
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

Ας βρούμε 5 πράγματα 
που έχουν το ίδιο χρώμα! 

2 

Έλα να μιλήσουμε για τα 
ζώα! Ποια είναι μεγάλα και 

ποια μικρά; 

3 

Παίξε με τον καθρέφτη! 
Κάνε αστείες 
γκριμάτσες!! 

4 
Μίλησέ μου για τη μέρα 
σου! Χρησιμοποίησε τις 
λέξεις: Στην αρχή, μετά, 

Τέλος 

5 
Έλα να βρούμε λέξεις 

που αρχίζουν από κάθε 
ένα γράμμα της 

αλφαβήτας! 

6 Διαλέγουμε ένα 

καινούριο βιβλίο ! Τι θα 
γίνει άραγε στο τέλος; 
Πες μου τις ιδέες σου! 

7 
Κοίταξε έξω από το 

παράθυρο και πες μου τι 
βλέπεις… 

8 
Ας ξαπλώσουμε στο 

σκοτάδι κι ας 
ακούσουμε 

προσεκτικά… Τι ακούς; 

9 
Έλα να 

στριφογυρίσουμε τη 
γλώσσα μας! 

Μπορείς; 

1ο 

Έλα να βρούμε λέξεις 
που αρχίζουν από την 

ίδια φωνούλα! 

11 Θα σου πω κάτι 
αστείο που μου συνέβη 
σήμερα! Πες μου κι εσύ 

κάτι αστείο που σου 
συνέβη στο σχολείο! 

12 
Έλα να βρούμε 

ομοιοκατάληκτες λέξεις! 
Σου λέω μήλο μου λες 

ξύλο, σου λέω… 

13 Την ώρα του 
μπάνιου θα μου πεις τι 

όργανα έχεις στο 
σώμα σου; (πχ 2 χέρια, 

μια μύτη κλπ) 

14 

Τι βρίσκεται πάνω, 
κάτω, ανάμεσα, μέσα, 

έξω στο δωμάτιο; 

15 

Κούνα τη γλώσσα σου 
πάνω - κάτω και από 

άκρη σε άκρη 10 φορές! 

16 

Ας μασήσουμε από μια 
μεγάλη τσίχλα! Όποιος 
κάνει τη μεγαλύτερη 
φούσκα ΚΕΡΔΙΖΕΙ!! 

Έλα να βρούμε 

17 πράγματα που είναι 
αντίθετα μεταξύ τους! 

Ας βρούμε τις 
ομοιότητες και τις 

διαφορές τους! 

18 

Ας γλωσσέψουμε την 
μπέρδα μας… Ας 

πούμε γλωσσοδέτες!! 

19 

Εξερεύνησε το στόμα 
και τη γλώσσα σου με 
την οδοντόβουρτσα! 

20 

Που ακουμπάει η 
γλώσσα σου όταν λες τις 

φωνούλες Κ, Φ, Λ, Θ; 

21 Ζωγράφισε μου 
κάτι και πες μου τι 

ακριβώς έκανες για να 
δημιουργήσεις την 

υπέροχη ζωγραφιά σου! 

22 
Ας πάμε μια βόλτα και 
ας περιγράψουμε αυτά 

που θα δούμε γύρω μας! 

23 
Θέλεις να 

δοκιμάσουμε να 
μάθουμε να λέμε τη 

φωνούλα που σε 
δυσκολεύει; 

24 
Ψάξε να βρεις στο 

δωμάτιο  5 αντικείμενα 
που αρχίζουν από την 

ίδια φωνούλα! 

25 

Έλα να φτιάξουμε το 
δικό μας ποίημα! 

Ας παίξουμε με 

26τον καθρέφτη! Ας 
κάνουμε πως είμαστε 

χαρούμενοι, λυπημένοι, 
θυμωμένοι, 

ξαφνιασμένοι κλπ 

27Θα σε ρωτήσω 5 

ερωτήσεις που αρχίζουν 
με το Ποιος, Που, Πότε, 
Πως και Γιατί! Μπορείς 

να μου απαντήσεις; 

Ας μαγειρέψουμε 

28 το αγαπημένο σου 
φαγητό! Όσο θα το 

μαγειρεύουμε θα μου 
λες τι υλικά χρησιμοποιώ 

και τι πρέπει να κάνω! 

29 

Ας πάμε μια βόλτα και 
ας περιγράψουμε αυτά 

που θα ακούσουμε γύρω 
μας! 

30 

Θέλεις να φτιάξουμε μια 
χειροτεχνία μαζί; Θα 
μου λες τι πρέπει να 

κάνω; 


