
Το Καλάθι του Πικνίκ σε καιρούς Covid-19
Σενάριο A: Σχολεία ανοιχτά με περιοριστικά μέτρα

Σε  καιρούς πανδημίας χρειάζεται να προσαρμοστούμε και καθώς τα σχολεία ανοίγουν ξανά με ειδικά
μέτρα για τον κορονοϊό,  θα πρέπει να αναβάλουμε τον προγραμματισμένο δανεισμό για
το Καλάθι το Πικνίκ . Όμως, για εσάς που εξακολουθείτε να έχετε τη διάθεση να δουλέψετε το θέμα
της  βιώσιμης διατροφής, έχουμε προσαρμόσει τις δραστηριότητες, έτσι ώστε να μπορείτε να
δημιουργήσετε το δικό σας Καλάθι του Πικνίκ, με παιχνίδια που είναι ασφαλή για όλους τους
μαθητές.
Ξεκινήστε διαβάζοντας την «Εισαγωγή για τους Εκπαιδευτικούς» για να αποκτήσετε μια ιδέα για τα
κυρίως  θέματα και τη διαδικασία και εκτυπώστε το «Εβδομαδιαίο Σχολικό Πρόγραμμα» και το
«Ετήσιο ημερολόγιο». Στη συνέχεια, προχωρήστε στις δραστηριότητες όπως περιγράφονται εδώ.
Συγκεκριμένα:
• Για την Ημέρα σπιτικού φαγητού αντί να μαγειρεύετε στην τάξη θα κάνετε ένα «Συνταγωνισμό»,
ένα “challenge” μαγειρικής  στο σπίτι και  μια δημιουργία τύπου «Chef Model».
• Για την Ημέρα Τοπικού και Εποχικού Φρούτου θα βρείτε παραλλαγές της ιστορίας της μπανάνας
και των παιχνιδιών Tutti Frutti και ένα νέο παιχνίδι αφήγησης με τίτλο «Ρίξε μια ζαριά».
• Για την Ημέρα «Δεν πετάμε Φαγητό» θα βρείτε μια απλή παραλλαγή του παιχνιδιού και ιδέες για τη
δημιουργία ενός  «Quizathon” και  ενός πόστερ .

Καλή τύχη και καλό πικνίκ!

https://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/PB/A4_Picnic_Basket_Booklet_Gr_Final.pdf
https://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/PB/A4_WeeklySchedule_Gr_Final.pdf
https://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/PB/A1_Annual_Calendar_Gr_Final.pdf


ΣΥΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ώρα για διαγωνισμό! Ζητήστε από τους μαθητές να δημιουργήσουν το
δικό τους ευφάνταστο βιώσιμο σνακ και να το φέρουν στο σχολείο.
Ζητήστε τους να γράψουν τη συνταγή τους και να την εικονογραφήσουν
με σχέδια ή φωτογραφίες. Επιλέξτε μία ημέρα για την παρουσίαση των
συνταγών. Επιλέξτε τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός
ξεκινά!
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις συνταγές με βάση τη βιωσιμότητα και
τη φαντασία / δημιουργικότητα.
(Θυμηθείτε τις 3 χρυσές οδηγίες στο Καλάθι του Πικνίκ:
Τρώτε περισσότερα τοπικά & εποχιακά φρούτα και λαχανικά,
επιλέξτε σπιτικό φαγητό και μην πετάτε φαγητό).
Οι τρεις καλύτερες συνταγές κερδίζουν το Χρυσό,
Ασημένιο και Χάλκινο Πιρούνι!
Σκεφτείτε πρωτότυπα βραβεία!

Το Βιβλίο Απίθανων Συνταγών
Συγκεντρώστε όλες τις συνταγές
για να δημιουργήσετε το Βιβλίο
Απίθανων Συνταγών της τάξης. Το
βιβλίο μαγειρικής πηγαίνει στο
σπίτι για να βρίσκουν οι γονείς
ιδέες για σνακ.

Οι μαθητές μπορούν να διαλέξουν ιδέες
για σνακ από το Βιβλίο Απίθανων
Συνταγών της τάξης και να τις
προτείνουν στους γονείς τους. Στη
συνέχεια μπορούν να προγραμματίσουν
με τη βοήθεια των γονιών το δικό τους
μενού σνακ για την επόμενη
εβδομάδα, διαλέγοντας τα αγαπημένα
τους. Ο καλύτερος προγραμματισμός θα
βοηθήσει να μειώσουν την σπατάλη
τροφίμων. Συζητήστε γιατί.



Δημιουργική μαγειρική! Στην τάξη κάντε
καταιγισμό ιδεών για να καθορίσετε τα πιο «μπλιαχ»
φαγητά. Στη συνέχεια στο σπίτι οι μαθητές με τη
βοήθεια των γονιών σκέφτονται έναν ευφάνταστο
τρόπο να μετατρέψουν το δικό τους «μπλιαχ»
τρόφιμο σε ένα νόστιμο συστατικό για το σνακ τους.
Π.χ. το ‘σιχαμερό’ κουνουπίδι γίνεται ζύμη για πίτσα.
Οι μαθητές τραβούν φωτογραφίες των δημιουργιών
τους και τις φέρνουν  στο σχολείο.

Κάντε ένα ‘κλικ’ παραπάνω! Οργανώστε μια έκθεση στο
σχολείο με τις συνταγές και τις φωτογραφίες τους.

ΈΝΑ ΝΟΣΤΙΜΟ ΜΠΛΙΑΧ!



Μασκαράδες!
Μπορείτε επίσης να τους ζητήσετε να
κατασκευάσουν τη δική τους
υφασμάτινη μάσκα και να τη
διακοσμήσουν με σχέδια εμπνευσμένα
από βιώσιμα σνακ (φρούτα, λαχανικά,
σπιτικό φαγητό κλπ.).

Πασαρέλα. Οργανώστε μια
επίδειξη μόδας για να δείξουν τις
δημιουργίες τους στο υπόλοιπο
σχολείο.

Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα  τους…
Ζητήστε από τους μαθητές να
σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν
το σκούφο και την ποδιά του σεφ
χρησιμοποιώντας χαρτί ή άλλο φιλικό
προς το περιβάλλον υλικό. Μπορείτε να
βρείτε ιδέες για πατρόν στο Διαδίκτυο.

CHEF MODEL



ΜΑΝΤΕΨΕ ΤΙ…
Μία παραλλαγή… Αντί για το Tutti Frutti Uno χρησιμοποιήστε τις κάρτες για να παίξετε ένα νέο
παιχνίδι “Μάντεψε Ποιο”. Βεβαιωθείτε ότι θα φωτοτυπήσετε αρκετές κάρτες έτσι ώστε κάθε
μαθητής θα έχει ένα πλήρες σετ μοναδικών καρτών φρούτων και λαχανικών. Το παιχνίδι “Μάντεψε
ποιος ” παραμένει το ίδιο.
.

Ιδέες για ερωτήσεις
• Είναι φρούτο;
• Είναι λαχανικό;
• Φυτρώνει την άνοιξη / καλοκαίρι /
φθινόπωρο / χειμώνα;

• Είναι κόκκινο / πράσινο / μοβ κλπ;
• Γίνεται δέντρο;
• Το βράζουμε / ψήνουμε;
• Το βάζουμε σε πίτσα;
• Έχει αστείο όνομα;
• Μυρίζει ωραία;

Δε θα το βρεις… Το παιχνίδι παίζεται ανά 2. Κάθε
μαθητής έχει το δικό του σετ καρτών, ανοιχτό μπροστά του
αλλά κρυμμένο από τον αντίπαλο.  Επιλέγει μια κάρτα και την
τοποθετούν κρυμμένη στο κέντρο. Ο αντίπαλος πρέπει να
μαντέψει ποια κάρτα είναι, με ερωτήσεις που μπορούν να
απαντηθούν με ναι ή όχι. Αν πχ. ρωτήσει: “Είναι φρούτο;” και η
απάντηση είναι “όχι” αποκλείει όλες τις κάρτες φρούτων. Αν η
απάντηση είναι “ναι” αποκλείει τα λαχανικά. Μέσα από μια
διαδικασία εις άτοπον απαγωγής, οι παίκτες μαντεύουν την
επιλεγμένη κάρτα. Κάθε παίκτης κάνει μία ερώτηση τη φορά
και μπορεί να μαντέψει μόνο μία φορά. Ένας παίκτης κερδίζει
αν μαντέψει επιτυχώς την επιλεγμένη κάρτα του αντιπάλου.

https://wwf.gr/images/pdfs/pe/PB/A5_Tutti_FruttiGame_Gr_Final.pdf


Ιστοριογραμμή… Παρουσιάστε στους μαθητές τις κάρτες
της ‘Ιστορία της Μπανάνας’ από το Καλάθι του Πικνίκ.
Ερευνήστε μαζί τους τη σωστή σειρά που παρουσιάζει την
αλυσίδα παραγωγής της και τοποθετήστε τη σε σημείο
που να τη βλέπουν.
Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν ένα άλλο
αγαπημένο τους φρούτο. Ζητήστε τους να
σχεδιάσουν την ιστορία του σε ξεχωριστά χαρτιά.
Παίξτε το ίδιο παιχνίδι. Κρεμάστε τις ιστορίες στον τοίχο.
Συζητήστε γιατί οι πιο σύντομες ιστορίες
είναι οι πιο βιώσιμες.

Κρατήστε αποστάσεις
Βρείτε πόσα φρούτα θα
χρειαστεί να τοποθετήσετε
ανάμεσά σας για να
κρατήσετε μια ασφαλή
απόσταση μεταξύ σας.

αλλιώς…

https://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/PB/A5_BananaStory_Gr_Final.pdf


ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΖΑΡΙΑ
Μια φορά κι έναν καιρό…
Διαβάστε στην τάξη  την «Εισαγωγή για τα παιδιά»
από το Καλάθι του Πικνίκ.
Ζητήστε από κάθε μαθητή να κατασκευάσει ένα
ζάρι. Αφού κόψουν το περίγραμμα των ζαριών τους
ζητήστε τους να σχεδιάσουν εικόνες εμπνευσμένες
από την ιστορία της ντομάτας σε καθεμία από τις
6 πλευρές. (π.χ. ήλιο, νερό, σπόρους, φυτά, αγρούς,
φυτοφάρμακα, δέντρο, φρούτα κ.λπ.).
Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 6-10
μαθητών. Κάθε ομάδα ρίχνει τα ζάρια κοντά της.
Η ομάδα στη συνέχεια πρέπει να δημιουργήσει μια
τρελή ιστορία από τις εικόνες που βρίσκονται στις
κορυφές των ζαριών. Μια αμερόληπτη Επιτροπή
μαθητών ψηφίζει την πιο αστεία ιστορία για
βιώσιμα τρόφιμα.

https://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/PB/A4_Picnic_Basket_Booklet_Gr_Final.pdf
https://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/PBeng/DiceCutoutPB.pdf


ROLL THE DICE



Quizathon. Κάντε καταιγισμό ιδεών στην τάξη
για τα πιο συνηθισμένα λάθη στη σπατάλη
τροφής. Ζητήστε από τους μαθητές να επιλέξουν
τα 5-7 πιο δημοφιλή και να φτιάξουν στην τάξη
ένα κουίζ για τη σπατάλη τροφής. Στη συνέχεια
οι μαθητές θα δοκιμάσουν το κουίζ στις
οικογένειές τους στο σπίτι.

ΠοστΕρισέ το!
Κάντε καταιγισμό ιδεών στην
τάξη για τα βασικά μηνύματα
της σπατάλης τροφής.
Ζητήστε από τους μαθητές να
σχεδιάσουν αφίσες και να τις
τοποθετήσουν στα πιο
κατάλληλα σημεία
στο σχολείο ανάλογα με το
μήνυμά τους.

Το παιχνίδι της σπατάλης αλλιώς
Χρησιμοποιήστε τις κάρτες του παιχνιδιού
Δεν πετάμε φαγητό από το Καλάθι του Πικνίκ .
Εκτυπώστε από μία κάρτα  "Κερνάω τους φίλους μου"
και "το φυλάω για αργότερα» για κάθε μαθητή. Ζητήστε
από τους μαθητές να σχεδιάσουν ή να
γράψουν σε μικρά χαρτάκια 15-20 από
τα αγαπημένα τους ή συνηθισμένα σνακ . Εκτυπώστε και
τοποθετήστε στη μέση τις κάρτες σκουπιδιών και
ανακύκλωσης και παίξτε το παιχνίδι σύμφωνα με τις
υπόλοιπες οδηγίες.

ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΦΗ ΧΑΜΕΝΗ!

https://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/PB/A5CUT_NoFood_Waste_Game_Gr_Final.pdf
https://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/PB/A5CUT_NoFood_Waste_Game_Gr_Final.pdf

