.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ

1.Χρειαζόµαστε φωτεινή µέρα

2.Να είναι στιγµή που η αυλή

   είναι άδεια από µαθητές.

3.∆ε θέλουµε να περνάει εκείνη την ώρα

   αυτοκίνητο έξω από το σχολείου

4.Θα χρειαστούµε τρίποδα για την κάµερα



  https://edonipiagogeio.blogspot.gr/2013/05/blog-post_27.html

Με αφορµή το ποίηµα «Γάλα µε κακάο» (προηγούµενη δραστηριότητα),

οργανώνουµε µια δράση για τη διαφορετικότητα.

Σκεπτόµαστε ότι υπάρχει η χώρα του γάλακτος και η χώρα του κακάο.

Στην αρχή οι σχέσεις τους δεν είναι καλές.

Στην αρχή δε µιλιόντουσαν, γιατί ήταν διαφορετικοί.

Μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, είχαν άλλο χρώµα,  το ένα ήταν υγρό και το άλλο στερεό,

είχαν διαφορετική µυρωδιά... Ώσπου κατάλαβαν ότι δεν τους χαρίζει τίποτα και

µπήκαν στο ίδιο µπουκάλι όπου έζησαν αγαπηµένοι για πάντα.

Το δραµατοποιούµε. Με άσπρη φόδρα φτιάχνουµε τη χώρα του γάλατος....  

Με καφέ φόδρα φτιάχνουµε τη χώρα του κακάο. 

Ο καθένας ζει στη χώρα του, χωρίς να έχει σχέσεις µε τον άλλο. Ούτε που κοιτάζονται. 

Συζητάνε και καταλαβαίνουν ότι στην πραγµατικότητα τίποτα δεν τους χωρίζει

(η ιδέα από τη νηπιαγωγό Αριάδνη Ευαγγελοπούλου ).

Γάλα µε κακάο… ή µια δραστηριότητα

για τη διαφορετικότητα. 



  Η ιδέα από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «ΕΥΖΗΝ»

Ζωγραφίζουµε το πρωινό µας.

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στην τάξη τα οφέλη του πρωινού γεύµατος,

καθώς και πως µπορούν να φτιάξουν ένα ισορροπηµένο πρωινό γεύµα,

το οποίο θα αποτελείται από συνδυασµό από τις ακόλουθες τρεις οµάδες τροφίµων: 

1. Γαλακτοκοµικά ή γαλακτοκοµικά χαµηλού λίπους 

2. ∆ηµητριακά (κυρίως ολικής άλεσης), 

3. Φρούτα (κυρίως φρέσκα ή φυσικός χυµός) ή λαχανικά. 

Για παράδειγµα, ένα ισορροπηµένο πρωινό θα µπορούσε να είναι: 

1 ποτήρι ηµίπαχο γάλα µε δηµητριακά πρωινού και ένα µήλο 

ή 

1 φέτα ψωµί µε 1 φέτα τυρί χαµηλών λιπαρών

+ φετούλες ντοµάτας/άλλων λαχανικών 

ή

 1 κεσεδάκι ηµίπαχο γιαούρτι µε φρυγανιές και αποξηραµένα φρούτα ή

 1 ποτήρι ηµίπαχο γάλα, 2 φρυγανιές και 1 ποτήρι φυσικός χυµός πορτοκάλι. 

Στη συνέχεια, καθοδηγεί τα παιδιά ώστε να ζωγραφίσουν ένα κατά τη γνώµη τους

ισορροπηµένο πρωινό για να τρώνε κάθε µέρα και ένα διαφορετικό για το Σαββατοκύριακο.

  



  http://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/quiz_el.htm (από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα διανοµής γάλακτος στα σχολεία)

  http://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/for_kids_el.htm 

Τι γνωρίζουµε πραγµατικά για το γάλα; 

Συµπληρώνουµε ένα ερωτηµατολόγιο  και συζητούµε για τα αποτελέσµατά του.

Χρησιµοποιούµε όσα µάθαµε και δηµιουργούµε γραφήµατα.

Γιατί πρέπει –ιδιαίτερα τα παιδιά- να καταναλώνουν γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα;

Τι γνωρίζουµε για τα οφέλη από την κατανάλωση γάλακτος ;

Κάνουµε σε οµάδες ένα µικρό ερωτηµατολόγιο για να διαπιστώσουµεπόσο γάλα καταναλώνουµε. 
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Οριζόντια

2. ΑΥΤΗ Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗ

5. ∆ΙΑΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

7. ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

8. ΖΩΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ∆ΙΝΕΙ ΓΑΛΑ

11. ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

12. ΕΙ∆ΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

13. ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΛΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

Κάθετα

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΑ

3. ΓΑΛΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ

4. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η D

6. ΕΝΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

9. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΑΛΑ

10. ΕΤΣΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΓΑΛΑ ΟΤΑΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΚΑΟ



Με αφορµή τον πίνακα «Η κίτρινη αγελάδα» (του Franz Mark),

οργανώνουµε µια δράση ευαισθητοποίησης. 

Ξεκινούµε να γράφουµε το δικό µας παραµύθι. «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν µια κίτρινη αγελάδα…». 

Με κατάλληλες ερωτήσεις («Ήταν µια συνηθισµένη αγελάδα;»,

«Πώς την αντιµετώπιζαν οι άλλες αγελάδες και τα άλλα ζώα της φάρµας;» κλπ)

φτιάχνουµε το δικό µας παραµύθι για τη διαφορετικότητα. 

Βλέπουµε το animation  του 6ου Γυµνασίου Πάτρας,

«Η χαµογελαστή αγελάδα», που έχει παρόµοια θεµατολογία µε το παραµύθι. 

Η κίτρινη αγελάδα 
(άλλη µια δραστηριότητα για τη διαφορετικότητα).

  https://www.youtube.com/watch?v=YctsQNTQ26k 



Θυµίζουµε στα παιδιά ότι στη διάρκεια των νηστειών δεν µπορούµε να καταναλώνουµε γάλα και

γαλακτοκοµικά προϊόντα. Γιατί συµβαίνει αυτό;

Γνωρίζουµε αν συµβαίνει κάτι αντίστοιχο σε άλλες θρησκείες;

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της αγελάδας στον Ινδουισµό.

Η αγελάδα στην Ινδία θεωρείται ζώο ιερό. Για τους Ινδουιστές,

το µηρυκαστικό αυτό  είναι η "µητέρα" του πολιτισµού".

Το κρέας της δεν καταναλώνεται, καθώς στην πλειονότητα των κρατιδίων της Ινδίας

η σφαγή της είναι παράνοµη και τιµωρείται µε έως και 10 χρόνια φυλάκισης.

Από το ζώο εκµεταλλεύονται µόνο το γάλα που παράγει και την κοπριά του που χρησιµοποιείται

ως καύσιµη ύλη και ως λίπασµα. 

Όταν το ζώο πάψει να είναι παραγωγικό, δεν καταδικάζεται σε θάνατο

αφού αυτό αποτελεί αδίκηµα.

Περιφέρεται στους συνωστισµένους δρόµους ως θεότητα, υπεράνω όλων.

Άλλο παράδειγµα αφορά στην εβραϊκή θρησκεία. Σύµφωνα µε την Τορά,

πρέπει να τρώµε µόνο τα ζώα τα οποία: έχουν χωριστές οπλές, είναι µηρυκαστικά.

Σε αυτά περιλαµβάνονται η αγελάδα, το πρόβατο και το ελάφι,

ενώ εξαιρούνται ο χοίρος, το άλογο και το κουνέλι. 

Το γάλα είναι κασσέρ µόνο αν προέρχεται από ζώο κασσέρ.

Έτσι, το γάλα από τις αγελάδες και τις κατσίκες είναι κασσέρ,

ενώ το γάλα από τους χοίρους και τα άλογα δεν είναι κασσέρ.

Πολλοί ορθόδοξοι Εβραίοι ωστόσο, πίνουν µόνο γάλα που έχει ελεγχθεί,

δηλαδή ένας µασσγκιάχ (επόπτης) είναι παρών στην όλη διαδικασία για να βεβαιωθεί

ότι το γάλα που συσκευάζεται είναι αγελαδινό και δεν αναµιγνύεται µε κάποιο άλλο.

Αυτό το γάλα ονοµάζεται Χαλάβ Γισραέλ.

Το γάλα και η αγελάδα στη θρησκεία.



∆ηµιουργούµε χαϊκού και λίµερικ για το γάλα.

Αν οι µαθητές µας δε γνωρίζουν τα συγκεκριµένα ποιητικά είδη, τους εξοικειώνουµε µε αυτά. 

Λίµερικ ονοµάζεται ένα είδος ποίησης, που αποτελείται από µια χιουµοριστική στροφή

πέντε στίχων και έχει οµοιοκαταληξία που ακολουθεί τον κανόνα αα-ββ-α, δηλαδή

ο 1ος στίχος οµοιοκαταληκτεί µε τον 2ο και τον 5ο στίχο και ο 3ος µε τον 4ο. 

Είναι ποιήµατα σύντοµα, σατιρικά ή απλώς κωµικά, α-νοηµατικά/ά-λογα.

Συνοπτικά, για να γράψουµε ένα λίµερικ, ακολουθούµε το ακόλουθο σχεδιάγραµµα

(Ανθολόγιο κειµένων, Α΄ και Β΄ δηµοτικού):

            Ήταν ……..(κάποιος-παρουσίαση του πρωταγωνιστή)

            που …….(κάτι του συνέβαινε ή αποκαλύπτεται η ιδιότητά του)

            όµως…….(κάτι έκανε)

            και………. (κάτι είπε),

            ……………..(βρες ένα περίεργο επίθετο γι αυτόν)

Παράδειγµα λίµερικ για το γάλα:

«Το θρεπτικό το γαλατάκι

Πίνει το καλό παιδάκι

Είναι νόστιµο πολύ

Όπως είναι το τυρί

Το θρεπτικό το γαλατάκι!»

Συνεχίζουµε να διασκεδάζουµε φτιάχνοντας χαϊκού.

Το χαϊκού είναι ένα πολύ σύντοµο ποίηµα.

Αποτελείται από 3 µόνο στίχους και συνήθως 17 συλλαβές (5-7-5). 

«Παγωτό µε χωνί

Και νόστιµο τυρί

Τρώει το παιδί»

Ποιήµατα για το γάλα…

!



Μπορούµε να εµπλουτίσουµε τη βιβλιοθήκη µας µε κάποια βιβλία που έχουν θεµατολογία

σχετική µε το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. Ενδεικτικοί οι ακόλουθοι τίτλοι:

«∆εν µου αρέσει το γάλα»,

Μάκης Τσίτας, Ψυχογιός

«Τι ρόλο παίζει αυτή η αγελάδα;»,

Λήδα Βαρβαρούση, Εκδόσεις Παπαδόπουλος

∆ράσεις φιλαναγνωσίας για το γάλα



«Ευτυχώς ο µπαµπάς έφερε το γάλα»,

Gaiman Neil, Εκδόσεις Παπαδόπουλος

«Το µαγικό παγωγό»,

Ράµος Νίκος, Εκδόσεις Ιπτάµενο κάστρο

!



«Εγώ, εγώ, εγώ και ένα χωνάκι παγωτό»,

Κατερίνα Τζαβάρα, ∆ιάπλους

«Η Έλσα και ο σοκολάτα µε γάλα»,

Σεχίδου Όλγα, Παρατηρητής

!



«Η χώρα από παγωτό»,

Σταυρούλα Λιανού, Φυλάτος

«Η Έλσα και ο σοκολάτα µε γάλα»,

Σεχίδου Όλγα, Παρατηρητής



«Ο µυστηριώδης κλέφτης του τυριού»,

Stilton Geronimo, Κέδρος

«Τυροκοφτερός»,

Φωτεινή Κωνσταντοπούλου, Ελληνοεκδοτική

!

!

!



Στόχος µας είναι οι µαθητές µας να διαβάσουν όσο γίνεται περισσότερα από αυτά τα βιβλία.

Στη συνέχεια οργανώνουµε δράσεις φιλαναγνωσίας. Ενδεικτικά οι µαθητές:

- Ζωγραφίζουν τα µέρη που διαδραµατίζεται η ιστορία

- Ζωγραφίζουν τους ήρωες σε κάποιες στιγµές της δράσης

- Ζωγραφίζουν τον εαυτό τους σε κάποια στιγµή της δράσης παρέα µε κάποιους ήρωες του βιβλίου.

- Ζωγραφίζουν τον ήρωα ενός άλλου βιβλίου να «επικοινωνεί»

  µε κάποιον ήρωα του βιβλίου που διαβάσαµε.

- Τα  παιδιά διαλέγουν στιγµές της ιστορίας  µε τη µεγαλύτερη αγωνία ή

  τις πιο αστείες και τις ζωγραφίζουν.

- Τα παιδιά φαντάζονται το σπίτι, τον προσωπικό χώρο ενός ήρωα του βιβλίου.

Στη συνέχεια σκέφτονται τι θα ήθελαν να κάνουν µαζί του αν τους καλούσε στο σπίτι του.

Ζωγραφίζουν αυτή τη σκηνή. 

- Οι µαθητές χωρίζονται σε µικρές οµάδες και ζωγραφίζουν διαφορετικά επεισόδια της ιστορίας.

   Στο τέλος  τοποθετούν τις ζωγραφιές τους στη σωστή σειρά.  

- Ρωτούµε τους µαθητές µας: «αν είχε κι άλλον χώρο ο ζωγράφος του βιβλίου,

  τι άλλο θα µπορούσε να δηµιουργήσει;» Τα παιδιά προεκτείνουν τις εικόνες του βιβλίου. 

-Λέµε στα παιδιά να σχεδιάσουν έναν ήρωα του βιβλίου που έχουν διαβάσει και να γεµίσουν

  το περίγραµµά του µε το χρώµα που τους αρέσει. Ύστερα βάζουµε τις ζωγραφιές στον τοίχο και

  συζητάµε για την επιλογή τους. Η επιλογή που έκαναν τα παιδιά συνδέεται και µε τα

  συναισθήµατά τους για τον συγκεκριµένο ήρωα και την άποψή τους γι’ αυτόν.  

- Αρέσει στα παιδιά η εικονογράφηση του βιβλίου. Αναπαριστά πιστά την ιστορία που αφηγείται

  ο συγγραφέας; Παροτρύνουµε τα παιδιά να προσθέτουν τη δική τους εικονογράφηση. 

- Τα παιδιά φτιάχνουν το περίγραµµα ενός ήρωα του βιβλίου και µέσα σε αυτό «γράφουν»

  διάφορα συνθήµατα, φράσεις, ποιήµατα, ευχές, σκέψεις τους για τον ήρωα αλλά.

- Τα παιδιά φτιάχνουν σελιδοδείκτες ζωγραφίζοντας σε ορθογώνια χαρτονάκια

  εικόνες από το βιβλίο. 

- Τα παιδιά δηµιουργούν µια διαφηµιστική αφίσα για το βιβλίο.

- Φτιάχνουµε το δικό µας εξώφυλλο για το αγαπηµένο µας βιβλίο.

  Μπορούµε να βάλουµε έναν διαφορετικό τίτλο και να προσθέσουµε ένα µικρό κειµενάκι

  στο οπισθόφυλλο.   



- ∆ιπλώνουµε ένα χαρτί Α3 και κάθε µαθητής ζωγραφίζει τέσσερις εικόνες από το βιβλίο

  που διάβασε µε «συννεφάκια». Στη συνέχεια τα παιδιά που γράφουν γεµίζουν τα

  συννεφάκια µε λόγια. 

- Τα παιδιά ζωγραφίζουν σε χαρτόνι ένα εικονικό «δάπεδο»  (π.χ. θάλασσα, εξοχή, πάτωµα σπιτιού,

  πλατεία). Μετά κατασκευάζουν διάφορα αντικείµενα που αναφέρονται στο βιβλίο

  (σπίτια, δέντρα, βάρκες, ήρωες κλπ.) και τα κολλούν στο εικονικό αυτό «δάπεδο».

  Έτσι έχουν φτιάξει σε µακέτα χαρακτηριστικές σκηνές του βιβλίου.

- Με πηλό ή και µε πλαστελίνη τα παιδιά µπορούν να φτιάξουν διάφορα ζώα ή άλλους ήρωες

  της ιστορίας που θα έχουµε διαβάσει ή αφηγηθεί.

  Με τα ίδια ακριβώς υλικά µπορούν να συµπληρώσουν την µακέτα της ιστορίας

  (χώρος, σπίτια, ήρωες κλπ). 



Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Κάθε οµάδα θα δραµατοποιήσει µια οικογενειακή σκηνή.

Τη σκηνή µιας οικογένειας που συγκεντρώνεται το πρωί γύρω από το τραπέζι του σπιτιού

για να πάρει το πρωινό της. Το πρόβληµα είναι ότι ένα από τα παιδιά της οικογένειας, ο Νίκος,

δεν θέλει να πιει γάλα. 

Η 1η οµάδα είναι µια οικογένεια που τα µέλη της επικοινωνούν ουσιαστικά.

Συζητούν τα προβλήµατά τους και επιχειρηµατολογούν για τις απόψεις τους.

Οι γονείς προσπαθούν µε διάλογο να πείσουν τα παιδιά τους. 

Η 2η οµάδα είναι µια οικογένεια που οι γονείς είναι αυταρχικοί.

∆ιάλογος δε γίνεται ουσιαστικός στο σπίτι και τα παιδιά κάνουν ό,τι τους λένε.

Η 3η οµάδα είναι µια οικογένεια που οι γονείς είναι αδιάφοροι για όσα συµβαίνουν.

Η τήρηση των κανόνων δεν είναι προτεραιότητα για κανέναν και οι σχέσεις των µελών είναι χαλαρές.

Η 4η οµάδα είναι µια οικογένεια που οι γονείς δεν συµφωνούν για δεκάδες θέµατα

της καθηµερινότητας. Στους συχνούς καυγάδες που γίνονται στο σπίτι, οι γονείς µπροστά

στα παιδιά τους εκφράζουν τις διαφωνίες τους.

Οι µαθητές µας λοιπόν καλούνται να γίνουν «ηθοποιοί» και να υποδυθούν τους ρόλους τους:

κάποιος θα παραστήσει τον πατέρα, κάποιος τη µητέρα, άλλος το παιδί που δε θέλει να πιει γάλα,

άλλος το παιδί που του αρέσει το γάλα, άλλος τη γιαγιά κλπ.

Προσθέτουµε όσους ρόλους ακόµη κρίνουµε. Κάθε οµάδα ετοιµάζει τους δικούς της διαλόγους

µε βάση τον τύπο οικογένειας που κληρώθηκε να παρουσιάσει.

Γίνονται οι σχετικές πρόβες και οι οµάδες παρουσιάζουν στην ολοµέλεια της τάξης

το µικρό θεατρικό τους. 

Μετά την παρουσίαση των µικρών θεατρικών, τα µέλη των οµάδων εκφράζουν

τα συναισθήµατά τους αλλά και τις απόψεις τους για όσα είδαν.

Τι τους άρεσε και τι όχι; 

Υπάρχουν σκηνές που τους είναι οικείες;

   

Παιχνίδι ρόλων: δεν θέλω να πιω γάλα!



Όπως έχουµε ήδη πει σε άλλες δραστηριότητες, το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα

αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες οµάδες τροφίµων που καταναλώνει ο άνθρωπος και

συµβάλλουν στην υγεία του. Γνωρίζουµε όµως ότι η κατανάλωση αυτή υπόκειται

σε κάποιους κανόνες;

Οι κανόνες αυτοί αφορούν τόσο στην κατανάλωση όσο και στη συντήρηση των προϊόντων αυτών.

Συζητούµε στην τάξη για όσα γνωρίζουν οι µαθητές. Καταγράφουµε στον πίνακα κανόνες και

οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουµε. Συµπληρώνουµε όσα λείπουν.

Συζητούµε για κάθε κανόνα και εξηγούµε τη σηµασία του.

-∆ε χρειάζεται να βράζουµε το γάλα για να το παστεριώσουµε, είναι ήδη παστεριωµένο

  από τη γαλακτοβιοµηχανία.

-Τηρούµε τις ηµεροµηνίες λήξης των γαλακτοκοµικών προϊόντων.

-Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα δε συντηρούνται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος,

  αλλά απαιτούν διατήρηση σε ψυγεία.

-Τοποθετήστε τα στο ψυγείο στα µεσαία ράφια (4-5°C) και στο ψηλότερο ράφι (8ο°C) και

  όχι στην πόρτα του ψυγείου.

-Αγοράστε τα γαλακτοκοµικά προϊόντα προς το τέλος της ολοκλήρωσης των αγορών σας

  ώστε αυτά να µην ζεσταθούν.

-Βεβαιωθείτε ότι τα γαλακτοκοµικά προϊόντα είναι κρύα όταν τα επιλέγετε.

-Εξετάστε τις συσκευασίες για διαρροές ή βλάβες.

-Ελέγξετε τις ηµεροµηνίες λήξεως των προϊόντων. Μερικά προϊόντα φέρουν την ένδειξη

  «καλλίτερα να χρησιµοποιούνται πριν από». Η ηµεροµηνία αυτή είναι η τελευταία ηµέρα που

  ο παρασκευαστής περιµένει το προϊόν να είναι καλό για κατανάλωση.

-Μετά τα ψώνια, πηγαίνετε αµέσως στο σπίτι και τοποθετήστε τα γαλακτοκοµικά στο ψυγείο.

  Αν η διαδροµή διαρκεί πάνω από 30 λεπτά, τοποθετήστε τα προϊόντα σε φορητό ψυγείο.

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα:

κανόνες κατανάλωσης και συντήρησης…



-Μετά τα ψώνια, πηγαίνετε αµέσως στο σπίτι και τοποθετήστε τα γαλακτοκοµικά στο ψυγείο.

  Αν η διαδροµή διαρκεί πάνω από 30 λεπτά, τοποθετήστε τα προϊόντα σε φορητό ψυγείο.

-Μετά τη µερική χρήση του προϊόντος, σφραγίστε τη συσκευασία αεροστεγώς.

-Μην αφήνετε τα γαλακτοκοµικά προϊόντα να παραµένουν εκτός ψυγείου

 για περισσότερο από 2 ώρες.

-Μην επιστρέφετε το γάλα, την κρέµα ή άλλο προϊόν που δεν καταναλώσατε

 στην αρχική συσκευασία. Θα επιταχύνετε την αλλοίωση και θα καταστήσετε ανασφαλές

  το υπόλοιπο προϊόν της συσκευασίας.



Με αφορµή όσα µάθαµε για το γάλα και για τα οφέλη από την κατανάλωσή του,

δηµιουργούµε µια διαφηµιστική αφίσα γι’ αυτό. Σκοπός της αφίσας είναι να παροτρύνει τους

νέους να καταναλώνουν περισσότερο αγελαδινό γάλα.

 

Πριν τη δηµιουργία της αφίσας, εξοικειωνόµαστε µε αυτό το κειµενικό είδος. Θυµόµαστε ότι:

-Η αφίσα είναι µια πολυτροπική αφήγηση που αξιοποιεί κείµενο και εικόνα.

-Η εικόνα µπορεί να είναι φωτογραφία ή ζωγραφιά.

-Σκεφτόµαστε πώς θα εξυπηρετήσουµε καλύτερα τον στόχο της αφίσας και αποφασίζουµε

 αν το κείµενό µας θα υποστηρίζει, δηλαδή θα συµπληρώνει ή αν θα αντιβαίνει στην εικόνα,

 ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των δεκτών. 

-Ψάχνουµε ένα επιτυχηµένο σλόγκαν. 

-∆εν ξεχνάµε την υπογραφή, δηλαδή θυµόµαστε να δηλώσουµε ποιος σύλλογος,

 οργανισµός κτλ. έχει τυπώσει την αφίσα.

-Η αφίσα µας µπορεί να είναι έντυπη ή µόνο ψηφιακή.

-Κάθε αφίσα πρέπει να αποτελείται τόσο από κείµενο όσο και

 από εικόνες σε ίση περίπου αναλογία. 

-Αν δε διαθέτουµε κάποιο γραφιστικό πρόγραµµα, χρησιµοποιούµε το

Microsoft Power Point ή το Word. Ως προς τη δική µας αφίσα για το γάλα,

αποφασίζουµε πρώτα ποια είναι η οµάδα στόχος µας.

Αν η οµάδα µας είναι π.χ. οι έφηβοι, αποφασίζουµε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής

της οµάδας και ποιες είναι οι αγαπηµένες συνήθειες των µελών της.

Αποφασίζουµε να αξιοποιήσουµε τα παραπάνω στοιχεία και φτιάχνουµε τον τίτλο της αφίσας

(που θα έχει τη µορφή σλόγκαν), τα επεξηγηµατικά της κείµενα, τις φωτογραφίες κλπ. 

Μια αφίσα για το γάλα….



!



Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται να γίνει στο τέλος του προγράµµατος αφού οι µαθητές

έχουν ενηµερωθεί και ευαισθητοποιηθεί για µια σειρά από θέµατα που έχουν σχέση

µε το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα συστατικά τους,

τα οφέλη από την κατανάλωσή τους, την κατανάλωση και συντήρησή τους,

την ιστορία τους κλπ. 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και δηµιουργούν ένα ερωτηµατολόγιο.

Κάθε οµάδα µπορεί να αναλάβει ένα συγκεκριµένο πεδίο:

-το γάλα

-το γιαούρτι

-το παγωτό

-ιστορικά στοιχεία

-αγωγή καταναλωτή

-συντήρηση κλπ

Οι οµάδες φτιάχνουν τις ερωτήσεις τους και δηµιουργείται ένα κοινό ερωτηµατολόγιο.

Το ερωτηµατολόγιο µπορεί να απευθύνεται σε µαθητές άλλων τάξεων ή

στους γονείς των µαθητών.

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσουν οι µαθητές αν οι καταναλωτές

όλων των ηλικιών γνωρίζουν αρκετά πράγµατα για το γάλα και

την κατανάλωσή του. 

Κάνουµε µια στατιστική έρευνα

για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα



Αφού ολοκληρωθεί το ερωτηµατολόγιο και φωτοτυπηθεί, οµάδες µαθητών αναλαµβάνουν

να προσεγγίσουν άλλους µαθητές και να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο.

Στη συνέχεια τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώνονται στην τάξη και γίνεται αποδελτίωσή τους.

Με τη βοήθεια του Excell δηµιουργούµε γραφήµατα µε ποσοστά.

Χρησιµοποιούµε επίσης τις γνώσεις µας για τα ποσοστά,

που αποκτήσαµε στο µάθηµα των µαθηµατικών. 

∆ηµιουργούµε µια πολυµεσική παρουσίαση και σε µια εκδήλωση στο τέλος

της χρονιάς παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας. 

Ξεχωρίζουµε τα στοιχεία που είναι πιο ενδιαφέροντα και αποσαφηνίζουµε

τις απαντήσεις δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις. 



Οι µαθητές χωριζόµαστε σε οµάδες. Κάθε οµάδα θα δηµιουργήσει το δικό της έµβληµα. 

Το κενό έµβληµα είναι χωρισµένο σε 4 µέρη. Στο πρώτο µέρος, κάθε οµάδα θα ζωγραφίσει

το αγαπηµένο της γαλακτοκοµικό (ή την αγαπηµένη της γεύση από ένα γαλακτοκοµικό).

Στο δεύτερο µέρος θα ζωγραφίσει κάποιο γαλακτοκοµικό που δεν αρέσει στα µέλη της οµάδας.

Στο τρίτο µέρος θα γράψουν µια λέξη που αποτυπώνει τι αισθάνονται όταν καταναλώνουν

το αγαπηµένο τους γαλακτοκοµικό. Στο τέταρτο µέρος οι µαθητές θα γράψουν µια γεύση

που δεν τη βρίσκουν και θα ήθελαν να δηµιουργηθεί. 

Στο κάτω µέρος του εµβλήµατος, η οµάδα θα γράψει το όνοµά της που θα έχει σχέση µε το γάλα!

Φτιάχνουµε το δικό µας

έµβληµα για το γάλα


