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Το concept

Η Τροφούπολη είναι ένας Επιστημονικός Οργανισμός που έχει σα

στόχο να μυήσει τα παιδιά και τους γονείς στον κόσμο της

σωστής διατροφής μέσα από τη διασκέδαση. Επιπλέον στόχος είναι η προσπάθεια εξάλειψης του

κοινωνικού ρατσισμού που υπάρχει προς τα παιδιά που πάσχουν από διατροφικές ασθένειες (όπως

παιδική παχυσαρκία, παιδικός σακχαρώδης διαβήτης, κλπ.).

Στηρίζεται στη φιλοσοφία «ΠΑΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ» που είναι και η πιο αποτελεσµατική και

χρησιµοποιεί 50 ήρωες κόµιξ για τη δράση της. Πρόκειται για τους ∆ιατροφούληδες και τους

Τροφούληδες. O κάθε “Τροφούλης” αντιπροσωπεύει µια οµάδα τροφών, ενώ ο

κάθε “∆ιατροφούλης” αντιπροσωπεύει ένα χαρακτήρα βασιζόµενο σε στοιχεία από διαφορετικές

προσωπικότητες παιδιών και γονέων καθώς και σε πολλά στοιχεία από τα βασικά χαρακτηριστικά

επαγγελµάτων. Επίσης, υπάρχουν οι Σούπερ Ένερτζι (Υδατανθρακούλης, Πρωτεϊνούλα, Λιπούλης), τα

Μεταλλάκια, οι Βιταµινούλες, ο Τρίκακος (ο κακός µάγος που του αρέσουν µόνο οι ανθυγιεινές τροφές)

και η Καλή Τροφένια (η καλή νεράιδα που τρώει µόνο υγιεινές τροφές). Κεντρικός ήρωας, ο Φατούλης

(το παχύσαρκο παιδί). Ο Φατούλης είναι ο πιο αγαπητός, η ψυχή της παρέας και οι φίλοι του τον

προτρέπουν να αδυνατίσει µε πολλή αγάπη και προσπάθεια. ∆εν τον κοροϊδεύουν για τα κιλά του,

αντίθετα τον υποστηρίζουν πολύ!

Για να πετύχει το στόχο της η Τροφούπολη στηρίζεται σε 4 βασικούς άξονες δράσης:

1) Τον πρότυπο εκπαιδευτικό παιδότοπο «Τροφούπολη» που παρουσιάζει εκπαιδευτικά

προγράµµατα µε θέµα τη διατροφή και τη στοµατική υγιεινή,

2) την παιδική θεατρική παράσταση “Ταξίδι στην Τροφούπολη”

3) το παιδικό παραµύθι «Τροφούπολη» που κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από την Ελληνοεκδοτική

4) και το site-blog της Τροφούπολης www.trofoupoli.gr.

Ακολουθεί παρουσίαση του εξειδικευµένου παιδότοπου της Τροφούπολης που πραγµατοποιεί 2ωρα

εκπαιδευτικά προγράµµατα για τα σχολεία.



Παρουσίαση Τροφούπολης

Η Τροφούπολη αποτελεί έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο για παιδιά προσχολικής ηλικίας και

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά µέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση µαθαίνουν τα

πάντα για τη διατροφή και τη στοµατική υγιεινή! Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν "εκπαιδευτικό"

παιδότοπο όπου οι ήρωες της Τροφούπολης «ζωντανεύουν» κι έρχονται ο καθένας µε το δικό του

θεµατικό, εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Η Τροφούπολη είναι ο µοναδικός εξειδικευµένος παιδότοπος στην Ελλάδα που έχει επιδοτηθεί σαν

καινοτόµος ιδέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι µόνο. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του της

Τροφούπολης είναι εγκεκριµένο από το Υπουργείο Παιδείας και αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του

www.e-yliko.gr ως προτεινόµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για σχολεία και νηπιαγωγεία.

Ελάτε λοιπόν να διασκεδάσουµε και παίζοντας να µάθουµε µε τα πρότυπα παιχνίδια της

Τροφούπολης.

■ O Οσπριούλης

Τρισδιάστατος ήρωας κόµικ. Ενηµερώνει τα παιδιά για την θρεπτική αξία των οσπρίων, τους µαθαίνει

ποια είναι τα όσπρια και κάθε πότε πρέπει να τα τρώµε.

■ O Ψαρούλης

Τα παιδιά µαθαίνουν τα ψάρια ψαρεύοντας στη λίµνη του! Ποια έχουν τα περισσότερα Ω και µε τι να τα

συνδυάσουµε.

■ O Κρεατούλης

Το γευστικό παζλ του Κρεατούλη µας ενηµερώνει για όλα τα είδη κρεάτων. Τα παιδιά παίζοντας ένα

πρωτότυπο παζλ µαθαίνουν για τα υγιεινότερα αυτών.

■ O Γαλακτοκοµικούλης

Τα παιδιά ζωγραφίζουν στο τεράστιο µπουκάλι γάλακτος όλα τα γαλακτοκοµικά προϊόντα µαθαίνοντάς

τα συγχρόνως. “Ποιο στοιχείο βρίσκεται στα γαλακτοκοµικά προϊόντα και µας χτίζει γερά κόκαλα; Ποια

τυριά έχουν περισσότερο ασβέστιο, τα άσπρα ή τα κίτρινα;”

■ H ∆ηµητριακούλα

Μαθαίνουµε για τη θρεπτική αξία των δηµητριακών και παίζουµε µε το τεράστιο κουτάλι της.

■ O Ζυµαρικούλης

Ο τρισδιάστατος Ζυµαρικούλης µαθαίνει στα παιδιά για τη διατροφική αξία των ζυµαρικών και τα

ενηµερώνει για το πώς να τα τρώµε και µε τι τα συνδυάζουµε.

■ Ο Αλλαντικούλης

Έτοιµοι για δράση! Ο κ. Αλλαντικούλης ζητάει από τα παιδιά να ισορροπήσουν πάνω σε ένα τεράστιο

λουκάνικο που στριφογυρνάει και συγχρόνως τα ενηµερώνει για τα αλλαντικά.

■ Ο Ξηροκαρπούλης

Μαθαίνει στα παιδιά για το ποιοι είναι οι πιο υγιεινοί ξηροί καρποί και τι µας προσφέρουν.



■ Ο Ψωµούλης

Ψήνει ψωµί στο φούρνο και τα παιδιά µαθαίνουν τα είδη του ψωµιού και την µεγάλη διατροφική του

αξία.

■ Στο Γκολφ της Λαχανικούλας τα παιδιά παίζουν γκόλφ και µαθαίνουν πόσο σπουδαίο είναι να

συµπεριλαµβάνουν καθηµερινά στη διατροφή τους τα λαχανικά.

■ Ο Φρουτούλης µέσα από ένα πρωτότυπο παιχνίδι µε κρίκους ενηµερώνει τα παιδιά για

την σπουδαιότητα των φρούτων και πόσα φρούτα πρέπει να τρώµε καθηµερινά. “Πόσα φρούτα την

ηµέρα το γιατρό τον κάνουν πέρα;”

Μαζί µας και οι 3 Super Energy. Η τριπλή µπασκέτα τους µας µαθαίνει τις καθηµερινές ανάγκες

του οργανισµού µας σε υδατάνθρακες, λίπη και πρωτεϊνες.

■ O Λιπούλης περιµένει στο τεράστιο ταψί του για να µάθει στα παιδιά τα είδη τροφίµων που ανήκουν

σ’ αυτόν και την αξία τους. “Ποιο λάδι είναι το πιο θρεπτικό;”

■ Ο Υδατανθρακούλης κι αυτός µαζί µας!

■ Αλλά και η Πρωτεινούλα µέσα από την τεράστια κατσαρόλα της µαθαίνει στα παιδιά ποιοι

Τροφούληδες ανήκουν στην δική της οµάδα και τη σηµασία τους για τον οργανισµό µας.

Ακόµη... χορός και τραγούδι στην πίστα µε τα Μεταλάκια και τις τρισδιάστατες Βιταµινούλες!

...Και άλλα πολλά, µε αποκορύφωµα ο super νικητής των παιχνιδιών να ταξιδέψει πετώντας στο

διάστηµα ανάµεσα στους πλανήτες της Τροφούπολης. Σ’αυτό το ταξίδι το διαστηµόπλοιο θα συναντήσει

τον Τρίκακο (τον Μάγο µε τις ανθυγιεινές τροφές) και την Καλή Τροφένια (τη Νεράιδα της υγιεινής

διατροφής)…

Στην Τροφούπολη υπάρχει χώρος καθιστικού για τους δασκάλους, όπου µπορούν να απολαύσουν τον

καφέ τους.



Η ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα της Τροφούπολης καλύπτει 200 τετραγωνικά µέτρα και µπορεί να

φιλοξενήσει µέχρι 60 παιδάκια.

Οι κύριοι άξονες, στους οποίους κινείται η διασκεδαστική εκµάθηση του παιδιού είναι οι εξής:

• Μαθαίνει την αξία κάθε τροφής και πόσο θρεπτική µπορεί να αποδειχθεί για τον οργανισµό του.

• Μαθαίνει τι πρέπει να αποφεύγει στη διατροφή του και τι πρέπει να τρώει συχνά.

• Μαθαίνει την αξία της άσκησης από πολύ µικρή ηλικία.

• Μαθαίνει τι πρέπει να κάνει και τι τροφές να καταναλώνει για καλή στοµατική υγιεινή.

• Μαθαίνει για την αξία της διαφορετικότητας και του σεβασµού.

∆ίωρο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για ∆ηµοτικά σχολεία,

Νηπιαγωγεία, Παιδικούς σταθµούς

Κόστος εισόδου: 6 € ανά παιδί (συµπεριλαµβάνει και δώρο εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο τέλος του

προγράµµατος: αυτοκόλλητα με τους ήρωες της Τροφούπολης, το 4σέλιδο έντυπο της Τροφούπολης με

2 σελίδες ζωγραφική και εκπαιδευτικά παιχνίδια βασισμένα στο πρόγραμμα που θα έχουν

παρακολουθήσει τα παιδιά και 1 δείγμα παιδικής οδοντόπαστας με γεύση φράουλα από την

Frezyderm που είναι χορηγός του εκπαιδευτικού μας παιχνιδιού στοματικής υγιεινής.)

Ηλικίες: 3-12 ετών (το πρόγραµµα προσαρµόζεται ανάλογα µε τις ηλικίες των παιδιών)

✔ Άφιξη των παιδιών στην Τροφούπολη. Καλωσόρισµα και εισαγωγή.

✔ Οι παιδαγωγοί της Τροφούπολης χωρίζουν τα παιδιά σε οµάδες και ξεκινάει το πρόγραµµα.

✔ Στη µέση περίπου του προγράµµατος γίνεται διάλειµµα 15 λεπτών. (Στον χώρο λειτουργεί κυλικείο

µε υγιεινά προϊόντα.)
✔ Στη µέση του προγράµµατος τα παιδιά θα απολαύσουν το show του Φατούλη και θα χορέψουν µαζί

του.
✔ Στο τέλος του προγράµµατος τα παιδιά θα απολαύσουν το show µε το διαστηµόπλοιο της

Τροφούπολης και µόλις τελειώσει αυτό το ταξίδι µοιράζονται τα ∆ΩΡΑ.

Οι ώρες του προγράµµατος διαµορφώνονται ως εξής: 9:00 µε 11:00 το πρωί
& 11:15 µε 13:15 (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε την Γραµµατεία µας στo 211 8000230)

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα µας www.trofoupoli.gr
καθώς και τις σελίδες µας στο facebook (http://facebook.com/pages/trofoupoli), το twitter
(@TROFOUPOLI) και το instagram @trofoupoli.

Η συγγραφέας του οµώνυµου παραµυθιού, Σοφία Κύργιου και η

παιδαγωγική οµάδα της Τροφούπολης, σας περιµένουµε στον χώρο

µας για την πιο αξέχαστη εκδροµή της χρονιάς!


