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Σσζηάζεις ιζορροπημέμης διαηροθής και θσζικής 
δραζηηριόηηηας  

για ηις ηλικίες 0-18 εηώμ 





Καηαμομή ηωμ γεσμάηωμ καηά ηη διάρκεια ηης 
ημέρας 



Παπάγονηερ κινδύνος για ηην εμθάνιζη παιδικήρ 

πασςζαπκίαρ



Πρωινό 

Πνςηκό είκαη μηηδήπμηε θαηακαιώκεη ημ παηδί πνηκ 
λεθηκήζεη ηε μένα ημο ή πνηκ μπεη ζηεκ ηάλε. 

 Καηακαιώκεηαη ζημ ζπίηη, ζημ δνόμμ γηα ημ ζπμιείμ    
ή ζημ ζπμιείμ πνηκ λεθηκήζεη ημ μάζεμα.  

Η καηανάλωζη πρωινού ζχεηίζεηαι θεηικά με: 

 Επηδόζεηξ (εκίζποζε ζογθέκηνςζεξ, μκήμεξ & μαζεζηαθήξ απόδμζεξ) 

 Υγεία (δηαηήνεζε ογημύξ βάνμοξ)  



… ζα πνέπεη κα πενηιαμβάκεη μηα μενίδα από θαζεμία από ηηξ 
αθόιμοζεξ μμάδεξ ηνμθίμςκ:  
 
1. Γάια θαη γαιαθημθμμηθά πνμσόκηα (παμειά ζε ιηπανά) 

 
2. Δεμεηνηαθά (θαηά πνμηίμεζε μιηθήξ άιεζεξ) 
 
3. Φνμύηα (θνέζθα θνμύηα ή θνέζθμ-ζηημμέκμοξ πομμύξ πςνίξ 
δάπανε) 
 





Ππακηικέρ ζςμβοςλέρ για ηοςρ γονείρ 

 Φρονηίζεηε να υπάρχουν διαθέζιμα ζηο ζπίηι ηρόθιμα 
για ένα υγιεινό πρωινό  

 Αθιερώνεηε χρόνο για ηην προεηοιμαζία ηου πρωινού & 
ηην καηανάλωζη αυηού μαζί με ηα παιδιά (καθημερινές 
& σαββατοκύριακα) 



ςζηάζειρ διαηποθήρ και θςζικήρ δπαζηηπιόηηηαρ για 

ηη ζσολική/εθηβική ηλικία 



Ξεκινάει ηην πεπίοδο ηος απογαλακηιζμού και κοπςθώνεηαι μεηαξύ 2 και 6 εηών.  

Έπειηα ζηαδιακά μειώνεηαι και ζηαθεποποιείηαι καηά ηην ενηλικίωζη  



 

 
 Έκα παηδί δύζθμια ζα θαηακαιώζεη έκα ηνόθημμ πμο δεκ 
έπεη δεη κα θαηακαιώκμοκ μη γμκείξ ημο.  
 
Όηακ θαηακαιώκεηε μη ίδημη ηνόθημα, πενηγνάρηε ηε 
γεύζε, ηεκ οθή θαη ηε μονςδηά  
 
 Πνμζθένεηε μόκμ έκα κέμ ηνόθημμ ηε θμνά 
 
 Πνμζθένεηε ημ κέμ ηνόθημμ μαδί με θάπμημ άιιμ πμο 
ανέζεη ήδε ζημ παηδί. 
 
 Πνμζθένεηε ηα κέα ηνόθημα ζηεκ ανπή ημο γεύμαημξ, 
όηακ ημ παηδί είκαη πενηζζόηενμ πεηκαζμέκμ   
 
 

Πρακτικές συμβουλές για τους γομείς 
 



Ππακηικέρ διαηποθικέρ ζςμβοςλέρ για όλερ ηιρ ηλικίερ 

ηων παιδιών 

• - Αθήζηε ηα παηδηά κα δηαιέλμοκ θνμύηα θαη ιαπακηθά όηακ ηα αγμνάδεηε.  

 - Αθήζηε ηα παηδηά κα βμεζήζμοκ ζηεκ πνμεημημαζία ηςκ ηνμθίμςκ θαη 

ζηεκ πανμοζίαζε ημο γεύμαημξ.  

 - Με μαγεηνεύεηε λεπςνηζηά γηα ημ παηδί. 

 - Πνμζθένεηε επηιμγέξ. Ακηί γηα «Θέιεηξ μπνόθμιμ;» νςηήζηε ηα 

«Θέιεηξ μπνόθμιμ ή θμοκμοπίδη;»  

 - Χνήζε θαηάιιειςκ πηάηςκ θαη μαπαηνμπήνμοκςκ 

 - Όπη μπνμζηά ζηεκ TV 

 - Δεκ πνεζημμπμημύμε ηνόθημα γηα επηβνάβεοζε 

 - Ακ είκαη εθηθηό κα ηνώεη όιε ε μηθμγέκεηα ζημ ηναπέδη 

 - To μηθμγεκεηαθό πενηβάιιμκ απμηειεί πνόηοπμ γηα ημ παηδί 



Πποηάζειρ και ιδέερ για καλέρ διαηποθικέρ ζςνήθειερ:  

Κςπίωρ Γεύμαηα 

Κσρίως Γεύμαηα 

• Πνμζπαζήζηε κα μάζεηε ζηα παηδηά ζαξ κα ηνώκε πμηθηιία 
ηνμθίμςκ ζηε ζςζηή πμζόηεηα 



ΜΟΝΟ όηακ πεηκάεη 

ΜΟΝΟ θαζηζηό 

ΜΟΝΟ ζε θαηάιιειμ μένμξ 

ΜΟΝΟ από θαηάιιεια ζθεύε 

ΜΟΝΟ ηνώγμκηαξ 

5    ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ    ΦΑΓΗΤΟΥ 











Εζείρ είζηε ηο  ΠΡΟΣΤΠΟ ηοςρ 

…Ας κάνοσμε όλοι το καλύτερο ποσ 

μπορούμε για τα παιδιά!!! 

ΕΥΦΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!  


