
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

 ∆, Ε, ΣΤ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ



1.

∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
∆, Ε, ΣΤ

∆ηµοτικού

«Σωστό ή Λάθος» παιχνίδι γνώσεων

Περιγραφή ∆ράσης
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο οµάδες. Κάθε οµάδα έχει τις 
µισές κάρτες µε τις ερωτήσεις και, εναλλάξ, τα παιδιά της 
εκάστοτε οµάδας καλούνται να απαντήσουν αν η πρόταση που 
ακολουθεί είναι σωστή ή λανθασµένη. Όποια οµάδα βρει τις 
περισσότερες σωστές απαντήσεις, νικά.

Οι ίδιες ερωτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά βούληση και 
στις µεγάλες και στις µικρές τάξεις.
Τα παιδιά πρέπει να απαντήσουν εάν είναι σωστές ή λανθασµένες 
οι προτάσεις.

Στόχοι
· Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους µικροοργανισµούς, 
όπως µικρόβια, βακτήρια.
· Να δοκιµάσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τους κανόνες 
υγιεινής και καθαριότητας.

Υλικά
· Κάρτες µε ερωτήσεις

Χρόνος διεξαγωγής:
30 λεπτά
Χώρος διεξαγωγής:
Στην τάξη
Αριθµός παιδιών:
Όλη η τάξη



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Τα µικρόβια φαίνονται
µόνο µε µικροσκόπιο. ΣΩΣ

ΤΟ

Τα µικρόβια είναι πολύ µικρά/αόρατα και δεν µπορούµε να τα διακρίνουµε 
µε γυµνό µάτι, γι’ αυτό χρησιµοποιούµε το µικροσκόπιο.



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Για να σπάσουµε την αλυσίδα µετάδοσης
των ιών πρέπει να πλένουµε πολύ συχνά
και πολύ σχολαστικά τα χέρια µας. 

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
πριν και µετά το φαγητό, πριν και µετά την τουαλέτα, µετά το παιχνίδι, 
µετά από επαφή µε ζώα κ.λπ.

Τα µικρόβια είναι πολύ µικρά/αόρατα και δεν µπορούµε να τα διακρίνουµε 
µε γυµνό µάτι, γι’ αυτό χρησιµοποιούµε το µικροσκόπιο.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Πρέπει να πλένουµε
τα χέρια µας µόνο όταν 
πιάσουµε κάτι βρώµικο. 

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
πριν και µετά το φαγητό, πριν και µετά την τουαλέτα, µετά το παιχνίδι, 
µετά από επαφή µε ζώα κ.λπ.

ΛΑΘ
ΟΣ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Η οθόνη του τάµπλετ 
δεν έχει µικρόβια γιατί 
εκπέµπει µπλε φως.  ΛΑΘ

ΟΣ

Το µπλε φως του τάµπλετ δεν επηρεάζει τα µικρόβια, ενώ όλες οι 
επιφάνειες που έρχονται συχνά σε επαφή µε τα χέρια µας, όπως 
τάµπλετ, πόµολα, κινητά κ.λπ. έχουν πάνω τους µικρόβια.



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Τα µικρόβια µεταδίδονται
µόνο µε το σάλιο. 

Τα µικρόβια µεταδίδονται και από το στόµα, τα χέρια, τον ιδρώτα και 
από επιφάνειες µε τις οποίες ερχόµαστε συχνά σε επαφή, όπως πόµολα, 
τάµπλετ, κινητά κ.λπ.

ΛΑΘ
ΟΣ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
σχολαστικά πριν και µετά την τουαλέτα.  

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
πριν και µετά το φαγητό, πριν και µετά την τουαλέτα, µετά το παιχνίδι, 
µετά από επαφή µε ζώα κ.λπ.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Πρέπει να διατηρούµε καθαρή 
την τάξη για να περιορίζουµε 
τα µικρόβια που ζουν στις
επιφάνειές της. 

Ακολουθώντας τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας, σπάµε την 
αλυσίδα µετάδοσης µικροβίων.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Ακολουθώντας τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας, σπάµε την 
αλυσίδα µετάδοσης µικροβίων.

Όταν τα θρανία µας δεν έχουν 
πάνω µουτζούρες από µαρκαδόρους 
και άλλες εµφανείς βρωµιές, τότε δεν 
υπάρχουν µικρόβια πάνω τους.

Ότι µια επιφάνεια φαίνεται καθαρή, δεν σηµαίνει ότι είναι και δεν υπάρχουν 
µικρόβια πάνω της. Τα µικρόβια είναι αόρατα µε γυµνό µάτι.

ΛΑΘ
ΟΣ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Πρέπει να πλένουµε τα 
χέρια µας µόνο µε νερό. 

Θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας µε σαπούνι για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα, ώστε να αποµακρυνθούν τα µικρόβια.

ΛΑΘ
ΟΣ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Τα µικρόβια που βρίσκονται πάνω
στις βρύσες είναι περισσότερα απ’ αυτά
που βρίσκονται στη λεκάνη της τουαλέτας.  

Οι βρύσες έχουν περισσότερα µικρόβια από το κάθισµα της λεκάνης και γι’ αυτό πρέπει 
να προσέχουµε να µην τις ακουµπάµε µε το στόµα µας όταν πίνουµε νερό.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

ΣΩΣ
ΤΟ

Ιοί, όπως αυτός της γρίπης,
µπορούν να επιβιώσουν 
σε επιφάνειες για πολλές ώρες. 

Ιοί, όπως αυτός της γρίπης, µπορούν να επιβιώσουν µέχρι και 48 ώρες 
σε σκληρές επιφάνειες, όπως πόµολα πόρτας, θρανία, ακόµη και στην 
οδοντόβουρτσά µας.



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Όταν βήχουµε ή φτερνιζόµαστε 
και δεν έχουµε χαρτοµάντιλο, 
καλύπτουµε τη µύτη και το στόµα µας 
µε το εσωτερικό του αγκώνα µας. 

Για να εµποδίσουµε την διασπορά µικροβίων, βάζουµε χαρτοµάντιλο 
στο στόµα µας ή καλύπτουµε τη µύτη και το στόµα µας µε το εσωτερικό 
του αγκώνα µας για να βήξουµε ή να φτερνιστούµε.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

∆εν χρειάζεται να πλένουµε 
τα χέρια µας αφού αγγίξουµε 
ένα οικόσιτο ζώο. 

ΛΑΘ
ΟΣ

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
µετά από επαφή µε ζώα.



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Υπάρχουν και χρήσιµα µικρόβια. 

Αν και τα µικρόβια προκαλούν ασθένειες, υπάρχουν και χρήσιµα µικρόβια. Πχ ένας 
από τους κύριους τρόπους µε τον οποίο τα µικρόβια είναι ωφέλιµα, είναι στη 
βιοµηχανία τροφίµων. Το τυρί, το γιαούρτι, το κρασί και το ξύδι παράγονται όλα µε τη 
βοήθεια µικροβίων. Τα «καλά» αυτά µικρόβια προκαλούν ζύµωση και έτσι το γάλα 
µετατρέπεται σε γιαούρτι και ο µούστος των σταφυλιών σε κρασί.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Αν και τα µικρόβια προκαλούν ασθένειες, υπάρχουν και χρήσιµα µικρόβια. Πχ ένας 
από τους κύριους τρόπους µε τον οποίο τα µικρόβια είναι ωφέλιµα, είναι στη 
βιοµηχανία τροφίµων. Το τυρί, το γιαούρτι, το κρασί και το ξύδι παράγονται όλα µε τη 
βοήθεια µικροβίων. Τα «καλά» αυτά µικρόβια προκαλούν ζύµωση και έτσι το γάλα 
µετατρέπεται σε γιαούρτι και ο µούστος των σταφυλιών σε κρασί.

Ένα θρανίο µιας τάξης 
έχει πάνω του πάνω 
από 20.000 µικρόβια. 

Πράγµατι, οι επιστήµονες έχουν υπολογίσει ότι το µέσο σχολικό 
θρανίο έχει πάνω του 20.000 µικρόβια.

ΣΩΣ
ΤΟ



ΛΑΘ
ΟΣ

ΣΩΣ
ΤΟ

Πρέπει να πλένουµε 
τα χέρια µας πάντα µετά το 
παιχνίδι στην αυλή. 

Το συχνό πλύσιµο των χεριών είναι ιδανικός τρόπος για την αποφυγή 
µετάδοσης µικροβίων. Συνεπώς, θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας 
πριν και µετά το φαγητό, πριν και µετά την τουαλέτα, µετά το παιχνίδι, 
µετά από επαφή µε ζώα κ.λπ.

ΣΩΣ
ΤΟ



2.

∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
∆, Ε, ΣΤ

∆ηµοτικού

Top 5

Περιγραφή ∆ράσης
Οι µαθητές χωρίζονται σε δύο οµάδες και έχουν 2 λεπτά για 
να δώσουν όσες περισσότερες µονολεκτικές και µη απαντήσεις 
γνωρίζουν για την ερώτηση που τους έχει τεθεί. Η οµάδα 
παίρνει πόντο για κάθε απάντηση που βρίσκει από τις 5 που 
περιέχει η κάρτα. Η οµάδα µε τους περισσότερους πόντους 
κερδίζει. 

Στόχοι
• Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους µικροοργανισµούς, 
όπως µικρόβια, βακτήρια.
• Να δοκιµάσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τους κανόνες 
υγιεινής και καθαριότητας.

Υλικά
• Κάρτες µε ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις
• Χρονόµετρο ή κλεψύδρα

Χρόνος διεξαγωγής:
Περίπου 25 -30 λεπτά

Χώρος διεξαγωγής:
Στην τάξη

Αριθµός παιδιών:
Όλη η τάξη



Τοp  

• Πυρετό

• Πονόλαιµο

• Κρυολόγηµα

• Μύτη που τρέχει

• Γαστρεντερίτιδα

Tι µπορεί να προκαλέσουν
τα βλαβερά µικρόβια;



Τοp  

•  Τουαλέτα

•  Βήχα

•  Φτέρνισµα

•  Χέρια

•  Ωµά τρόφιµα

Πώς µεταδίδονται 
τα µικρόβια;



Τοp  

• Βιβλία

• Τετράδια

• Θρανία

• Χερούλια/Πόµολα/∆ιακόπτες

• Μολύβια/Χάρακες/γόµες

Σε ποια σηµεία στην τάξη
µαζεύονται τα µικρόβια;



Τοp  Πρέπει πάντα να πλένω 
τα χέρια µου πριν: 

• Την τουαλέτα

• Το φαγητό

• Μπω στην τάξη µετά τη γυµναστική

• Αγγίξω τα µάτια µου

• Αγγίξω το στόµα µου



Τοp  

• Την τουαλέτα

• Το φαγητό

• Την επαφή µε ζώα

• Το παιχνίδι στην αυλή

• To φτέρνισµα

Πρέπει πάντα να πλένω 
τα χέρια µου µετά: 



Τοp  

• Θρανία

• Βρύσες τουαλέτας

• Οθόνες κινητών και τάµπλετ

• ∆ιακόπτες

• Πόµολα 

Τα µικρόβια που βρίσκονται 
στη λεκάνη της τουαλέτας 
είναι λιγότερα από αυτά που 
βρίσκονται σε:



Τοp  

• Θρανία

• Τάξεις

• Αυλή/προαύλιο

• Τουαλέτες

• Αίθουσα φαγητού

Στο χώρο του σχολείου 
οι µαθητές πρέπει να 
διατηρούν καθαρά:



Τοp  Όταν φτερνίζοµαι ή βήχω 
πρέπει να:

• Καλύπτω το στόµα ή τη µύτη µε 
  το εσωτερικό του αγκώνα

• Χρησιµοποιώ χαρτοµάντιλο

• Αποµακρύνω το πρόσωπό µου
  από τους διπλανούς µου

• Πλένω τα χέρια µου

• Καθαρίζω το χώρο ή τα 
  αντικείµενα που λέρωσα



Τοp  Τα πέντε βήµατα για το σωστό 
πλύσιµο των χεριών είναι:

• Βρέχω τα χέρια µου

• Βάζω σαπούνι

• Σαπουνίζω καλά για 20 δευτερόλεπτα

• Ξεπλένω µε νερό για 10 δευτερόλεπτα

• Στεγνώνω τα χέρια µου καλά µε χαρτί



Τοp  Τα βήµατα που ακολουθώ 
όταν τρώω στο σχολείο:

• Βρέχω τα χέρια µου

• Βάζω σαπούνι

• Σαπουνίζω καλά για 20 δευτερόλεπτα

• Ξεπλένω µε νερό για 10 δευτερόλεπτα

• Στεγνώνω τα χέρια µου καλά µε χαρτί

• Πλένω καλά τα χέρια µου
• Καθαρίζω την επιφάνεια που θα φάω
•Τοποθετώ το φαγητό πάνω στην
  πετσέτα µου
• Όταν τελειώσω, πετάω 
    τα σκουπίδια στο καλάθι
• Μαζεύω τα πράγµατά µου 
   και αφήνω το χώρο καθαρό



Τοp  Οι βασικοί κανόνες για την 
διατήρηση της καθαριότητας 
της τάξης είναι:

• ∆ιατηρούµε καθαρά τα θρανία, τις  
   καρέκλες και τους τοίχους της τάξης
• ∆εν µουτζουρώνουµε τα θρανία
• Πετάµε τα σκουπίδια στο καλάθι
• Χρησιµοποιούµε κάδους ανακύκλωσης
• Πριν φύγουµε, ελέγχουµε ότι η τάξη
   είναι καθαρή



Τοp  

• Πλένει τα χέρια του συχνότερα
• Χρησιµοποιεί χαρτοµάντιλα
• Μένει στο σπίτι
• Αποφεύγει να χαιρετάει και να 
  φιλάει τους συµµαθητές του
• Καλύπτει το στόµα ή τη µύτη µε 
  το εσωτερικό του αγκώνα, όταν 
  φτερνίζεται ή βήχει

Όταν κάποιος είναι
κρυωµένος πρέπει να:

• ∆ιατηρούµε καθαρά τα θρανία, τις  
   καρέκλες και τους τοίχους της τάξης
• ∆εν µουτζουρώνουµε τα θρανία
• Πετάµε τα σκουπίδια στο καλάθι
• Χρησιµοποιούµε κάδους ανακύκλωσης
• Πριν φύγουµε, ελέγχουµε ότι η τάξη
   είναι καθαρή



3.

∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
∆, Ε, ΣΤ

∆ηµοτικού

Παιχνίδι φαντασίας και συνεργασίας: 
«Αφίσες … µε οµαδική γραφή!»

Περιγραφή ∆ράσης
Η τάξη χωρίζεται σε µικρές οµάδες, των 5 παιδιών το πολύ, 
που κάθονται σε κύκλο έχοντας στη µέση ένα χαρτόνι Α3. 
Κάθε παιδί παίρνει µια κορδέλα (ίσου µήκους µε τις υπόλοιπες) 
και τη στερεώνει πάνω σε έναν (κοινό για όλους) µαρκαδόρο. 
Κρατώντας κάθε παιδί την κορδέλα του, την τεντώνει έτσι ώστε 
να βρεθεί ο µαρκαδόρος να αιωρείται όρθιος, λίγο πάνω από 
το χαρτόνι, µε τη µύτη προς τα κάτω. Στη συνέχεια, όλα µαζί τα 
παιδιά, αρχίζουν να χειρίζονται µε προσοχή τον µαρκαδόρο 
σαν «µαριονέτα» πάνω στο χαρτόνι, ώστε να καταφέρουν να 
γράψουν ένα σύνθηµα ή µια λέξη για την καθαριότητα που 
έχουν σκεφτεί και να δηµιουργήσουν τη δική τους µοναδική 
αφίσα. Όποια οµάδα καταφέρει να γράψει σωστά το σύνθηµα 
ή τη λέξη, κερδίζει. Η δραστηριότητα µπορεί να χρονοµετρηθεί.

Στόχοι
• Να διασκεδάσουν και να συνεργαστούν τα παιδιά για να 
πετύχουν ένα σωστό, οµαδικό αποτέλεσµα.
• Να δηµιουργήσουν τις δικές τους µοναδικές, οµαδικές 
αφίσες για την υγιεινή και την καθαριότητα.

Υλικά
• Μαρκαδόροι
• Κορδέλες ή σκοινιά
• Χαρτόνια

Χρόνος διεξαγωγής:
Μια διδακτική ώρα

Χώρος διεξαγωγής:
Στην τάξη

Αριθµός παιδιών:
Όλη η τάξη σε οµάδες



4.

∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
∆, Ε, ΣΤ

∆ηµοτικού

Παιχνίδι ταχύτητας και καθαριότητας: 
«Ψάχνω, βρίσκω, καθαρίζω»

Περιγραφή ∆ράσης
Παίρνουν ο δάσκαλος/η δασκάλα κάποια αντικείµενα της 
τάξης (πχ. χάρακα, βάζο, ρολόι τοίχου, υδρόγειο σφαίρα, γόµα, 
ξύστρα, µολύβια, µαρκαδόρους κ.λπ.) και τα κρύβουν στο 
προαύλιο, σε σηµεία όπου υπάρχει χώµα ή βρωµιά. Στη συνέχεια, 
λένε στα παιδιά ότι πρέπει να χωριστούν σε δύο οµάδες και να 
πάνε στο προαύλιο να τα ψάξουν και να τα φέρουν πίσω. 
Όποια οµάδα καταφέρει να βρει τα περισσότερα και να τα 
καθαρίσει προσεκτικά, είναι νικήτρια.

Μετά το παιχνίδι τα παιδιά πλένουν τα χέρια τους.

Στόχοι
• Να διασκεδάσουν τα παιδιά παίζοντας οµαδικά και 
έχοντας ως στόχο την καθαριότητα των καθηµερινών 
χρηστικών αντικειµένων της τάξης.
• Να κατανοήσουν και βιωµατικά τη σηµασία της καθαριότητας.

Υλικά
• ∆ιάφορα αντικείµενα της τάξης (όχι χάρτινα ή εύθραυστα)
• Υγρά απολυµαντικά πανάκια 
• Νερό

Χρόνος διεξαγωγής:
1 διδακτική ώρα

Χώρος διεξαγωγής:
Στο προαύλιο, στην τάξη

Αριθµός παιδιών:
Όλη η τάξη



∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
∆, Ε, ΣΤ

∆ηµοτικού

5. Πώς πλένονται καλύτερα τα χέρια;

Περιγραφή ∆ράσης
Ο εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε τέσσερις ισοµερείς, 
διαφορετικές οµάδες και ζητάει από τους µαθητές να 
κάνουν τέσσερις σειρές, ο ένας πίσω από τον άλλο.

Οι οµάδες ονοµάζονται: 

Α.  Καθόλου πλύσιµο χεριών 

Β.  Πλύσιµο χεριών µε κρύο νερό 

Γ.   Πλύσιµο χεριών µε ζεστό νερό      

∆.  Πλύσιµο χεριών µε ζεστό νερό και σαπούνι

Ο εκπαιδευτικός κλείνει τα µάτια του πρώτου παιδιού 
(µαθητής µοντέλο) σε κάθε οµάδα και καλύπτει τα χέρια 
του µε λάδι και χρυσόσκονη ή άλλη σκόνη (π.χ. κανέλα). 
Το πρώτο παιδί (µαθητής µοντέλο) πλένει τα χέρια του 
σύµφωνα µε την οµάδα που ανήκει (Α,Β,Γ,∆). Αφού 
τελειώσουν, γυρνούν και δίνουν τα χέρια τους στο παιδί που 
βρίσκεται πίσω τους. Είναι σηµαντικό να δώσουν τα χέρια 
γερά και καλά. Μετά µπορούν να βγάλουν το κάλυµµα από 
τα µάτια τους. Το δεύτερο παιδί θα πρέπει να δώσει τα 
χέρια στο τρίτο παιδί και κ.λπ., µέχρι όλοι στην οµάδα να 
έχουν δώσει τα χέρια στο παιδί που βρίσκεται µπροστά τους.



∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
∆, Ε, ΣΤ

∆ηµοτικού

Στη συνέχεια, συγκρίνουν και συζητούν ποια οµάδα έχει 
τα πιο καθαρά/βρώµικα χέρια και ποιος είναι ο πιο 
αποτελεσµατικός τρόπος να πλυθούν τα χέρια µας. 
Μπορούν επίσης να συµπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας 
(Σε ποια οµάδα ανήκω; - Εικόνες βρώµικα χέρια, λίγο 
βρώµικα χέρια, καθαρά χέρια).

Στόχοι
• Να καταλάβουν τη σηµασία του σαπουνιού στην
καθαριότητα των χεριών τους.
• Να καταλάβουν ότι, ακόµη και αν ξεβγάλουν τα χέρια 
τους, διατηρούνται ακόµη µικρόβια πάνω τους.

Υλικά
• Λάδι
• Χρυσόσκονη ή κανέλα
• 3 λεκάνες µε κρύο και ζεστό νερό ή τρεχούµενο νερό
• Σαπούνι

Χρόνος διεξαγωγής:
30 λεπτά

Χώρος διεξαγωγής:
Στην τάξη

Αριθµός παιδιών:
Όλη η τάξη



∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
∆, Ε, ΣΤ

∆ηµοτικού

7. Μεταφορά και καλλιέργεια µικροβίων
σε ψωµί 

Περιγραφή ∆ράσης
Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά τη σηµασία του πλυσίµατος 
των χεριών. Ο εκπαιδευτικός µε γάντια κόβει µια φέτα ψωµί και 
την τοποθετεί µέσα σε ένα σακουλάκι µε την ταµπέλα 
«δείγµα». 

Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο, κατά προτίµηση αµέσως µετά 
από διάλειµµα ή από παιχνίδι που έχουν λερωθεί τα χέρια τους. 
Η δεύτερη φέτα ψωµί περνάει από χέρι σε χέρι και τοποθετεί-
ται και αυτή µέσα σε ένα σακουλάκι µε ταµπέλα «λερωµένα 
χέρια».

Τα παιδιά πλένουν όσο καλύτερα µπορούν τα χέρια τους και 
µετά η τρίτη φέτα ψωµιού περνάει από τα χέρια όλων των 
παιδιών και τοποθετείται στο σακουλάκι µε την ταµπέλα 
«καθαρά χέρια».

Ο εκπαιδευτικός κρεµάει τα σακουλάκια µέσα στην αίθουσα 
και για περίπου 1-2 εβδοµάδες τα παιδιά κρατάνε ένα ηµερολόγιο 
παρατήρησης.

(Τα ψωµιά στα σακουλάκια «δείγµα» και «Καθαρά χέρια» θα 
έχουν λιγότερες αποικίες µικροβίων-µούχλα από το ψωµί στο 
σακουλάκι «Λερωµένα χέρια»).



∆ιαδραστικό
Παιχνίδι

για τις τάξεις
∆, Ε, ΣΤ

∆ηµοτικού

Στόχος
• Να δουν πρακτικά πώς επηρεάζει το πλύσιµο των χεριών 
τη µετάδοση µικροβίων.

Υλικά 
• 3 φέτες ψωµί
• σακουλάκια που κλείνουν µε zip lock
• γάντια

Χρόνος διεξαγωγής:
20 λεπτά την πρώτη µέρα και 
5 λεπτά κάθε ηµέρας 
που γίνεται η παρατήρηση

Χώρος διεξαγωγής:
Στην τάξη

Αριθµός παιδιών:
Όλη η τάξη


