
Αγαπητοί γονείς,  

Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας  προτείνω κάποιες δραστηριότητες με σκοπό τη 

δημιουργική απασχόληση των παιδιών, ώστε να είναι πιο ευχάριστες οι ώρες του 

αυτοπεριορισμού μας.  

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι η επικοινωνία μας με τα παιδιά γίνεται με κάθε τρόπο 

και κάθε πρόσφορο μέσο (προφορικός λόγος, παιχνίδι, παραμύθια, χειρονομίες, εκφράσεις 

του προσώπου…).  

Όλα αυτά οφείλουμε να τα έχουμε κατά νου, γιατί «επικοινωνώ» σημαίνει «μοιράζομαι». 

Μοιράζομαι σκέψεις, συναισθήματα, φόβους, όνειρα… σε μια εποχή που δείχνει να έχει 

σταματήσει λίγο ο χρόνος. Ας εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χρόνο, για να επικοινωνήσουμε 

όπως μπορεί ο καθένας μας…   

 

 

 

Ιωάννα Βασιλούδη 

 

Λογοθεραπεύτρια   



 

1. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα, τον Μικρό Αναγνώστη, που θα βρείτε στον 

υπερσύνδεσμο παρακάτω. Περιέχει πολλά όμορφα παραμύθια, τα οποία βλέπουν 

τα παιδιά σαν αληθινά (αφού γυρνάει και η σελίδα ακόμη!), ενώ ταυτόχρονα 

μπορούν να τα ακούσουν. Πατώντας πάνω στον τίτλο του βιβλίου που θέλουμε, 

ανοίγει το βιβλίο και αρχίζει η αφήγηση.   

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp 

               

 

2. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με τις λέξεις είναι το εξής: Λέμε ένα φρούτο με τη 

σειρά ο καθένας. Όταν κάποιος δε βρίσκει άλλο φρούτο να ονομάσει, χάνει και 

τελειώνει ο γύρος. Οι κατηγορίες λέξεων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι 

πολλές: φρούτα, ζώα, έπιπλα, ρούχα, λαχανικά, φαγητά, πράγματα της κουζίνας, 

κ.ά. 

Με το παιχνίδι αυτό εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο των παιδιών, καλλιεργείται η 

ικανότητά τους να δημιουργούν κατηγορίες λέξεων και πάνω από όλα 

διασκεδάζουν.  

 

3. Ένα άλλο παιχνίδι με τις λέξεις (για τα παιδιά που γνωρίζουν στοιχειωδώς τα 

γράμματα και τους ήχους) είναι αυτό, στο οποίο ο πρώτος παίκτης λέει ένα γράμμα 

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp


και στη συνέχεια ο επόμενος λέει μια λέξη που αρχίζει από το γράμμα αυτό. Με τη 

σειρά ο καθένας λέει από μια λέξη. Μόλις κάποιος παίκτης δεν μπορεί να βρει μια 

λέξη από το γράμμα, το παιχνίδι τελειώνει. 

 

4. Ένα παιχνίδι εξάσκησης της μνήμης και της προσοχής είναι το εξής: Λέμε στο παιδί 

δύο λέξεις (συνήθως ουσιαστικά, αλλά μπορούμε να παίξουμε και με επίθετα ή 

ρήματα) και του ζητάμε να τις επαναλάβει. Αν τα καταφέρει σε δυο τρεις τέτοιες 

δοκιμασίες με δύο λέξεις, προχωράμε σε περισσότερες λέξεις. Οι λέξεις, αν 

θέλουμε να είναι εύκολη η δοκιμασία, μπορεί να ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ. 

φρούτα-Ζητάμε από το παιδί να επαναλάβει τη σειρά «μπανάνα, φράουλα, μήλο, 

πεπόνι»). Διαφορετικά, «ανακατεύουμε» τις λέξεις (π.χ. Ζητάμε να μας επαναλάβει 

τη σειρά «μολύβι, φράουλα, παντελόνι, αστέρι). Το παιχνίδι γίνεται πιο δύσκολο, 

αν ζητήσουμε από το παιδί να επαναλάβει τις λέξεις με τη σειρά που τις άκουσε… 

 

  

5. Ένα παιχνίδι μνήμης πιο δύσκολο από το παραπάνω είναι το εξής: Αρχίζουμε με τη 

σειρά να λέμε φρούτα. Ο πρώτος για παράδειγμα λέει «μήλο». Ο δεύτερος πρέπει 

να πει το φρούτο που άκουσε και ένα δικό του (π.χ. μήλο, πορτοκάλι). Ο τρίτος 

παίκτης πρέπει να πει τα δύο φρούτα που άκουσε ήδη και ένα ακόμη δικό του 

(μήλο, πορτοκάλι, μπανάνα). Και το παιχνίδι συνεχίζεται… 

 

6. Μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα είναι τα παιχνίδια μνήμης. Υπάρχουν πολλά 

επιτραπέζια, αλλά στην εποχή μας υπάρχουν και ηλεκτρονικά. Στην ιστοσελίδα που 

σας δίνω https://www.memozor.com/memory-games/for-kids θα βρείτε πολλά 

παιχνίδια μνήμης, για έναν ή και για δύο παίκτες με ποικιλία από πολύ όμορφες 

https://www.memozor.com/memory-games/for-kids


εικόνες.                                                                        

 

 

7. Μιλήστε με χρώματα: Ονομάστε ένα χρώμα και αρχίστε με τη σειρά να λέτε ένα 

αντικείμενο που έχει αυτό το χρώμα (π.χ. «κίτρινο»: μπανάνα, πεπόνι, λεμόνι…).  

 

 

8. Περιγράφω τη λέξη: Περιγράψτε μια λέξη στο παιδί και ζητήστε του να τη μαντέψει 

(π.χ. «Είναι φρούτο, κόκκινο, το τρώμε με τη φλούδα ή και χωρίς…). Αν μπορεί και 

το ίδιο να σας περιγράψει μια λέξη, τότε αλλάξτε θέση και μαντέψτε εσείς… 

 

9. Μια ακόμη ιδέα  είναι τα παζλ διαδικτυακά. Πρόκειται για την ιστοσελίδα 

https://www.jigidi.com/  στην οποία διατίθενται δωρεάν πολλά παζλ με λίγα, πολλά 

ή και πάρα πολλά κομμάτια και πολύ όμορφες εικόνες για μικρούς και για 

μεγάλους. 

 

 

 

https://www.jigidi.com/

