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Θεματική Ενότητα: Το καρπούζι 🍉 

 

 

 

Όταν σκεφτόμαστε το καλοκαίρι, μας έρχεται στο μυαλό το καρπούζι! 

Το καρπούζι είναι ένα από τα αγαπημένα μας θέματα για εξερεύνηση, κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού και είναι στην κορυφή της λίστας μας με τις καλοκαιρινές απολαύσεις.  

Μας αρέσει να ενσωματώνουμε το καρπούζι στην καλοκαιρινή μας διασκέδαση και 

μάθηση, αλλά μας αρέσει να το τρώμε ακόμη περισσότερο! 

Υπάρχουν τόσες πολλές δραστηριότητες να κάνετε για το καρπούζι όπως πρακτική 

μάθηση, εξερεύνηση αισθητηρίων, τέχνη και διασκέδαση.  

 

Σήμερα μοιραζόμαστε μερικούς δημιουργικούς τρόπους για παιχνίδι και μάθηση με το 

καρπούζι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εικόνες αναφοράς για το καρπούζι: 
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Aίνιγμα: 

 

 

 

 

 

  

 

Ζωγραφίζω το καρπούζι: 
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Αισθητηριακές δραστηριότητες👐👃👀👅 

 

• Αισθητηριακή εξερεύνηση καρπουζιού: 

Κόψτε ένα μεγάλο καρπούζι στη μέση και εξερευνήστε το μαζί με τα παιδιά. Αφού το 

ανοίξετε, εξετάστε το εσωτερικό του, μιλήστε τους για το πώς μεγαλώνει ένα 

καρπούζι και για τα μέρη του. Καθοδηγήστε τα να χρησιμοποιήσουν τις αισθήσεις τους, 

να σκάψουν με τα χέρια τους για να νιώσουν τη ζουμερή του υφή, να το λιώσουν στην 

παλάμη τους και βοηθήστε τα να φτιάξουν μπάλες με ένα κουτάλι παγωτού (scoop). 

 

 



• Καρπουζένια αστεράκια και άλλα σχήματα: 

 

Τα παιδιά τρελαίνονται για οτιδήποτε έχει ένα διαφορετικό σχήμα. Βοηθήστε τα να 

κόψουν το καρπούζι σε διάφορα σχήματα, χρησιμοποιώντας τις φόρμες των 

μπισκότων, εξασκώντας έτσι και τις δεξιότητες κοπής τους.  

 



 

• Αισθητηριακό δοχείο αφής: 

Βάλτε σ΄ένα δοχείο κόκκινο χρωματιστό ρύζι και αποξηραμένα μαύρα φασόλια, για να 

αντιπροσωπεύσουν τους σπόρους καρπουζιού. Έτσι θα φτιάξετε για τα παιδιά ένα 

εύκολο διασκεδαστικό αισθητήριο, αλλά συνάμα τόσο χαριτωμένο και διασκεδαστικό. 

    

 

 

 



• Σακούλι αντιστρές (Squish bag): 

Βάλτε σε ένα αεροστεγές σακούλι νερό, κόκκινο χρώμα μπογιάς και 

μερικά κουκούτσια. Τα παιδιά θα ψηλαφίζουν, θα νιώθουν την υφή των 

αντικειμένων και θα επωφελούνται αισθητηριακά. 

 

                                             



 

• Ηλιοπαγίδα (Sun catcher): 

 

Μπορείτε σαν εναλλακτική δραστηριότητα, να στερεώσετε το σακούλι αντιστρές στο 

παράθυρο, για να βλέπουν τα παιδιά τον ήλιο να λάμπει μέσα από τη σακούλα.                   

Θα περάσουν πολύ χρόνο σπρώχνοντας τα κουκούτσια και βλέποντας τις φυσαλίδες 

να μετακινούνται. 

 

   

 



 

• Μπίλιες νερού: 

Σ’ αυτό το δοχείο ααισθητηρίων χρησιμοποιήστε μπίλιες νερού για καλοκαιρινή 

διασκέδαση! Είναι εξαιρετικά εύκολο να ετοιμαστεί και το μόνο που θα χρειαστείτε 

είναι μερικές ροζ και μαύρες χάντρες νερού, ένα πλαστικό δοχείο αποθήκευσης και 

κύπελλα, κουτάλια, σέσουλα, λαβίδα. Αυτά τα εργαλεία θα προσφέρουν παιχνίδι και 

δημιουργική απασχόληαη στα παιδιά. Παράλληλα είναι δροσερές, γλιστερές και τα 

παιδιά θα απολαύσουν να τις ανακατεύουν, να τις πιάνουν, να τις ζουλάνε ή και να τις 

μαζεύουν, γεμίζοντας ένα κυπελλάκι. 

 

     

 



• Καρπουζένια πλαστελίνη για καλοκαιρινά παιχνίδια: 

Η καρπουζένια πλαστελίνη θα απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά και θα συμβάλει 

στην ανάπτυξη των κινητικών τους δραστηριοτήτων. 

Τι θα χρειαστείτε: 

Πράσινη και ροζ πλαστελίνη από το εμπόριο, μαύρα κουμπιά ή πραγματικούς σπόρους 

καρπουζιού, πλαστικό μαχαίρι μιας χρήσης. 

Πιέστε τα μαύρα κουμπιά στη ροζ πλαστελίνη. Κάντε τη πλαστελίνη σαν μπαλίτσα. 

Πατήστε την πράσινη πλαστελίνη και κόψτε την σε ημικύκλιο σχήμα.  

Τυλίξτε περιμετρικά την πράσινη πλαστελίνη γύρω από τη ροζ. Μετά κόψτε με το 

πλαστικό μαχαιράκι μιας χρήσης το καρπουζάκι σε φετούλες και αφήστε τα παιδιά να 

παίξουν!  

  

 

 



 

• Καρπουζένια γλίτσα (Slime): 

Το Slime είναι μια τόσο διασκεδαστική αισθητηριακή εμπειρία για τα παιδιά.  

Αυτή η συνταγή slime είναι ιδανική για το καλοκαίρι και έχει αρωματική μυρωδιά 

καρπουζιού! 

Οδηγίες παρασκευής στο ακόλουθο link:  

https://youtu.be/vv1icOsTUng 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vv1icOsTUng


• Δίσκος γραφής: 

Δημιουργήστε ένα δοχείο με αισθητηριακά στοιχεία που έχει θέμα το καρπούζι.        

Με αυτό τον πολυαισθητηριακό, κιναισθητικό τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν  

να ζωγραφίζουν σπείρες, κύκλους, ζιγκ-ζαγκ και κατακόρυφες γραμμές.                       

Μπορούν επίσης να ιχνηλατίσουν σχήματα με το δάχτυλό τους, τοποθετώντας τα 

κουκούτσια. 

Πάρτε περίπου 1 φλιτζάνι λεπτό αλάτι και ανακατέψτε το με κόκκινο χρώμα 

ζαχαροπλαστικής, σε μια σφραγισμένη σακούλα, κουνώντας την και αναμειγνύοντας το 

χρώμα μέχρι να το καλύψει πλήρως. 

                   

                                        



 

• Ζύμη καρπουζιού: 

 Φτιάξτε ένα σπιτικό ζυμάρι με κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής, που θα αποτελέσει 

δραστηριότητα μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά.                                 

Με τους αληθινούς σπόρους καρπουζιού, τα παιδιά θα μπορούν να φτιάξουν σχήματα 

ή και να τους κρύψουν μέσα στη ζύμη.  

 

  

 



• Αφρός καρπουζιού:  

Για να φτιάξετε αφρό σαπουνιού, χρησιμοποιήστε ένα αφρώδες σαπούνι χεριών, λίγες 

σταγόνες από κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής ή νερομπογιές, άρωμα καρπουζιού και 

προσθέστε τους μαύρους "σπόρους καρπουζιού". 

Ο αφρός σαπουνιού αποτελεί ένα πολύ καλό τρόπο για να εξασκήσουν τα παιδιά τις 

κινητικές τους δεξιότητες. Θα αισθανθούν τον ροζ αφρό στα χέρια τους, θα βυθίσουν 

τις παλάμες τους για να βρουν τους 'θαμμένους' σπόρους και θα επωφεληθούν 

αισθητηριακά.

 



•Μαγική άμμος: 

Τα παιδιά σας θα λατρέψουν αυτή τη διασκεδαστική μαγική άμμο που μπορείτε να 

αγοράσετε έτοιμη από το εμπόριο, ή να τη φτιάξετε μόνοι σας.  

Αποτελεί ένα υπέροχο αισθητήρα για να σκάψουν τα παιδιά με τα χέρια, καθώς θα 

τον αισθάνονται απαλό στο δέρμα, χωρίς να αφήνει βαρετό υπόλειμμα. 

Δώστε στα παιδιά κουβάδες και φτυαράκια για να φτιάξουν πύργους και κάστρα και 

σίγουρα θα τους αρέσει πολύ η αίσθηση της άμμου ανάμεσα στα δάχτυλά τους. 

Συνταγή: Αναμειγνύουμε όλα τα συστατικά μαζί - 2 φλιτζάνια αλεύρι, χρώμα 

ζαχαροπλαστικής, 3/4 φλιτζάνια ηλιανθέλαιο.  

                    

  

 



Τέχνη🎨 

• Καρπουζάκια με σφουγγάρι:  

Αυτή η καλλιτεχνική δραστηριότητα ζωγραφικής σφουγγαριών, θα αναζωογονήσει τις 

αισθήσεις και τη δημιουργικότητα των παιδιών. 

Κόψτε τα σφουγγάρια σε σχήμα καρπουζιού και καθοδηγήστε τα παιδιά να φτιάξουν 

τυπώματα. Στη συνέχεια τα παιδιά θα βυθίσουν το δάχτυλό τους σε μαύρη μπογιά για 

να φτιάξουν τους "σπόρους καρπουζιού" με δαχτυλομπογιές και προσθέστε στη βάση 

ένα πράσινο φλοιό. 

    

 



• Φέτες καρπούζι από αποτύπωμα φυσαλίδων: 

Τα παιδιά θα περάσουν με ένα χοντρό πινέλο κόκκινη μπογιά, επάνω στη μεμβράνη 

με τις φυσαλίδες και στη συνέχεια θα το πατήσουν με ανοικτή την παλάμη τους, σε 

ένα λευκό χαρτί. Κατόπιν κολλήστε μια πράσινη λωρίδα για να σχηματιστεί ο φλοιός 

του καρπουζιού και με ένα λεπτό πινέλο, να δημιουργήσουν μικρές μαύρες βούλες για 

τους σπόρους του καρπουζιού. 

 
 

 

•Παλαμοκαρπουζάκι:  

 

Με την παλάμη του χεριού των παιδιών, φτιάχνουμε μια φέτα καρπούζι. 

 



• Καρπούζι με τύπωμα από πομ πομ: 

 

Κόψτε στα παιδιά ένα κόκκινο και ένα πράσινο ημι-οβάλ χαρτόνι και κολλήστε τα, με 

το πράσινο να φαίνεται περισσότερο στο κάτω μέρος. 

Με ένα μανταλάκι στερεώστε το πομ πομ και δώστε τους το, για να το βουτούν στην 

μπογιά και να δημιουργήσουν τους σπόρους καρπουζιού. 

 

 

 
 

 



• Κολλητική: 

 

Καθοδηγήστε τα παιδιά να φτιάξουν ένα καρπούζι, με κόκκινες και πράσινες 

ψηφίδες, με την τεχνική του κολλάζ ή με χαρτί γκοφρέ.  

  
 

       

 

 



• Μπογιά που φουσκώνει:  

 

Θα χρειαστείτε κρέμα ξυρίσματος, υγρή κόλλα και χρώμα ζαχαροπλαστικής (πράσινο 

και κόκκινο). 

Ξεκινήστε αναμειγνύοντας την κόλλα με την κρέμα ξυρίσματος και το χρώμα 

ζαχαροπλαστικής, σε ένα δοχείο.  

Με το κόκκινο χρώμα τα παιδιά θα ζωγραφίσουν το εσωτερικό του καρπουζιού και 

με το πράσινο χρώμα, το εξωτερικό του φλοιού. 

                                              
 

   



• Πέτρες της θάλασσας: 

 

Τα παιδιά μπορούν να βάψουν πέτρες της θάλασσας σε ροζ χρώμα για το εσωτερικό 

του φρούτου, πράσινο για το φλοιό και μερικές μικρές μαύρες κουκίδες για τους 

σπόρους. 

 

 
 

 

 

 



• Καρπούζι με κουμπιά: 

 

Σχεδιάστε ή εκτυπώστε μια φέτα καρπουζιού και καθοδηγήστε τα παιδιά να την 

καλύψουν, κολλώντας τα ανάλογα χρωματιστά κουμπιά στη σειρά που ταιριάζουν. 

   

 
 

 



•ΠΑΙΧΝΙΔΙ: 🎳 

 

• Μπόουλινγκ  
 

Στοιχίστε τις κορίνες του μπόουλινγκ και δώστε ένα μικρό καρπούζι στα παιδιά για 

να το κυλήσουν προς την κατεύθυνσή τους, έτσι ώστε να τις σημαδέψουν και να τις 

ρίξουν κάτω. 

 

 

• ΤΡΑΓΟΥΔI: 🎵🎶 

- ‘Η Σούζη το καρπούζι’ https://youtu.be/VLI788oLOSs  

 

• ΠΑΡΑΜΥΘΙ: 📚 

- ‘Το καρπούζι που ντρεπόταν να τραγουδήσει μπροστά σε κόσμο’ 

           https://youtu.be/3ip0K6_gsNw  

 

 

https://youtu.be/VLI788oLOSs
https://youtu.be/3ip0K6_gsNw


ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ: 👅 

 

Αυτό το ζουμερό κοκκινοπράσινο φρούτο αποτελεί το τέλειο σνακ, για να το 

απολαύσουν τα παιδιά ποικιλοτρόπως, τώρα το καλοκαίρι.  

 

 

•Παγωτό καρπούζι ξυλάκι 

 

Το καρπούζι μπορεί να πάρει και τη μορφή παγωτού. Κόψτε το σε τρίγωνα, περάστε 

το γνωστό ξυλάκι παγωτού και γαρνίρετε την άκρη του με λιωμένη σοκολάτα. 

Αφήστε τη σοκολάτα να στερεοποιηθεί βάζοντάς το στο ψυγείο και σερβίρετε μετά 

από μισή έως μία ώρα. 

 

 

• Παγωτό καρπούζι 

 

 
 

 



• Sorbet καρπούζι 

To sorbet από καρπούζι αποτελεί καλοκαιρινό εθισμό. Περάστε από το μπλέντερ 2 

κούπες καρπούζι και λίγες σταγόνες φυσικό χυμό λεμονιού. Βάλτε το στην κατάψυξη 

για περίπου 2 ώρες και αν θέλετε να έχει βελούδινη υφή ξαναπεράστε το από το 

μπλέντερ και ξαναβάλτε στην κατάψυξη για 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. 

 
 

• Κανάτα με νερό και κομμάτια από καρπούζι 

 

Με ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού κόψτε μικρά κομματάκια από καρπούζι.                   

Βάλτε τα μέσα σε μια κανάτα με νερό προσέχοντας ώστε να μην υπάρχουν 

κουκούτσια. Στη συνέχεια, προσθέστε φύλλα από φρέσκια μέντα και απολαύστε το 

πιο καλοκαιρινό και δροσιστικό νερό. Στην υγειά σας…!!!

 

• Γλυκό του κουταλιού Καρπούζι 

 

 

 

 



 

 

 

    …Παίζω και Μαθαίνω για το καρπούζι 

 


