
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ ΚΑ΄ 

ΔΡΑΣΗ: «ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ» 

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 7: 45-10:45 π.μ 

Αγαπητοί γονείς, 

                                         Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο μας έχει στόχο να κάνει τον 

αθλητισμό και την υγιεινή διατροφή τρόπο ζωής, χτίζοντας τα θεμέλια για το ασφαλές 

μέλλον των παιδιών μας. Όλοι γνωρίζουμε, πως  η σημασία της άθλησης και της 

υγιεινής διατροφής για τη διατήρηση της υγείας είναι αδιαμφισβήτητη. Η καθιστική 

ζωή και η παιδική παχυσαρκία τείνουν να γίνουν σύγχρονα προβλήματα, με 

προεκτάσεις σε σημαντικούς τομείς της υγείας. Γι΄ αυτό είναι μείζον θέμα η ορθή 

διατροφή και η άθληση, αξίες, που οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να περάσουν 

στα παιδιά.   

Στα  πλαίσια αυτά, το σχολείο προγραμματίζει τη δράση «ΑΘΛΗΣΗ  ΚΑΙ  

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  ΠΑΝΕ  ΜΑΖΙ» στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 8:00-10:45π.μ. 

εμπλέκοντάς τα ενεργά με έναν παιδαγωγικό, βιωματικό, εμπειρικό, χαρούμενο τρόπο. 

Ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός, από τη μία η μύηση των παιδιών στη 

σωματική άσκηση και από την άλλη οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες με το υγιεινό 

πρόγευμα που παρέχει ο Σύνδεσμος Γονέων 

Τα παιδιά θα φορέσουν ό,τι θέλουν σε αθλητικό στιλ, ώστε να κινούνται άνετα 

στους σταθμούς. Τα βιβλία τους θα τα φέρουν σε μικρότερη τσάντα και δε θα φέρουν 

φαγητό. Μπορείτε κι εσείς αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στους διάφορους αθλητικούς 

σταθμούς, στο υγιεινό πρόγευμα και στις διαλέξεις-παρουσιάσεις 

Παρακαλώ για σκοπούς αλλεργιών και για σκοπούς οργάνωσης της εκδήλωσης και 

ορθής διαχείρισης των προϊόντων, να σημειώσετε τι βλάπτει το παιδί σας αλλά και τι θα 

θέλατε να φάει και να το επιστρέψετε αύριο στο σχολείο. 

Από το σχολείο 

Υπεύθυνη Δήλωση για υγιεινό πρόγευμα 

Ο γονέας/κηδεμόνας ..................................................................................................... 

του μαθητή/μαθήτριας.................................................................................................. 

του τμήματος..............δηλώνω υπεύθυνα πως το παιδί μου θα πάρει για πρόγευμα 
στις 11 Νοεμβρίου 2014 τα πιο κάτω: (παρακαλώ κυκλώστε) 

1) Γάλα με Δημητριακά σκέτα ή                    2) Ψωμί, Χαλλούμι, Αγγουράκι                                        

3) Μήλο ή                                                       4) Μπανάνα 

5) Αυγό                  

Οι παρακάτω τροφές τον βλάπτουν:............................................................................ 

Υπογραφή:....................................................Ημερομηνία:...........................................                


