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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ  ΛΟΓΟΥ 

Για την ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης η ίδια η γλώσσα μας είναι το πιο 

σημαντικό εργαλείο που διαθέτουμε. Μια από τις θεμελιώδεις ασκήσεις που 

χρησιμοποιούν οι λογοθεραπευτές είναι οι δραστηριότητες που περιέχουν εντολές 

και οδηγίες. Φυσικά ο στόχος δεν είναι η υπακοή αλλά η κατανόηση της γλώσσας. 

Με αυτόν τρόπο ενισχύονται : 

 Η γλωσσική κατανόηση 

 Η μνήμη εργασίας 

 Η ακουστική επεξεργασία 

 Η προσοχή  

 Η μίμηση 

 Η καθημερινή λειτουργικότητα 

Οι εντολές και οι οδηγίες ακολουθούν διαβάθμιση στην  εφαρμογή και εξελίσσονται 

από μονοσκελείς σε πιο σύνθετες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις δεξιότητες 

του παιδιού. 

 

  

ΜΕΡΙΚΕΣ  ΙΔΕΕΣ ΑΚΟΜΑ………… 

 

 Εντάξτε τις οδηγίες στο παιχνίδι και  στην καθημερινότητα του παιδιού 

 Να είστε σαφείς 

 Να  είστε διαθέσιμοι να παρέχετε βοήθεια και να εξηγήσετε κάποιες λέξεις 

 Αφήστε στο παιδί τον απαραίτητο για εκείνο χρόνο για να επεξεργαστεί και 

να εκτελέσει την οδηγία 

 Οπτικοποιήστε τις οδηγίες όπου χρειάζεται ( εικόνα ή μίμηση) 

 Μπορεί να χρειαστεί κινητική υποβοήθηση το παιδί ή ακόμα και εσείς να 

εκτελέσετε πρώτα την οδηγία ή να την εκτελέσετε μαζί με το παιδί. 

 Επιλέξτε εσείς ποιες οδηγίες θα δώσετε ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε( ώρα του φαγητού, παιχνίδι 

στο δωμάτιο, μπάνιο κτλ.) 

 Σε κάθε δυσκολία κάνουμε ένα βήμα πίσω και συνεχίζουμε από κει 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΟΛΩΝ: 

 

1. Μονοσκελείς , απλές εντολές: 

 Κοίτα με 

 Σήκωσε τα χέρια σου 

 Πιάσε τη μύτη σου/  

 Πήγαινε στην πόρτα 

 Κάτσε στο πάτωμα 

 Δείξε μου τα αφτιά σου 

 Κλείσε τα μάτια σου 

 Άναψε το φως 

 Κλείσε την πόρτα 

 Δώσε μου το ποτήρι σου 

 Σήκω όρθιος 

 Φώναξε 

 Πήδα 

 Πέτα το μολύβι 

 Άνοιξε την τηλεόραση 

 Βάλε τα παπούτσια σου 

 Κοίτα από το παράθυρο 

 Βγάλε τις πιτζάμες σου 

 Πιάσε τη μπάλα 

 Άνοιξε τη βρύση 

 Δώσε μου το πιρούνι 

 Άφησε το τηλέφωνο στο τραπέζι 

 Δείξε μου τον μπαμπά /μαμά/αδερφή….. 

 Κλώτσησε τη μπάλα 

 Άνοιξε το συρτάρι 

 Χτύπα παλαμάκια 

 Άνοιξε το στόμα σου 

 Πάτα το κουδούνι 
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1. Εντολές οδηγίες με δύο σκέλη: 

 

 

 Πάρε το μολύβι και δώσε το στην αδερφή σου 

 Κλείσε τα μάτια και χτύπα τα πόδια σου 

 Πάρε το μαξιλάρι και κάτσε στο πάτωμα 

 Κλείσε την πόρτα και άναψε τα φώτα 

 Τράβα την καρέκλα και κάτσε 

 Κάτσε στην καρέκλα και άνοιξε τον υπολογιστή 

 Άνοιξε το συρτάρι και πάρε ένα κουτάλι 

 Πάρε το πιάτο σου και βάλε το στο νεροχύτη 

 Πάρε τη μπάλα και κάτσε δίπλα μου 

 Πάρε το χαρτί και πέτα το στο καλάθι 

 Βγάλε τα παπούτσια σου και μετά τις κάλτσες 

 Τράβα την κουρτίνα και άνοιξε το παράθυρο 

 Δώσε μου μια εικόνα και σήκω 

 Φούσκωσε τα μάγουλα σου και χτύπα παλαμάκια 

 Δείξε τα πόδια  σου και μετά τη λάμπα  

 

 

 

ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ…….. ΟΙ  ΕΝΤΟΛΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ……..  

ΜΠΟΡΕΙΤΕ   ΝΑ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ    ΤΟΥΣ    ΔΙΚΟΥΣ   ΣΑΣ   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ 

ΑΝΑΛΟΓΑ   ΜΕ   ΤΑ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ  ΚΑΙ   ΤΙΣ   ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ   ΤΟΥ   ΠΑΙΔΙΟΥ  ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΟΓΑ   ΜΕ   ΤΗ   ΣΤΙΓΜΗ   ΤΗΣ   ΗΜΕΡΑΣ   ΠΟΥ   ΤΙΣ    ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ! 

 

 

 


