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Ο φόβος γεννάει τέρατα 

https://learningapps.org/display?v=px1j8fdi520 
 
Προτάσεις περιμένουν να μπουν στη σειρά για να 
σχηματίσουν ένα ρώσικο παραμύθι για την 
επίδραση του φόβου πάνω μας. 

 

 
Αναγνωρίζω ρήματα 

https://learningapps.org/display?v=p5kg7esta20 
 
Διαβάζω τη λέξη και ψάχνω να βρω την σωστή 
εικόνα. Πρόκειται για απλά ρήματα που 
αντιστοιχούν σε καθημερινές πράξεις. 

 

 
Βρες τι κάνω! 

https://learningapps.org/display?v=puxizz8ft20 
 
Ζευγάρωσε το ρήμα με την εικόνα του! 
Περιλαμβάνονται περισσότερα ρήματα – 
ερεθίσματα, που περιγράφουν πλήθος ενεργειών. 

 

 
Βρίσκω το άλλο μισό 

https://learningapps.org/display?v=pztcu19wk20 
 
Οι εικόνες έχουν κοπεί στη μέση. Μπορείς να 
βρεις τα κομμάτια για να τις ξανακάνεις 
ολόκληρες; (Εικόνες με και χωρίς άξονα 
συμμετρίας) 

 

 
Λέξεις 

https://learningapps.org/display?v=pukpmgsdt20 
 
Τοποθέτησε τις λέξεις στη στήλη που ταιριάζουν. 
Παρουσιάζονται «Λέξεις που πονούν» και «Λέξεις 
που θεραπεύουν». 
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Ο εκατομμυριούχος των συναισθημάτων 

https://learningapps.org/display?v=pij31o1da20 
 
Η «φόρμα» του γνωστού τηλεοπτικού παιχνιδιού 
«Γίνε και εσύ εκατομμυριούχος», με ερωτήσεις 
που αφορούν στη διάκριση των συναισθημάτων. 

 

 
Οι φωνές των ζώων 

https://learningapps.org/display?v=pt5bztkq520 
 
Ζευγάρωσε κάθε ζώο με τον ήχο της φωνής του.  

 

 
ποιος θυμός; 

https://learningapps.org/display?v=po9rawxcj20 
 
Η «φόρμα» του γνωστού τηλεοπτικού παιχνιδιού 
«Γίνε και εσύ εκατομμυριούχος», με ερωτήσεις 
που αφορούν στην κατανόηση του 
συναισθήματος του θυμού. 

 

 
Πού βρίσκεται το ποντικάκι; 

https://learningapps.org/display?v=pz1xm4j2j20 
 
Πατήστε την καρφίτσα και επιλέξτε τη σωστή 
απάντηση. Το ποντικάκι αλλάζει θέση συνεχώς!  

 

 
Πού δουλεύουν; 

https://learningapps.org/display?v=p79apzy3k20 
 
Πατήστε την πινέζα πάνω στο κάθε επάγγελμα και 
μετά επιλέξτε το σωστό μέρος στο οποίο 
εργάζεται.  
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Προτάσεις – εικόνες 

https://learningapps.org/display?v=pno3b60ak20 
 
Διαβάζω τις προτάσεις και τις συνδέω με τις 
εικόνες που περιγράφουν. 

 

 
Πώς αισθάνεται; 

https://learningapps.org/display?v=pgch3t23320 
 
Συνδυάζω τις εικόνες με τα αισθήματα ή 
συναισθήματα που διαβάζω. 

 

 
Μαμάδες και μικρά 

https://learningapps.org/display?v=p08eu71m320 
 
Οι μαμάδες-ζωάκια ψάχνουν να βρουν τα μικρά 
τους. Ας τους βοηθήσουμε, συνδυάζοντας τις 
εικόνες τους. 
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