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Δραστηριότητα 9
Σάξθ : Εϋ
Μάκθμα : Φυςικι – Το ταξίδι τθσ τροφισ/ Υγιεινι Διατροφι
τόχοσ :
● Να αναηθτιςουν και να διατυπϊςουν οριςμοφσ λζξεων ςχετικϊν με τθ διατροφι, ςε
θλεκτρονικι εγκυκλοπαίδεια.

● Να μάκουν τα όργανα από τα οποία αποτελείται το πεπτικό ςφςτθμα.
● Να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τθν παιδικι παχυςαρκία και να μποροφν να δϊςουν
ςυμβουλζσ υγιεινισ διατροφισ.
● Να γνωρίςουν τθν πυραμίδα τθσ Μεςογειακισ διατροφισ.

● Να αςκθκοφν ςτθ βαςικι χριςθ του επεξεργαςτι κειμζνου, ςτο λογιςμικό εννοιολογικισ
χαρτογράφθςθσ (Cmap), ςτο λογιςμικό επεξεργαςίασ βίντεο και ιχου, ςτο Revelation
Natural Art και ςτον επεξεργαςτι κειμζνου (Word) , ςτο λογιςμικό δθμιουργίασ
χαρακτιρων Voki, κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι αλλθλογραφία

Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ : Οι μακθτζσ/τριεσ είναι εξοικειωμζνοι/εσ με τθ χριςθ
των λογιςμικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. Είναι βζβαια απαραίτθτθ θ ςυνεχισ
επίβλεψθ του δαςκάλου.
Προτεινόμενοσ χρόνοσ : 2 διδακτικζσ ϊρεσ.
Παρατιρθςθ : Τα παιδιά κα εργαςτοφν ςε ομάδεσ των 4 ατόμων. Σε κάκε ομάδα κα
αντιςτοιχεί ζνασ Η/Υ.

1θ Ομάδα:
Με βάςη την εικόνα φτιάξτε τη δική ςασ
διατροφική πυραμίδα.
● Αναηθτιςτε εικόνεσ ςτο διαδίκτυο και
αποκθκεφςτε τεσ ςτο φάκελο τθσ ομάδασ ςασ.
● Στο λογιςμικό Revelation Natural Art
καταςκευάςτε τθν πυραμίδα και ςτείλτετθν ςτο e-mail μου. Φροντίςτε να
χρθςιμοποιιςετε τισ εικόνεσ που κα βρείτε. Δϊςτε χρϊμα ςτθ δθμιουργία ςασ.

2θ Ομάδα:
Δημιουργήςτε ζναν χάρτη εννοιών
● Αναηθτιςτε πλθροφορίεσ ςτο βιβλίο ςασ ( ςελ. 34 – 37) για το ταξίδι τθσ τροφισ
● Στο λογιςμικό Cmap καταςκευάςτε τον χάρτθ εννοιϊν , με κεντρικι ζννοια : Το
ταξίδι τθσ τροφισ και βαςικι υποζννοια : Το Πεπτικό Σφςτθμα, χρθςιμοποιϊντασ τισ
πλθροφορίεσ που ςυλλζξατε. Ενςωματϊςτε ςτισ ζννοιεσ και περιλθπτικζσ εξθγιςεισ
(λειτουργία οργάνων). Θα ιταν ωραίο αν βάηατε και το βίντεο που κα βρείτε ςτθν
επιφάνεια εργαςίασ ςασ : Το πεπτικό ςφςτθμα.

3θ Ομάδα:
Φτιάξτε το Γλωςςάρι τησ διατροφήσ
● Στον Επεξεργαςτι κειμζνου δθμιουργιςτε ζναν πίνακα με δφο ςτιλεσ ( Λζξθ και
Οριςμόσ) και δϊδεκα γραμμζσ. Βρείτε τουσ οριςμοφσ των «λζξεων τθσ διατροφισ»
με τθ βοικεια του ιςτότοπου: http://el.wikipedia.org/wiki .
● Λζξεισ Διατροφισ :
Πρωτεΐνεσ , αςβζςτιο, υδατάνθρακεσ ,λίπη ,βιταμίνεσ ,φώςφοροσ ,Ιχνοςτοιχείαμζταλλα ,παχυςαρκία ,διατροφικζσ διαταραχζσ ,νευρική ανορεξία-βουλιμία,
μεςογειακή διατροφή
● Μόλισ τελειϊςετε τον πίνακα αποκθκεφςτε το αρχείο ςτο φάκελό ςασ και ςτείλτε
το ςτο e-mail μου

4θ Ομάδα
Παρουςίαςη για την Παιδική παχυςαρκία

● Στο Φυλλομετρθτι ςασ ειςάγετε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ εκπαιδευτικισ
τθλεόραςθσ:
http://www.edutv.gr/index.php?option=comcontent&task=view&id=1202&Itemid=
94
και παρακολουκιςτε το βίντεο.
● Κρατιςτε ςθμειϊςεισ για τα βαςικότερα αποςπάςματα του βίντεο ( ςε ποιο
λεπτό, δευτερόλεπτο ακοφγεται κάτι ςθμαντικό), ζχοντασ υπόψθ ςασ τισ παρακάτω
κεματικζσ:
1. Παράγοντεσ παχυςαρκίασ. 2. Δείκτθσ μάηασ ςώματοσ. 3. Θρεπτικά ςυςτατικά και ο
ανκρώπινοσ οργανιςμόσ. 4. Βιταμίνεσ Α, C, E, K και το ςελινιο. 5. ωςτό κολατςιό.
6. Σροφζσ προσ αποφυγι. 7. Γυμναςτικι – άςκθςθ.
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● Ανοίξτε το λογιςμικό Επεξεργαςίασ εικόνασ και ιχου.
● Ειςάγετε το βίντεο που είδατε. Θα το βρείτε ςτθν επιφάνεια εργαςίασ με τίτλο :
Παιδικι παχυςαρκία.
● Επεξεργαςτείτε το βίντεο ϊςτε να δθμιουργιςετε 7 μικρότερα αποςπάςματα ςχετικά με
τισ 7 κεματικζσ που ςασ ζδωςα. Αποκθκεφςτε το κάκε βίντεο με το όνομα τθσ κεματικισ
του ςτο φάκελο τθσ ομάδασ ςασ. Το αρχείο αποκικευςθσ να είναι τθσ μορφισ .wmv
● Ανοίξτε το Λογιςμικό δθμιουργίασ Παρουςιάςεων και φτιάξτε 7 διαφάνειεσ βάηοντασ ωσ
τίτλο τθν αντίςτοιχθ κεματικι και ειςάγετε το αντίςτοιχο βίντεο. Αποκθκεφςτε τθν
παρουςίαςι ςασ ςτο φάκελο τθσ ομάδασ ςασ.
● Αντιγράψτε ολόκλθρο το φάκελό ςασ ςτθ φορθτι ςυςκευι αποκικευςθσ (φλαςάκι) τθσ
τάξθσ και φζρτε το ςε εμζνα.

5θ Ομάδα
Φτιάξτε το Δεκάλογο τησ Υγιεινήσ Διατροφήσ
● Επιςκεφτείτε την ηλεκτρονική διεφθυνςη http://zoi-diatrofi.gr/?p=144 και
κρατείςτε ςημειώςεισ (περιληπτικά) από το δεκάλογο τησ υγιεινήσ διατροφήσ.
● Επιςκεφτείτε τθ ςελίδα http://www.voki.com , κάντε είςοδο με
Username: …………………. Και Password: ……………………………..
● Δθμιουργιςτε τουσ χαρακτιρεσ ςασ όπου κα αναφζρετε περιλθπτικά το
δεκάλογο.
Χρθςιμοποιιςτε τον κειμενογράφο του λογιςμικοφ και όχι το μικρόφωνο:

● Στείλτε τουσ χαρακτιρεσ ςασ
ςτο e – mail μου

