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ΤΡΟΦΙΜΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ερεθίσµατα και εµπλουτισµός του λόγου: Αυτές οι φωτογραφίες διευκολύνουν την εκµάθηση του λόγου µε έναν φυσικό
τρόπο. Πριν το παιδί κλείσει την ηλικία των 3ών ετών ενισχύεται ο λόγος στην πρώιµη ηλικία. Από 3ών µέχρι 6 ετών,
βοηθούν στην δόµηση του λόγου και την απόκτηση λεξιλογίου, και µετά από αυτή την ηλικία δίνουν την δυνατότητα στο
παιδί να εµπλουτίσει και να αφοµοιώσει τις πολύπλοκες γλωσσικές δοµές. Καθιστούν δυνατή την δηµιουργία ενός
περιβάλλοντος που προσφέρει κίνητρα στο παιδί για να χρησιµοποιήσει την γλώσσα, να µιλήσει και να ακούσει τις
συνοµιλίες άλλων (µεταξύ καθηγητή / µαθητή, πατέρα / παιδί, µαθητή /µαθητή ή µιας µικρής οµάδας). Έτσι, µε την χρήση
της γλώσσας σε καταστάσεις που περιλαµβάνουν κίνητρα για το παιδί, εµπλουτίζεται η κατανόηση και η προφορική
έκφραση.
Πολυγλωσσική εκµάθηση: Αυτές οι φωτογραφίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την διδασκαλία µιας δεύτερης
γλώσσας σε προφορικό επίπεδο. Ενισχύουν την απόκτηση λεξιλογίου και την εκµάθηση πολύπλοκων γλωσσικών δοµών, µε
έναν εύκολο για το παιδί και απλό για τον δάσκαλο τρόπο. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού διατίθεται το λεξιλόγιο που
περιλαµβάνει τις φωτογραφίες, σε 9 γλώσσες, πράγµα που θα διευκολύνει την µετάφραση από την µια γλώσσα στην άλλη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
50 φωτογραφίες ΤΡΟΦΙΜΩΝ που µπορούν να ταξινοµηθούν σε διάφορες κατηγορίες:
• Τρόφιµα φυτικής προέλευσης: φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δηµητριακά, καρυκεύµατα.
• Τρόφιµα ζωικής προέλευσης: κρέατα, ψάρια, προϊόντα γάλακτος.
Για να διευκολύνουµε τον εντοπισµό των φωτογραφιών, στην τελευταία σελίδα, δίνουµε έναν κατάλογο µε το τρόφιµο και
τον αντίστοιχο αριθµό της κάθε φωτογραφίας.
Εκτός από αυτή την ταξινόµηση, µπορείτε να δηµιουργήσετε κι΄άλλου είδους κατηγορίες: αυτά που τρώγονται ωµά ή
µαγειρευµένα, εκείνα που είναι φρούτο δένδρων, ή φυτών, ή µεγαλώνουν κάτω από την γη, ...
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
•
Ακούει τον ενήλικα ενόσω εκείνος βάζει τις φωτογραφίες και λέει την ονοµασία του τροφίµου που απεικονίζεται σε
κάθε µία.
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
• Αναγνώριση του / των τροφίµου / ων που του δείχνετε λέγοντάς του: δείξε, δώσε µου, πιάσε, δείξε µου αυτό το τρόφιµο.
• Βάλτε µπροστά στον µαθητή διάφορες φωτογραφίες τροφίµων µεταξύ των οποίων πρέπει να διαλέξει το τρόφιµο που
του ζητάτε.
• Ονοµασία των τροφίµων που του δείχνετε.
• Έκφραση των διαφόρων τρόπων µε τους οποίους µπορείτε να µαγειρέψετε τα τρόφιµα: τηγανίζω, ψήνω, βράζω, ....
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
• Ακρόαση της περιγραφής ενός τροφίµου και προσπάθεια να µαντέψει την ονοµασία του.
• Ακρόαση της σύστασης ενός µενού και µετά επιλογή των τροφίµων που χρησιµοποιούνται σ΄αυτό.
• Αρνητική έκφραση/απάντηση σε ερωτήσεις παίρνοντας, δείχνοντας ή λέγοντας “αυτό που δεν είναι .... (ένα κίτρινο
φρούτο, ...)”
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΣΕΩΝ
• Επανάληψη απλών φράσεων που να περιγράφουν το τρόφιµο.
• Απάντηση σε ερωτήσεις που περιγράφουν το τρόφιµο: πως είναι, τι γεύση έχει, πως µπορεί να µαγειρευτεί, ...
• Κατασκευή φράσεων αφού κάνετε την περιγραφή: η µπανάνα είναι κίτρινη, το λεµόνι είναι πικρό, ....
• Απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά µε τις εµπειρίες του: αν έχει δοκιµάσει το τρόφιµο, πότε, αν του αρέσει, ποιο απ’ όλα
του αρέσει περισσότερο, πως πιστεύει ότι µπορεί να µαγειρευτεί ένα ορισµένο τρόφιµο.
• Κατασκευάστε ένα µενού µε 3, 4, 5 τρόφιµα, για να πει ποιο θα έτρωγε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, κτλ.
• Κατασκευή φράσεων που σχετίζουν ή περιγράφουν 2 ή 3 τρόφιµα χρησιµοποιώντας ορισµένες δεικτικές αντωνυµίες
(αυτός, εκείνο, τούτη, ...).
ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
• ∆ιαλέξτε µεταξύ διαφόρων τροφίµων εκείνο που λείπει για να συµπληρωθεί µια οµάδα.
• ∆ιαλέξτε µεταξύ διαφόρων τροφίµων εκείνο που δεν έχει σχέση µε τα άλλα.
• ∆ιαλέξτε µεταξύ διαφόρων τροφίµων εκείνα που έχουν µια ορισµένη ιδιότητα (χρώµα, σχήµα, εκείνα που ανήκουν στην
ίδια οµάδα, ...)
• Ταξινόµηση µιας οµάδας τροφίµων σε διάφορες κατηγορίες: φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ...
ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
• Παρατηρείστε 3, 4, 5, ... τρόφιµα, µετά ανακατώνονται µε τα άλλα και το παιδί πρέπει να διαλέξει τα αρχικά.
• Παρατηρείστε 3, 4, 5, ... τρόφιµα τοποθετηµένα µε µια ορισµένη σειρά και αφού ανακατωθούν, το παιδί πρέπει να τα
βάλει στην αρχική σειρά.
• Παρατηρείστε 3-7 τρόφιµα για µερικά δευτερόλεπτα. Αφού τις τοποθετήσετε προς τα κάτω, ο µαθητής πρέπει να δείχνει
το κάθε ένα από τα τρόφιµα και να λέει την ονοµασία του. Για να δει αν πέτυχε θα αναποδογυρίζουµε την φωτογραφία.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
• Ακούει το όνοµα 3-5 τροφίµων, έπειτα το παιδί πρέπει να διαλέξει τις φωτογραφίες και να επαναλάβει τα τρόφιµα µε την
ίδια σειρά.
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
Όλες οι προτεινόµενες ασκήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν στη δεύτερη γλώσσα την οποία µαθαίνει ο µαθητής.

INTERDIDAK, S.L. Av. Pobla de Vallbona, 34. 46183 LA ELIANA (Valencia)
www.akros.org
∆εν ενδείκνυται για παιδιά κάτω από 36 µηνών διότι περιέχει τεµάχια που αποσυναρµολογούνται και τα οποία µπορεί να
καταπιωθούν. ∆ιατηρείστε αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή.

Ref. 20507

E
Alimentos de origen vegetal
frutas

Hortalizas

Legumbres

cereales

GB

P

Foods of vegetable origin

Alimentos de origem
vegetal

41. aguacate
31. cerezas
34. ciruela
29. coco
36. fresa
32. kiwi
40. limón
38. manzana
26. melocotón
35. melón
39. naranja
28. pera
37. piña
33. plátano
30. sandía
27. uva
09. alcachofa
05. berenjena
02. cebolla
11.col lombarda
07. coliflor
17. endibia
16. escarola
08. espinacas
15.judías verdes
06. lechuga
01. patata
12. pepino
04. pimiento
13. ajo puerro
03. tomate
10. zanahoria

fruit

20. alubias
18. garbanzos
14. guisantes
19. lentejas

legumes

50. arroz
48. maíz
42. pan
49. pasta

cereals

Condimentos

43. aceite

vegetables

frutas

20. beans
18. chickpeas
14. peas
19. lentils

legumes

50. rice
48. sweetcorn
42. bread
49. pasta

cereais

condiments

Alimentos de origen animal
carnes

41. avocado
31. cherries
34. plum
29. coconut
36. strawberry
32. kiwi
40. lemon
38. apple
26. peach
35. melon
39. orange
28. pear
37. pineapple
33. banana
30. watermelon
27. grape
09. artichoke
05. aubergine
02. onion
11.red cabbage
07. cauliflower
17. chicory
16.curly endive
08. spinach
15.green beans
06. lettuce
01. potato
12. cucumber
04. pepper
13. leeks
03. tomato
10. carrots

43. oil

Food of animal origin

21. muslo de
pollo
24. salchichas
23. filete de carne

meat

Pescados

25. gambas
22. pescado

fish

25. prawns
22. fish

lácteos

44. leche
46. queso
47. yogurt

dairy

45. huevo

other

otros

21. chicken breast
24. sausages
23. steak

hortaliças

I
Alimenti d’origine
vegetale

41. abacate
31. cerejas
34. ameixa
29. coco
36. morango
32. kiwi
40. limão
38. maçã
26. pêssego
35. melão
39. laranja
28. pêra
37. ananás
33. banana
30. melancia
27. uva
09. alcachofra
05. beringela
02. cebola
11.couve roxa
07. couve-flor
17. endívia
16. chicória
08. espinafre
15.feijão verde
06. alface
01. batata
12. pepino
04. pimento
13. alho-porro
03. tomate
10. cenoura

frutta

20. feijão
18. grão-de-bico
14. ervilha
19. lentilha

legumi

50. arroz
48. milho
42. pão
49. massa

cereali

condimentos

43. azeite

ortaggi

carnes

carne

peixes

25. gambas
22. peixe

pesce

44. milk
46. cheese
47. yoghurt

lácteos

44. leite
46. queijo
47. iogurte

derivati
latte

45. eggs

outros

45. ovo

altri

F
Aliments d'origine
végétale

fruit

20. fagioli
18. ceci
14. piselli
19. lenticchie

peulvruchten

50. riso
48. mais
42. pane
49. pasta

graanproducten

43. olio

Alimenti d’origine
animale

21. coxa de
frango
24. salsichas
23. Bife de vaca

GR
Τρόφιµα φυτικής προέλευσης

41. avocado
31. ciliege
34. prugne
29. cocco
36. fragole
32. kiwi
40. limone
38. mela
26. pesca
35. melone
39. arancia
28. pera
37. ananas
33. banana
30. anguria
27. uva
09. carciofo
05. melanzana
02. cipolla
11. verza viola
07. cavolfiore
17. indivia
16. scarola
08. spinaci
15. fagiolini verdi
06. lattuga
01. patata
12. cetriolo
04. peperone
13. aglio porro
03. pomodoro
10. carota

condimenti

Alimentos de origem
animal

NL
Levensmiddelen van
plantaardige oorsprong

21. coscia de
pollo

groenten

Kruiden

41. avocado
31. kersen
34. pruim
29. kokosnoot
36. aardbei
32. kiwi
40. citroen
38. appel
26. perzik
35. meloen
39. sinaasappel
28. peer
37. ananas
33. banaan
30. watermeloen
27. druif
09. artisjok
05. aubergine
02. ui
11. rodekool
07. bloemkool
17. witloof
16. krulandijvie
08. spinazie
15. sperzieboon
06. sla
01. aardappel
12. komkommer
04. peper
13. jonge prei
03. tomaat
10. wortel

φρούτα

20. witte bonen
18. kikkererwten
14. erwten
19. linzen

όσπρια

50. rijst
48. maïs
42. brood
49. pasta
43. olie

Levensmiddelen van dierlijke
oorsprong
vlees

24. würstel

λαχανικά

del

44. latte
46.
formaggio
47. yogurt
45. uova

vis
melkproducten

andere
levensmiddelen

fruits

légumes

07. κουνουπίδι
17. εντίβ
16. αντίδι
08. σπανάκια
15. φασολάκια
06. µαρούλι
01. πατάτα
12. αγγούρι
04. πιπεριά
13. σκορδόπρασο
03. ντοµάτα
10. καρότο

δηµητριακά

καρυκεύµατα

41. avocat
31. cerises
34. prune

N
Mat fra planteriket

Obst

29. noix de coco

11.κόκκινο λάχανο

36. fraise
32. kiwi
40. citron
38. pomme
26. pêche
35. melon
39. orange
28. poire
37. ananas
33. banane
30. pastèque
27. raisin
09. artichaut
05. aubergine
02. oignon
11. chou brun
07. chou-fleur
17. endive
16. scarole
08. épinards

Gemüse

15.haricots verts

06. laitue
01. pomme de
terre
12. concombre

04. poivron
13. poireau
03. tomate
10. carotte
20. haricots

Hülsenfrüchte

50. ρύζι
48. αραβόσιτος
42. ψωµί
49. ζυµαρικά

céréales

50. riz
48. maïs
42. pain
49. pâte

Getreide

condiments

43. huile

Gewürze

Fisch

44. γάλα
46. τυρί
47. γιαούρτι

produits
laitiers

44. lait
46. fromage
47. yaourt

Milchprodukte

45. αβγό

autres

45. oeuf

Sonstige

25. γαρίδες
22. ψάρι

44. melk
46. kaas
47. yoghurt

προϊόντα
γάλακτος

45. ei

άλλα

06. salat
01. potet
12. slangeagurk

04. paprika
13. purreløk
03. tomat
10. gulerot

50. ris
48. mais
42. brød
49. pasta

43. Öl

fettstoff

43. olje

Lebensmittel tierischen
Ursprungs

25. crevettes
22. poisson

ψάρια

23.φιλέτο κρέατος

15.grønne
bønner

korn

14. Erbsen
19. Linsen

poissons

25. garnalen
22. vis

viandes

24. λουκάνικα

27. druer
09. artisjokk
05. aubergine
02. løk
11. kål
07. blomkål
17. endivier
16. salat
08. spinat

grønnsaker

50. Reis
48. Mais
42. Brot
49. Nudeln

14. petits pois
19. lentilles

Fleisch

κρέατα

30. vannmelon

20. bønner
18. kikkerter
14. erter
19. linser

18. Kichererbsen

21. cuisse de
poulet
24. saucisses
23.filet de boeuf

21. µπούτι
κοτόπουλου

21. kippenboutjes
24. worst
23. lapje vlees

41. avocado
31. moreller
34. plomme
29. kokosnøtt
36. jordbær
32. kiwi
40. sitron
38. eple
26. fersken
35. melon
39. appelsin
28. pære
37. ananas
33. banan

belgfruker

20. Bohnen

18.pois chiches

Aliments d'origine
animale

frukt

03. Tomate
10. Karotte

légumes
secs

43. λάδι

41. Avocado
31. Kirschen
34. Pflaumen
29. Kokosnuss
36. Erdbeere
32. Kiwi
40. Zitrone
38. Apfel
26. Pfirsich
35. Honigmelone
39. Orange
28. Birne
37. Ananas
33. Banane
30. Wassermelone
27. Traube
09. Artischocke
05. Aubergine
02. Zwiebel
11. Blaukraut
07. Blumenkohl
17. Chicorée
16. Endivien
08. Spinat
15. Grüne Bohnen
06. Grüner Salat
01. Kartoffel
12. Gurke
04. Paprika
13. Frühlingsknoblauch

20.φασόλια
18. ρεβίθια
14. αρακάς
19.φακές

Τρόφιµα ζωικής προέλευσης

23. fettina di
carne

25. gamberi
22. pesce

41. αβοκάντο
31. κεράσια
34. δαµάσκηνο
29. καρύδα
36. φράουλα
32. ακτινίδιο
40. λεµόνι
38. µήλο
26. ροδάκινο
35. πεπόνι
39. πορτοκάλι
28. αχλάδι
37. ανανάς
33. µπανάνα
30. καρπούζι
27. σταφύλι
09. αγκινάρα
05. µελιτζάνα
02. κρεµµύδι

D
Lebensmittel pflanzlichen
Ursprungs

21. Hähnchenschenkel

Mat fra dyreriket
kjøtt

21. kyllinglår
24. pølser
23. kjøttfilet

fisk

25. reker
22. fisk

24. Würstchen
23. Filet
25. Garnelen
22. Fisch
44. Milch
46. Käse
47. Joghurt

melkeprodukter

45. Ei

andre

44. melk
46. ost
47. yoghurt

45. egg

