
 

«Τα φρούτα» 

 

 
 

 

 

 Περιεχόμενο Διδασκαλίας  

Η δραστηριότητα μας περιέχει ακρόαση ελληνικού παραμυθιού 

με θέματα τα φρούτα, συνταγή για μια δροσιστική 

φρουτοσαλάτα και κατασκευή φρουτάκια από αυγοθήκη. 

 

 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται είναι η 

βιωματική μέθοδος διδασκαλίας, η συζήτηση και η κατασκευή. 

 



 

Περιγραφή / Διαδικασία εκτέλεσης δραστηριότητας 

 

Ξεκινάμε την δραστηριότητα μας ακούγοντας το ελληνικό 

παραμύθι «Τα φρούτα Φιλονικούν»  

•   https://youtu.be/YQonEC6u-8M 

Αλλά και το τραγούδι «Η παρέλαση των φρούτων» 

• https://www.youtube.com/watch?v=BvGABL-gUMc 

 

Στη συνέχεια κάνουμε μια μικρή συζήτηση για τα φρούτα 

βλέπουμε διάφορες εικόνες και προσπαθούμε να ονομάσουμε τα 

φρούτα που απεικονίζονται και τα χωρίζουμε ανάλογα με την 

εποχή που τα καταναλώνουμε. 

 

 

 

 

https://youtu.be/YQonEC6u-8M
https://www.youtube.com/watch?v=BvGABL-gUMc


 

 



 
 

 



Πάμε να φτιάξουμε μια δροσερή φρουτοσαλάτα; 

  

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για την φρουτοσαλάτα μας είναι: 

• ¼ κούπας στυμμένο χυμό lime 

• ½ κ.σ. μέλι  

• 1 κ.γ. ξύσμα lime 

• ¼ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας 

• 10 κούπες φρούτα της επιλογής μας κομμένα σε 

κομματάκια 

Εκτέλεση:  

1. Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το χυμό από το 

lime, το μέλι και την βανίλια. 

2.  Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τα φρούτα της 

επιλογής μας που τα έχουμε κόψει σε κομματάκια.  

3. Περιχύνουμε τα φρούτα μας με την σως που 

ετοιμάσαμε και ανακατεύουμε καλά  

4. Καλή μας όρεξη!!!!! 

 

 

 

 

Ώρα για κατασκευή!!!!! 

 

 



Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για την κατασκευή μας είναι: 

• Αυγοθήκη 

• Ακρυλικά χρώματα 

• Κόλλα 

• Ψαλίδι 

• Χαρτόνι 

• Σύρμα πίπας 

• Πινέλο 

• Μάτια 

• Γκοφρέ χαρτί 

 

Εκτέλεση  

1. Έχουμε διαλέξει 6 φρούτα και βάφουμε την αυγοθήκη με 

χρώματα που αντιστοιχούν σε κάθε φρούτο.  

 

ανανά, φράουλα, πορτοκάλι, σταφύλι, λεμόνι και αχλάδι 



 

2. Στον ανανά κάνουμε και κίτρινες βούλες και στη 

φράουλα λευκές. 

3. Κολλάμε σε όλα τα φρούτα μας ματάκια. 

 

 

4. Στο σταφύλι κολλάμε μωβ μπαλάκια από γκοφρέ χαρτί 

 

 



5. Με τη βοήθεια του πατρόν (υπάρχει παρακάτω) 

φτιάχνουμε το πορτοκάλι και το λεμόνι. 

 

 

6. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του πατρόν φτιάχνουμε και 

κολλάμε τα φύλλα του ανανά. 

 

 



7. Κάνουμε μια τρύπα στο φύλλο και περνάμε το σύρμα 

πίπας, έπειτα το κολλάμε πάνω στη φράουλα. 

 

 

 

8. Κόβουμε και κολλάμε πάνω στο σύρμα πίπας τα φύλλα 

από το αχλάδι το ίδιο κάνουμε και στο σταφύλι. 

 

 



9. Και τα φρουτάκια μας είναι ΕΤΟΙΜΑ!!! 

 

Πηγή : https://happykid91.blogspot.com/ 

https://happykid91.blogspot.com/


 


