
 

   

1 

 

Μέθοδος Νο 12 

 

Φρουτοσαλάτα 

 

Στόχοι 

- Άρση αποκλεισμού 

 

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών 

Ελάχιστος 12 

 

Διάρκεια 

20 λεπτά 

 

Υλικά 

Πίνακας παρουσιάσεων και μαρκαδόρους για την αφίσα 

Καρέκλες (αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στο παιχνίδι, μείον 1) 

 

Προετοιμασία 

Στήνουμε τις καρέκλες σε κύκλο. 

Φτιάχνουμε μια αφίσα με τις λέξεις που επιλέγουμε για το παιχνίδι. Αν οι λέξεις 

αφορούν αντικείμενα, μπορούμε να τα ζωγραφίσουμε από δίπλα.  

 

Εκτέλεση 

Όλοι κάθονται σε καρέκλες, σε κύκλο.  
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Η ομάδα γλωσσικής εμψύχωσης παρουσιάζει την αφίσα στην οποία γράφονται 

οι διαφορετικές λέξεις. Η κλασική έκδοση παίζεται με ονόματα φρούτων, για 

παράδειγμα "μήλο", "αχλάδι", "πορτοκάλι", "φράουλα" κ.λπ. και 

"φρουτοσαλάτα". 

Πρώτα, η ομάδα πρέπει να μάθει τις διαφορετικές λέξεις: κάθε λέξη διαβάζεται 

δυνατά από ένα άτομο εθελοντικά στην μητρική του γλώσσα και ολόκληρη η 

ομάδα την επαναλαμβάνει. Κάθε λέξη λέγεται τουλάχιστον 3 φορές σε κάθε 

γλώσσα. 

Μετά από αυτό, ο/η γλωσσικός/-ή εμψυχωτής/-τρια, κάνει τον κύκλο και 

περνώντας δίπλα από κάθε άτομο, του δίνει την ονομασία ενός φρούτου. Οι 

ονομασίες μοιράζονται λέγοντας το ένα φρούτο της αφίσας μετά το άλλο 

"μήλο", "αχλάδι", "πορτοκάλι", "φράουλα", "μήλο", ........ Ανάλογα με το μέγεθος 

της ομάδας, θα πρέπει να υπάρχουν 3 έως 6 άτομα ανά φρούτο. Η 

"Φρουτοσαλάτα" σαν έννοια δεν δίνεται σε κανέναν/-ία. 

Προκειμένου να αντιστοιχιθούν τα φρούτα στα άτομα, μπορούν είτε να 

χρησιμοποιηθούν οι λέξεις, είτε να έχει γραφτεί στην αφίσα ένας αριθμός δίπλα 

σε κάθε φρούτο και να κάνει ο/η γλωσσικός/-ή εμψυχωτής/-τρια τον κύκλο 

καταμετρώντας και δίνοντας από έναν αριθμό σε κάθε άτομο: «1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 

4, 1, 2, κλπ. "  

Συνιστάται να ελέγχεται, ότι ο/η καθένας/-μία γνωρίζει το φρούτο του πριν 

ξεκινήσει το παιχνίδι. 

Ένα άτομο (στον πρώτο γύρο, ο/η εμψυχωτής/-τρια) δεν έχει καρέκλα και 

στέκεται στη μέση του κύκλου. Θέλει να καθίσει, και για αυτό θα καλέσει ένα 

φρούτο σε μια γλώσσα, που δεν είναι η μητρική του. Όλα τα άτομα που 

συμμετέχουν, στα οποία έχει δοθεί αυτό το φρούτο, πρέπει στη συνέχεια να 

σηκωθούν γρήγορα και να καθίσουν σε μια άλλη καρέκλα. Το άτομο στη μέση 

χρησιμοποιεί αυτήν την ευκαιρία για να καθίσει, αφήνοντας κάποιο άλλο χωρίς 

καρέκλα και στη μέση. 

Αυτό το άτομο στη μέση είναι επομένως το επόμενο που καλεί ένα φρούτο για 

να ελευθερωθεί μια καρέκλα και να καθίσει, συνεχίζοντας έτσι το παιχνίδι. 
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Εάν το άτομο στη μέση φωνάξει «φρουτοσαλάτα», όλοι πρέπει να σηκωθούν 

και να βρουν μια νέα θέση. Βασικός κανόνας είναι, όταν αλλάζουν οι θέσεις να 

μην μπορεί ένα άτομο να καθίσει στην καρέκλα ακριβώς δίπλα σε αυτήν από 

την οποία σηκώθηκε. 

Μετά από μερικούς γύρους, μπορεί να εισαχθεί ο κανόνας, ότι το άτομο στη 

μέση μπορεί να καλέσει δύο φρούτα ταυτόχρονα και αργότερα τρία. 

Για να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα, η/ο εμψυχώτρια/-ής μπορεί να μείνει 

εσκεμμένα στη μέση, για να τραβήξει την προσοχή της ομάδας. 

 

Παραλλαγές 

Αντί για ονόματα φρούτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες λέξεις. Για 

παράδειγμα, στην παραλλαγή «Η σαλάτα του σεβασμού», θα χρησιμοποιηθούν 

οι λέξεις που αφορούν την ευγένεια: Καλημέρα, Παρακαλώ, Σας ευχαριστώ, 

Συγγνώμη, Γείτσες κ.λπ. Ή στο πλαίσιο μιας εργασίας, μπορούν να 

χρησιμοποιήθούν οι ονομασίες των εργαλείων ή οποιοδήποτε άλλο λεξιλόγιο 

μπορεί να είναι χρήσιμο για την πραγματική επικοινωνία. 

 

Παρατηρήσεις 

Μπορούμε να ξεκινήσουμε παίζοντας μόνο σε μία γλώσσα, και στη συνέχεια να 

προχωρήσουμε στην επόμενη, και στο τέλος να αναμείξουμε όλες τις γλώσσες. 

Αυτό όμως θα γίνει βάση των γλωσσικών δεξιοτήτων των ατόμων που 

συμμετέχουν. Μπορεί ακόμα να είναι δυνατή, η ανάμειξη των γλωσσών από 

την αρχή της δραστηριότητας. 

Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε παίζοντας μόνο με τα ονόματα 

των φρούτων και να εισαγάγουμε τον όρο "φρουτοσαλάτα" αργότερα. 

Προτείνεται να δοθεί προσοχή στην ασφάλεια! Καλό είναι να γίνεται έλεγχος εκ 

των προτέρων να μην υπάρχουν εμπόδια ή ολισθηρότητα στο πάτωμα (ή στο 

έδαφος αν γίνεται σε εξωτερικό χώρο), οι καρέκλες να είναι αρκετά γερές και 
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να μπορούν να υποστούν πιέσεις (τα άτομα που συμμετέχουν κάθονται με 

ταχύτητα σε αυτές και καμιά φορά και 2 άτομα), κ.λπ. Τα άτομα που 

συμμετέχουν καθώς ενθουσιάζονται κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, μπορεί 

να αρχίσουν να τρέχουν ή να σκοντάφτουν στις καρέκλες και αυτό ίσως να 

χρειαστεί να το ρυθμίσουμε. 

 

 


