
Μια γλωσσική δραστηριότητα για κάθε μέρα. 

1.   
Ψάχνω να βρω 5 πράσινα 
αντικείμενα που βρίσκονται στο 
σπίτι μας.  

2. 
Ψάχνω στο δωμάτιο μου και 
βρίσκω 5 λέξεις που αρχίζουν  
από την ίδια φωνή. 

3. 
Παίζω μπροστά στον 
καθρέφτη κάνω διάφορες 
αστείες γκριμάτσες.. 

4. 
Μίλησε για τη μέρα σου . 
Πρώτα….. 
Μετά….. 
Ύστερα…. 
Ακολούθως…. 
Έπειτα……. 
Στο τέλος… 

5.  

Να βρούμε ομοιοκατάληκτες 

λέξεις! Σου λέω μήλο μου λες ξύλο, 
σου λέω νερό μου λες –μωρό, σου 
λέω τραπέζι μου λες…χαλάζι. 

 

6.  
Διαβάζω ένα αγαπημένο μου 
παραμύθι και λέω το τέλος. 
 
 
 
 

7. 

Ας μαγειρέψουμε το αγαπημένο 
σου φαγητό! Όσο θα το 
μαγειρεύουμε θα μου λες τι υλικά 
χρησιμοποιώ και τι πρέπει να 
κάνω! 

 

8.  
Λέω τις 4 εποχές του χρόνου. 

 

9. 
Τι βρίσκεται πάνω, κάτω, 
ανάμεσα, μέσα, έξω στο 
δωμάτιο; 

10. 

Την ώρα που πλένουμε τα δόντια 
τους εξερευνούμε τη στοματική τους 
κοιλότητα τη γλώσσα, τα ούλα, τα 
μάγουλα εσωτερικά, τα δόντια. Έτσι 
το παιδί αποκτά καλύτερη αίσθηση 
του τι όργανο μέσα στο στόμα 
χρησιμοποιούμε κάθε φορά για να 
αρθρώσουμε 

11. 
Ας παίξουμε μπροστά στον 
καθρέφτη. 
Τους κάνουμε πως είμαστε 
χαρούμενοι, λυπημένοι, 
θυμωμένοι, ξαφνιασμένοι, κλπ 
 

12. 
Λέω τις ημέρες της 
εβδομάδας. 

13. 
Μετρώ από το 1 μέχρι το 
20.Τώρα από το 20 ανά δύο 
προς το 0. 

14. 
Λέω τους 12 μήνες του χρόνου 

15.  
Πες 5 ρήματα, 5 ουσιαστικά 
και 5 επίθετα. 

16. 
Σχημάτισε μια  πρόταση με το 
ρήμα [παίζω]. 

17.  
Ζωγράφισε μια ζωγραφιά που σου 
αρέσει 

18.  
Λέω τους 3 μήνες κάθε 
εποχής. 

19. 
Λέω τα ονόματα των 
συμμαθητών και 
συμμαθητριών μου. 

20. 
Λέω 8 λέξεις που έχουν σχέση με την 
άνοιξη. 

21.  
Λέω τους μήνες της άνοιξη. 

22. Λέω 3 διαφορές της άνοιξης 
και του χειμώνα. Την άνοιξη……. 
ενώ το χειμώνα….. 

23. 
Μετά την άνοιξη είναι το…….. 

24.  
Πριν την άνοιξη ήταν……… 

25.  
Μετά το Μάρτιο είναι ο …… 

26.   
Πριν το Φλεβάρη ήταν …….. 

27.   
Πες 3 αντικείμενα που 
αρχίζουν από  [ π ] που έχεις 
στο σπίτι. 

28.  
  Μετά το χειμώνα είναι η …….  

29.  
Τι βλέπεις έξω από το παράθυρο 
σου;  

30.  
Ποιος είναι ο πρώτος μήνας 
του χρόνου και ποιος  ο 
τελευταίος. 

Μεγάλο χαμόγελο!!! 
Μαρία Τσομαλλούρη 

Λογοθεραπέυτρια 


