
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί… ακόμα να τριγυρίζει η σκέψη σου στην περιπέτεια που έζησες με τα Αστέρια σου στο 

Χαρούμενο Ταξίδι το καλοκαίρι που αποχαιρετάς.  

Μπορεί… να βουτάς σε κάποια θάλασσα ή παρέα με τους φίλους σου να σχεδιάζεις την εκδρομή 

της επόμενης ημέρας.  

Στο τέλος όμως, σε κάποια ανύποπτη στιγμή, ίσως χωρίς να το πολυκαταλάβεις, έχεις αρχίσει ήδη 

να σκαρώνεις τις νέες σου ιδέες για την καινούργια Οδηγική χρονιά. 

Σκέφτεσαι κάποιο νέο εργαστήριο ή παιχνίδι ή ακόμη μια καινούργια δράση που θα ενώσει ακόμα 

περισσότερο τον Γαλαξία σου.  

Στο νέο αυτό κατώφλι μέλη μεγάλα και μικρά ανυπομονούν να τα εντάξεις στο δημιουργικό σου 

κόσμο:  

Αυτόν του κόσμου των Αστεριών!  

Καλή Οδηγική χρονιά! 

 

«Αστέρια» 

Έχεις αναρωτηθεί πόσο ζει ένα αστέρι; 

Η διάρκεια ζωής ενός αστεριού εξαρτάται από το βάρος του! Τα περισσότερα αστέρια 

βρίσκονται στο ουράνιο στερέωμα εδώ και περίπου  10 δισεκατομμύρια χρόνια.  

Μάλιστα, η ηλικία μερικών αστεριών μπορεί να φτάνει  ακόμη και τα 3,7 δισεκατομμύρια έτη, 

δηλαδή όσο ακριβώς χρονολογείται το ίδιο το σύμπαν.  

Το παλαιότερο αστέρι που έχει ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής , ο ΗΕ 1523-0901,  

είναι περίπου 13.200 εκατομμυρίων ετών. 

   

Μπορεί… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάμεσα στα εκατομμύρια άστρα που λάμπουν στο στερέωμα υπάρχουν μερικά που φαίνονται να 
σχηματίζουν διάφορα σχήματα. Αυτά οι άνθρωποι τα ονόμασαν αστερισμούς, τους έδωσαν 
ονόματα της Μυθολογίας και έπλασαν διάφορες ιστορίες. Όλα αυτά τα άστρα και οι αστερισμοί 
μαζί με το δικό μας, τη Γη, περιστρέφονται καθορίζοντας την ώρα, την εποχή και βοηθούν στον 
προσανατολισμό μας. 

Η Μεγάλη Άρκτος μοιάζει με τετράγωνο τηγάνι με χερούλι. Τέσσερα αστέρια αποτελούν το τηγάνι 
και άλλα τρία το χερούλι, την ουρά. Μια μικρή διόρθωση όμως: Το δεύτερο αστέρι της ουράς, αν 
βλέπεις καλά, αποτελούν δύο αστέρια, το ένα κοντά στο άλλο. Οι ερυθρόδερμοι που ονόμασαν τα 

δύο αυτά αστέρια Σκουώ και Παπούζ, τα χρησιμοποιούσαν για τη 
διάγνωση της όρασης των παιδιών. 

 Ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου αποτελείται από 128 άστρα, αλλά 
μόνο αυτά που αναφέραμε είναι ορατά. 

Αν προεκτείνουμε πέντε φορές την απόσταση των δύο αστεριών που 
βρίσκονται στην πλευρά απέναντι από την πλευρά που αρχίζει η ουρά 
της Μεγάλης Άρκτου, βρίσκουμε τον Πολικό Αστέρα στην ουρά ενός 

άλλου αστερισμού όμοιου με τη Μεγάλη Άρκτο αλλά μικρότερου σε μέγεθος και ανεστραμμένου 
την Μικρή Άρκτος. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

Υλικά που θα χρειαστείτε: 

 Μικρά βότσαλα  

 Χαρτόνι μαύρο 
 

 Μαρκαδόρους 
 
Οδηγίες: 

1. Δώστε 5-6 μικρά βότσαλα στο κάθε Αστέρι και ζητήστε του να σχεδιάσει επάνω στο καθένα με 
μαρκαδόρο ένα αστέρι.  
2. Απλώστε στο πάτωμα ένα μαύρο χαρτόνι και προσπαθήστε να φτιάξετε γνωστούς αστερισμούς 
τοποθετώντας τα βότσαλα  πάνω του. 
3.  Ζητήστε από τα Αστέρια να φτιάξει το καθένα το δικό του φανταστικό Αστερισμό και να του 
δώσει ένα ταιριαστό όνομα. 
 
 
Υλικά που θα χρειαστείτε: 

 Μαύρο χαρτόνι  

 Γκοφρέ χαρτιά 

 Άσπρες κιμωλίες  

 

Οδηγίες: 

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω αστερισμούς για να φτιάξετε κολλάζ σε μαύρο χαρτόνι με 
αυτοκόλλητα αστέρια ή γκοφρέ μπαλίτσες ή ζωγραφίστε τους με άσπρη κιμωλία. Το κάθε Αστέρι 
μπορεί να διαλέξει τον Αστερισμό που επιθυμεί και τον τρόπο που θα τον δημιουργήσει. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να κατασκευαστούν και οι άλλοι Αστερισμοί. 

Παιχνίδια με τους Αστερισμούς 

 

Ένας νέος αστερισμός! 

Αστέρια από χαρτί 



 

 

  

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ…. 

Παγκόσμιες ημέρες… που αξίζει να σταθούμε!                                      

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ                    «ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΗ» 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ, για να διαδώσει και για 

δυναμώσει τα ιδανικά της ειρήνης και της μη βίας ανάμεσα στα έθνη. Το Σώμα Ελληνικού 

Οδηγισμού έχει ως στόχο την καλλιέργεια ειρηνικής κουλτούρας, αμοιβαίου σεβασμού και 

συνεργασίας στα παιδιά μας επειδή η πανανθρώπινη ειρήνη και η αποδοχή είναι στόχοι μας, 

προωθούμε το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και μαθαίνουμε να λέμε «όχι» σε οποιαδήποτε 

μορφής ρατσισμού. 

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν να εκφράζονται και να ευαισθητοποιούνται για την Ειρήνη μέσα από 

τη ζωγραφική, τη δραματοποίηση, το τραγούδι και το παιχνίδι. 

 

 

                    Το παιδί και το περιστέρι-«Πάμπλο Πικάσο»  

Κανένας πόλεμος δεν είναι καλός, καμία ειρήνη δεν είναι κακή. 

 

 

Το τραγούδι της Ειρήνης 

 

Ειρήνη, τ' όνομά σου να γραφτεί 

στους αιώνες των αιώνων, Ειρήνη. 

Τ' όνομά σου να γραφτεί στα κανόνια  

που σκουριάζουν, Ειρήνη. 

 

Ειρήνη, θέλουμε ειρήνη! 

 

Ειρήνη, τα παιδιά σε αγαπούν 

οι μεγάλοι σε λατρεύουν, Ειρήνη. 

Σαν θεός αληθινός πάντα  

στέλνεις την αγάπη Ειρήνη, 

του πολέμου το θεριό 

το χτυπάς και το σκοτώνεις, Ειρήνη. 

Ειρήνη, θέλουμε Ειρήνη 

Ειρήνη σημαίνει αρμονία, γαλήνη, χαρά, δημιουργία συνεργασίας, ελευθερία, δημοκρατία και 

σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας ελπίσουμε ότι όλοι θα προσπαθούν και θα αγωνίζονται να 

υπάρχει πάντα και παντού Ειρήνη. 

Προτάσεις για δραστηριότητες συγκέντρωσης με Κ.Ι. τη Διεθνή ημέρα Ειρήνης. 

Το κάθε Αστέρι  θα σκεφτεί και θα αποτυπώσει σε χαρτί πώς φαντάζεται την Ειρήνη. Στο 

τέλος θα γίνει μια έκθεση ζωγραφικής για την Ειρήνη με τις ζωγραφιές των Αστεριών . 

Με αντικείμενα που υπάρχουν στην Εστία, τα Αστέρια χωρισμένα σε ομάδες καλούνται να 

σχηματίσουν το σύμβολο της Ειρήνης με το σώμα τους. 

Στίχοι: Γιάννης Μαρκόπουλος 

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος 



 

 

   

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ            «Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού» 

 Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, με αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1989. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Την 

έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη του κόσμου, εκτός των ΗΠΑ και της Σομαλίας. Τα 54 άρθρα της 
καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς: Δικαιώματα Επιβίωσης, 
Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής. 
Προτάσεις για δραστηριότητες συγκέντρωσης με Κ.Ι. την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού.  
 
 

Το παζλ των αστεριών 
 
Υλικά που θα χρειαστείτε: 

 Χαρτιά Α4 
 Ψαλίδια 
 Κόλλα στικ  

 
Οδηγίες κατασκευής:  
Λευκές σελίδες Α4 που έχουν επάνω τους σχεδιασμένο ένα παζλ το οποίο αποτελείται από 5 
κομμάτια, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται στο κέντρο και τα άλλα 4 γύρω-γύρω. Τα Αστέρια 
καλούνται να ζωγραφίσουν στο κεντρικό κομμάτι τον εαυτό τους και στα άλλα 4 από ένα δικαίωμα 
που θεωρούν σημαντικό. Έπειτα, κόβουν τα κομμάτια και τα κολλάνε σε ένα χαρτόνι ενώνοντας 
έτσι τα κομμάτια του παζλ. 

 
1. Μια σφαίρα γεμάτη δικαιώματα 

 
 Υλικά που θα χρειαστείτε: 

 Ατλακόλ 
 Διάφορες Εφημερίδες 
 Μπαλόνι 
 Ψαλίδι 
 Πινέλο 
 Μπλε χρώμα 
 Πλαστική θήκη για χαρτί κουζίνας 

 
 Οδηγίες κατασκευής:  

Φουσκώνουμε το μπαλόνι και το στερεώνουμε πάνω στη βάση. Τα Αστέρια το ντύνουν 
κολλώντας επάνω του εφημερίδες από τις οποίες έχουν διαλέξει φωτογραφίες σχετικές με το 
θέμα. 

 Περιμένουμε λίγο να στεγνώσει η κόλλα και έπειτα σπάμε το μπαλόνι.       
 Με το πινέλο βάφουμε την εφημερίδα με μπλε χρώμα. 
 Κολλάμε πάνω τις φωτογραφίες που έχουν αποφασίσει τα Αστέρια και η υδρόγειος 
σφαίρα είναι έτοιμη. 

 

https://www.sansimera.gr/almanac/2011


 

 

 
28 Οκτωβρίου                    «Παγκόσμια Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου» 
 
Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην τέχνη των κινουμένων σχεδίων. Η Διεθνής Ημέρα 

Κινουμένου Σχεδίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου, για να φέρει στο 

προσκήνιο το έργο των ανθρώπων της ένατης τέχνης. 

Προτάσεις για δραστηριότητες συγκέντρωσης, με Κ.Ι. τη Διεθνή Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου.  

 Ήρωες εν δράσει (Παιχνίδι μνήμης) 

 
Υλικά που θα χρειαστείτε:   
 
Κάρτες με ήρωες από κινούμενα σχέδια.         

              

Οδηγίες: 

Τα Στελέχη είναι ντυμένα με φορεσιές εμπνευσμένες από ήρωες κινουμένων σχεδίων και 

υποδέχονται τα παιδιά. Συστήνονται στα Αστέρια και ξεκινάει η συγκέντρωση της ομάδας.  

Στη συνέχεια παρακολουθούν ένα απόσπασμα από κινούμενα σχέδια και δημιουργούν ένα δικό 

τους τέλος για την ιστορία. 

 

Παιχνίδι μνήμης. 
 

Οδηγίες: 
 
Έχουν κάρτες με ήρωες από κινούμενα σχέδια. Ανακατεύουν καλά τις κάρτες και τις απλώνουν σε 
ένα τραπέζι, με τέτοιον τρόπο ώστε να φαίνεται η πίσω πλευρά τους. Το πρώτο Αστέρι ανοίγει μία 
κάρτα και μετά μια δεύτερη, αν οι εικόνες είναι ίδιες, τις παίρνει και τις δύο, αν οι εικόνες δεν είναι 
ίδιες, τις ξανακλείνει χωρίς να αλλάξει τη θέση τους. Συνεχίζει το επόμενο Αστέρι ακολουθώντας 
την ίδια διαδικασία. Ο σκοπός είναι να μαζευτούν όλες οι κάρτες από το τραπέζι. 
 
Υλικά που θα χρειαστούν:   
Κάρτες με ήρωες από κινούμενα σχέδια. 
 
 



 

 

 

 

«Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδί και Άθληση…  

Το καλοκαίρι πέρασε... γυρίζουμε πάλι στο πρόγραμμά μας.   

Τα παιδιά έχουν μια έμφυτη ανάγκη για κίνηση και φυσική δραστηριότητα. 

 Η άθληση βοηθά τα παιδιά να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, το συγχρονισμό των 

κινήσεών τους και συμβάλλει στη διαπαιδαγώγησή τους. 

Τα πλεονεκτήματα της άσκησης στην παιδική ηλικία είναι πολλά!  

Η άσκηση ξεκινάει από μικρή ηλικία και βέβαια πρέπει να υπάρχει σε κάθε ηλικία. 

Στην προσχολική ηλικία η άσκηση μπορεί να γίνει μέσω του παιχνιδιού αλλά και μέσω των 

αθλημάτων.  

Οι γονείς πολλές φορές πρέπει να λάβουν υπόψη τους την κλίση ή το ταλέντο του παιδιού.  

Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας μπορεί να επιφέρει επιπτώσεις και να θέσει τα παιδιά σε κίνδυνο 

για: (παιδική) παχυσαρκία, υψηλότερη πίεση του αίματος, καθώς και το καρδιοαναπνευστικό τους 

σύστημα. 

Ιδανική συχνότητα άσκησης για την παιδική ηλικία είναι περίπου μία ώρα για τρεις φορές την 

εβδομάδα.  

Οι ώρες αυτές αρκούν για να διοχετεύσει την ενέργειά του ένα παιδί.  

Εμείς σαν Στελέχη μπορούμε να εντάξουμε μέσα στις συγκεντρώσεις μας περισσότερα κινητικά 

παιχνίδια, ώστε τα παιδιά να διοχετεύουν την ενέργειά τους και παράλληλα να γυμνάζονται μέσα 

από το παιχνίδι. 

 

Δήμητρα Κουστέρη Personal trainer 

 

 

«Αν μπορούσαμε να δώσουμε σε κάθε άτομο την σωστή ποσότητα 

διατροφής και άσκησης –ούτε πολύ λιγότερη, ούτε πολύ περισσότερη– τότε 

θα είχαμε βρει τον ασφαλέστερο τρόπο για την Υγεία». 

Ιπποκράτης 

 



 

 

 

Κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που μας εμπιστεύεται ένας γονιός, γνωρίζοντας τα οφέλη 

που αυτό αποκομίζει από τα προγράμματά μας, είναι για εμάς μοναδικό. Το Όραμα του Σώματος 

Ελληνικού Οδηγισμού, από το ξεκίνημά του, ήταν η ενεργή και πρωτοπόρα συμμετοχή στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, στο παιδαγωγικό του πρόγραμμα, στηρίζεται σε τρείς άξονες: 
Προσωπική Ανάπτυξη- Κοινωνική Συμμετοχή και Ζωή στη Φύση.  

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών αξόνων της Προσωπικής Ανάπτυξης και της Κοινωνικής 

Συμμετοχής, ο Κλάδος Αστεριών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού συμμετέχει στην 

καθιερωμένη Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Η συμμετοχή μας ενισχύει την 

προσπάθειά μας για τη συνεχή σύνδεση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με την κοινωνία. Στο 

πλαίσιο αυτό ο Κλάδος Αστεριών διοργανώνει στις 13 Οκτωβρίου το Πανελλήνιο «Αθλητικό 

Πρωινό των Αστεριών», με σκοπό τα παιδιά που θα συμμετέχουν και σύμφωνα με το Στόχο που 

θέτει το Υπουργείο Παιδείας «να αποκομίσουν… τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας, που 

ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και 

της προσωπικής υπέρβασης».  

Επιπλέον στόχος είναι, η καλλιέργεια της επιθυμίας στους φίλους των Αστεριών προκειμένου να 

θελήσουν να ενταχθούν στους Γαλαξίες και να επιτύχουμε νέα εισροή παιδιών. 

Αγαπημένα μας Στελέχη, στη διάρκεια του Αθλητικού Πρωινού, τα Αστέρια και οι φίλοι τους, θα 

έρθουν σε επαφή, θα γνωρίσουν και θα συμμετάσχουν σε Αθλήματα. Επικοινωνήστε με τους κατά 

τόπους Αθλητικούς φορείς και συλλόγους, προσκαλέστε φίλους των Αστεριών και ελάτε να 

αθληθούμε όλοι μαζί μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο την Αστερο-παρέα μας!  

Το «Αθλητικό Πρωινό των Αστεριών» θα πραγματοποιηθεί για όλη την Ελλάδα στις 13 

Οκτωβρίου. Τα Αθλήματα που θα παρουσιαστούν θα είναι τα εξής: Ξιφασκία, Ενόργανη 

Γυμναστική και Στίβος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα αθλήματα στις περιοχές 

σας, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με άλλα. 

«Η Πανελλήνια συνάντηση για την Αττική θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του 

Δήμου Γαλατσίου στο Άλσος Βεΐκου και ώρα 09:30 έως 14:00. Κατά τη διάρκεια του «Αθλητικού 

Πρωινού», τα Αστέρια και οι φίλοι τους, θα γνωρίσουν και θα συμμετάσχουν στα Αθλήματα της 

Ξιφασκίας, της Ενόργανης Γυμναστικής και του Στίβου, με την καθοδήγηση Ομοσπονδιακών 

Προπονητών, Αθλητών Παγκοσμίου Φήμης και Πρωταθλητών Ελλάδος». 

 

 
 
 
 
 

Παιδί και Άθληση… 



 

 

 
Ο ρόλος της διατροφής στην σωστή λειτουργία του εγκέφαλου  

και του ανοσοποιητικού. 
Το καλοκαίρι, την περίοδο κατά την οποία για τους περισσότερους  
οι ρυθμοί της καθημερινότητας πέφτουν, διαδέχεται το φθινόπωρο, 

εποχή κατά την οποία η καθημερινότητα επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς. Το φθινόπωρο 
είναι εποχή κατά τη οποία η εμφάνιση διαφόρων ασθενειών τείνει να αυξάνεται. Για αυτούς τους 
λόγους το φθινόπωρο, είναι μια καλή περίοδος για όλους να επικεντρωθούν στη σωστή διατροφή. 
Ιδιαίτερη βάση θα πρέπει να δοθεί στη διατροφή που θα μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε στις 
υποχρεώσεις, κάτι που απαιτεί τη σωστή λειτουργιά του εγκεφάλου αλλά και σωστή διατροφή η 
οποία θα μας βοηθήσει να θωρακίσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. 
Η διατροφή μπορεί να βοηθήσει μέσω της πρόσληψης συγκεκριμένων τροφών που σχετίζονται με 
την πρόληψη ενάντια σε λοιμώξεις κάθε είδους, καθώς και στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Εκτός από τα φρούτα και τα λαχανικά υπάρχουν και άλλες τροφές που συμβάλλουν 
στην ενίσχυση της μνήμης και της λειτουργίας του εγκεφάλου αλλά και στο θωρακισμό του 
ανοσοποιητικού όπως οι ξηροί καρποί, τα ψάρια κ.ά. 

Στην ενίσχυση της μνήμης και την καλή λειτουργιά του εγκεφάλου βοηθάει το βόριο, ο 
ψευδάργυρος, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και οι βιταμίνες του συμπληρώματος Β. 
 
 

  
Η διατροφή των παιδιών 
Η παιδική ηλικία θεωρείται στάδιο ήπιας ανάπτυξης σε σχέση με τις δραματικές αλλαγές της 
βρεφικής και της εφηβικής ηλικίας. Δεν παύει να είναι όμως ένα κρίσιμο στάδιο της ζωής του 
ανθρώπου καθώς στην ηλικιακή περίοδο αυτή τα παιδιά αποκτούν ικανότητες που τους επιτρέπουν 
την ανεξαρτησία τους, σε σχέση με τη διατροφή, αλλά και την εμφάνιση προσωπικών προτιμήσεων 
σε διάφορα τρόφιμα.  
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές οι γονείς να δυσκολεύονται στο να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους να ακολουθήσουν μια ισορροπημένη διατροφή. Το καθημερινό διαιτολόγιο του παιδιού θα 
πρέπει να περιλαμβάνει: 

 2-4 φρούτα είτε ωμά είτε πολτοποιημένα σαν χυμό.   
 2-4 μερίδες γαλακτοκομικών όπως γάλα, τυρί, γιαούρτι.  
 Τουλάχιστον 1 μερίδα λαχανικών ή σαλάτα με το γεύμα. 

Μια φορά την εβδομάδα καλό είναι να καταναλώνονται όσπρια και μια φορά ψάρι, ενώ το κρέας 
και κοτόπουλο να αποτελούν γεύμα 2-3 φορές. 
Τα παιδιά νηπιακής και προσχολικής ηλικίας προτιμούν να καταναλώνουν γεύματα μικρότερων 
μερίδων και πιο συχνά. Τα περισσότερα παιδιά τρώνε 4-6 φορές την ημέρα. Τα διάφορα 
μικρογεύματα θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά από τους γονείς, ώστε να είναι όσο το δυνατόν 
πιο υγιεινά και θρεπτικά. Το πρωινό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαιτέρα για τα παιδιά σχολικής 
ηλικίας αφού έρευνες έχουν δείξει πως τα παιδιά που δεν καταναλώνουν πρωινό έχουν μικρότερη 
επίδοση στο σχολείο και είναι πιο κουρασμένα.   
Τα παιδιά αρχίζουν να αποκτούν «ιδιοτροπίες» γύρω από το φαγητό, αλλάζοντας τις προτιμήσεις 
τους σε τρόφιμα. Οι γονείς θα πρέπει να προσφέρουν στα παιδιά ποικιλία τροφίμων, 
συμπεριλαμβάνοντας τα αγαπημένα των παιδιών και αντικαθιστώντας αυτά που δεν τους 
αρέσουν με τρόφιμα της ίδιας ομάδας. 
 Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι ευαισθητοποιημένο σε ό,τι αφορά τα παιδιά, και αφιερώνει 
πολλές συγκεντρώσεις του στην υγιεινή διατροφή και την ακολουθεί στις κατασκηνώσεις του. 

 Μιχάλης Κατσίκης 

Διατροφολόγος-Διαιτολόγος 



 

 

 

 


