
 

                                              
Δημιουργική εργασία  

Β΄ Τετράμηνο 

 
Στα πλαίσια της δημιουργικής εργασίας του Β΄ τετραμήνου,  καλείστε να 

επιλέξετε ένα από τα παρακάτω θέματα και να εργαστείτε ατομικά σύμφωνα με 

τις οδηγίες που αναγράφονται στο κάθε θέμα.  

1. Βασικός Μεταβολισμός 
2. Παχυσαρκία 
3. Εκφοβισμός (Bullying)  

 
1. Θέμα: Βασικός Μεταβολισμός 

Καλείστε να ενημερώσετε την κοινότητα σας σχετικά με τον Βασικό Μεταβολισμό 

και τον ρόλο που διαδραματίζει στην υγεία. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 

βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας Β΄ τάξης, στο διαδίκτυο και σε ενημερωτικά 

έντυπα. 

Η παρουσίαση της εργασίας μπορεί να γίνει σε: 

 Ενημερωτικό έντυπο (φυλλάδιο, δίπτυχο, τρίπτυχο) 

 Αφίσα 

 Κολάζ 

 Φιλμάκι 

Μπορεί να περιλαμβάνει: 
 Τον ορισμό 
  Τον ρόλο του Βασικού Μεταβολισμού στον οργανισμό 

 Παράγοντες που επηρεάζουν τον Βασικό Μεταβολισμό  

 Τρόπους βελτίωσης του Βασικού Μεταβολισμού  

 Μύθους σχετικά με τον Βασικό Μεταβολισμό  

    Προδιαγραφές εργασίας: 

 

 

 

 

 

 Να αποδίδει ξεκάθαρα και ευδιάκριτα το μήνυμα που θέλετε να 

μεταδώσετε 

 Να είναι καινοτόμα  (δική σας ιδέα, όχι αντιγραφή από το διαδίκτυο) 

 Να περιλαμβάνει γραπτό μήνυμα ή σλόγκαν 

 Να είναι ελκυστική ως προς το χρώμα, την εμφάνιση και την 

παρουσίαση 

 Στο κάτω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τμήμα σας 

 Ημερομηνία παράδοσης: 27/04/2020 

 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 



 

 

2. Θέμα: Παχυσαρκία 

Στη σημερινή κοινωνία υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων που υποφέρει από 

διάφορα προβλήματα υγείας όπως για παράδειγμα η παχυσαρκία, που πιθανόν 

να οφείλεται σε λανθασμένες διατροφικές συνήθειες. Καλείστε να ενημερώσετε 

την μαθητική κοινότητα του σχολείου σας σχετικά με το πρόβλημα της 

παχυσαρκίας. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο της Οικιακής 

Οικονομίας Β΄ τάξης, στο διαδίκτυο και σε ενημερωτικά έντυπα. 

 
Η παρουσίαση της εργασίας μπορεί να γίνει σε: 

 Ενημερωτικό έντυπο (φυλλάδιο, δίπτυχο, τρίπτυχο) 

 Αφίσα 

 Κατασκευή 

 Φιλμάκι 

Μπορεί να περιλαμβάνει: 
 Ορισμό 
 Πώς προκαλείται 

 Προβλήματα που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό 

 Τρόπους  πρόληψης 

 Τρόπους αντιμετώπισης 

   Προδιαγραφές εργασίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Να αποδίδει ξεκάθαρα και ευδιάκριτα το μήνυμα που θέλετε να 

μεταδώσετε 

 Να είναι καινοτόμα (δική σας ιδέα, όχι αντιγραφή από το διαδίκτυο) 

 Να περιλαμβάνει γραπτό μήνυμα ή σλόγκαν 

 Να είναι ελκυστική ως προς το χρώμα, την εμφάνιση και την 

παρουσίαση 

 Στο κάτω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τμήμα σας 

 Ημερομηνία παράδοσης: 27/04/2020 

 

 



 

 

3. Θέμα: Εκφοβισμός (Bullying)  

Καλείστε  να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε τα παιδιά του σχολείου σας   

για την διάσταση που έχει πάρει στην μοντέρνα κοινωνία ο εκφοβισμός 

στέλνοντας θετικά μηνύματα για την εξάλειψη του. 

 
  Η παρουσίαση της εργασίας μπορεί να γίνει σε: 

 Ενημερωτικό έντυπο (φυλλάδιο, δίπτυχο, τρίπτυχο) 

 Αφίσα 

 Κατασκευή 

 Φιλμάκι 
 

 Προδιαγραφές εργασίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθηγήτριες Οικιακής Οικονομία: 

Μαρία Δημητρίου 

E-mail: mdemetriou.school@gmail.com 
 
Άντρη Τηλεμάχου 
E-mail: andritelemachou@gmail.com 

    

 

 

 Να αποδίδει ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στον εκφοβισμό και τη 

διαφορετικότητα με θετική προσέγγιση  

 Να περιλαμβάνει γραπτό μήνυμα ή σλόγκαν 

 Να είναι καινοτόμα (δική σας ιδέα όχι αντιγραφή από το διαδίκτυο) 

 Να είναι ελκυστική ως προς το χρώμα, την εμφάνιση και την 

παρουσίαση 

 Στο κάτω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τμήμα σας 

 Ημερομηνία παράδοσης: 27/04/2020 
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