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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής Ή Νέας 

Δραστηριότητας 

Το Χριστουγεννιάτικο Κέικ 

Περίληψη  

Για τον εορτασμό της περιόδου των Χριστουγέννων (σε ένα αγγλικό σχολείο) οι μαθητές καλούνται να 

συμμετάσχουν στην ομαδική δραστηριότητα "Το Χριστουγεννιάτικο κέικ". Οι μαθητές χωρίζονται σε 

μικρές ομάδες (3 ανά ομάδα) και αναζητούν διαδικτυακά για το τέλειο "Χριστουγεννιάτικο κέικ / 

Χριστουγεννιάτικο Κορμό" - αναλύουν τα συστατικά της συνταγής συμπληρώνοντας ένα γράφημα 

(ποια συστατικά χρησιμοποιούν, ποσότητες και θερμίδες). Σε ομάδες εξακολουθούν να αναζητούν 

καλύτερα συστατικά με τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα, για να το κάνουν πιο 

υγιεινό. 

Σε ομάδες αποφασίζουν ποιος φέρνει τι από το σπίτι,  ψήνουν το κέικ ή αποφασίζουν να ψήσουν το 

κέικ στο σπίτι και να το φέρνουν στην τάξη για ένα διαγωνισμό γευσιγνωσίας. 

Τα κέικ βρίσκονται σε μια έκθεση με τον κατάλογο των συστατικών διαθέσιμο, έτσι ώστε όλοι να 

μπορούν να ψηφίσουν μετά την γευσιγνωσία τους και να αξιολογήσουν τη γεύση, τη χρήση υγιεινών 

συστατικών και συνολικά το κέικ. 

Σκοπός 

 Μαθαίνουν κάθε βήμα για το πώς να ψήσουν το τέλειο χριστουγεννιάτικο κέικ (ακολουθήστε 

μια συνταγή) 

 Υπολογίζουν την πρόσληψη θερμίδων και συγκρίνουν τη συνιστώμενη ποσότητα με αυτές 

μιας φέτας κέικ 

 Ψήνουν ένα πιο υγιεινό κέικ (κοιτάζοντας τις ετικέτες των προϊόντων και αποφασίζοντας τι 

είναι καλύτερο) 

Ομάδα - Στόχος Μαθητές ηλικίας 10-12 ετών. Γονείς και τα παιδιά τους 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

1. Οι μαθητές ψάχνουν στο Google τo τέλειο κέικ τους:  

http://www.all-about-portugal.com/tronco-de-natal-recipe/  

Έρευνα Google σχετικά με τις θερμίδες στα συστατικά / Πίνακες Συνιστώμενης Ημερήσιας 

Πρόσληψης (ΣΗΠ) 

2. Κατάλογος όλων των συστατικών για το ψήσιμο του κέικ 

Σημειωματάριο για να γράψετε τη συνταγή και τις επιλογές των συστατικών 

Φύλλο μέτρησης θερμίδων, ζυγαριά, κατάλογος των τιμών και των ετικετών των συστατικών 

που πρέπει να χρησιμοποιούνται στη συνταγή 

3. Κάθε ομάδα θα προετοιμάσει μια παρουσίαση για τις επιλογές τους για το ψήσιμο του πιο 

υγιεινού και καλού χριστουγεννιάτικου κέικ. 

1. Κάθε ομάδα θα αξιολογήσει το κέικ των άλλων (αλλά όχι των δικών τους), με βάση τα 

συστατικά, τις θερμίδες και την τιμή των συστατικών, ώστε να βρούμε το καλύτερο. 

Διάρκεια 90 λεπτά (με το ψήσιμο) 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Κατάλογος όλων των υλικών που αποφασίζει η ομάδα 

http://www.all-about-portugal.com/tronco-de-natal-recipe/
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Πλαίσιο εφαρμογής Περίοδος Χριστουγέννων μάθημα Αγγλικών / Εορτασμός Χριστουγέννων 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ποιες χρήσιμες συμβουλές μπορεί να υπάρχουν: 

 Ενθαρρύνει τους μαθητές να μάθουν και να χρησιμοποιούν αγγλικά (ανάγνωση της συνταγής 

και κατανόηση κάθε βήματος) 

 Συσχετίζει  με μια καθημερινή δραστηριότητα 

 Οι μαθητές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Μαθηματικά (υπολογισμοί θερμίδων του κέικ σύμφωνα με τα συστατικά) 

 Φυσικές Επιστήμες (συγκρίνουν τα συστατικά της συνταγής με άλλα που μπορούν να 

βελτιώσουν τη συνταγή για να είναι ένα πιο υγιεινό κέικ, με χαμηλές θερμίδες) 

 Τέχνες (παρουσίαση του κέικ) 

 Αγωγή Υγείας / Χρηματοοικονομική, οικονομική και επιχειρησιακή παιδεία (σύγκριση τιμών, 

ετικετών και υγιεινότερων προϊόντων) 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

ΚΑΙ 

επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία που περιγράφουν τη δραστηριότητα (σημειώστε τα 
τετραγωνάκια): 

■ Προωθεί την κριτική σκέψη, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και τις μαθησιακές δεξιότητες 
■ Προωθεί πρακτική εξάσκηση, πειραματική μάθηση και μάθηση βασισμένη στην επίλυση 

προβλημάτων 
■ Προωθεί τη συνεργατική ομαδική εργασία και την διατομεακή χρήση των επιστημονικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων 
■ Βασισμένη σε μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις 
■ Βασισμένη σε κινητήριες παιδαγωγικές, όπως η διερευνητική μάθηση 
■ Εστίαση στις προσεγγίσεις κοινωνικής μάθησης 
■ Λειτουργεί ως διδακτικό εργαλείο 
■ Ευνοεί τη διεπιστημονικότητα μεταξύ των θεμάτων STEM 
■ Απαιτεί ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων 

με τρόπο συνεργατικό 

Ρίσκα / Προκλήσεις 
Παίρνει πολύ καιρό για να βρεις την καλύτερη συνταγή. Θέλει να  δοκιμάσετε περισσότερες από μία 
φορές για να ψήσετε μια τέλεια τούρτα 

Αξιολόγηση 

Το εργαλείο / στρατηγική αξιολόγησης που πρέπει να υιοθετηθεί για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της δραστηριότητας: 

 Ηλεκτρονική αξιολόγηση από μαθητές 

 Έκθεση, δοκιμή και ψηφοφορία για το καλύτερο κέικ 

Μεταδοσιμότητα 
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε χώρα, με οποιοδήποτε 

συγκεκριμένο συστατικό (π.χ. ψήσιμο ψωμιού, ...). 

Σύνδεσμοι / Πηγές http://www.all-about-portugal.com/tronco-de-natal-recipe/ 

Λέξεις κλειδιά Χριστουγεννιάτικο Κέικ 

 
  

http://www.all-about-portugal.com/tronco-de-natal-recipe/

