Δραςτηριότητεσ για ανάπτυξη τησ κατανόηςησ του
προφορικοφ λόγου
Ρρϊτεσ λζξεισ
Οι πρϊτεσ λζξεισ που διδάςκουμε ςτο παιδί είναι καλό να αναφζρονται ςε
αντικείμενα και γεγονότα, τα οποία να του είναι οικεία ςτο κακθμερινό του
περιβάλλον. Το λεξιλόγιο που κα επιλζξουμε να προζρχεται από τισ κακθμερινζσ
ρουτίνεσ του παιδιοφ, τα αγαπθμζνα του παιχνίδια, τα φαγθτά και τα κατοικίδια
ηϊα. Οι πρϊτεσ λζξεισ κα πρζπει να περιζχουν λίγεσ ςυλλαβζσ και να αναφζρονται
ςτθ γενικι ζννοιά τουσ και όχι ςτθν ειδικι (πχ. ςκφλοσ και όχι «κανίσ»), γιατί αυτι
κατανοείται και απομνθμονεφεται πιο εφκολα.
Το παιδί χρειάηεται να ακοφςει τθ λζξθ ςε ςυνδυαςμό με το αντικείμενο ςτο οποίο
αναφζρεται πολλζσ φορζσ και ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ. Στθν αρχι ςυνδυάςτε
τισ εντολζσ που του δίνετε με πολλά οπτικά και εννοιολογικά μθνφματα και
ςταδιακά μειϊςτε τα ζωσ ότου το παιδί να μπορζςει να κατανοιςει τισ λζξεισ μόνεσ
τουσ. Θ λζξθ τθν οποία δουλεφουμε κάκε φορά με το παιδί πρζπει να είναι ςτο
τζλοσ τθσ φράςθσ και να δίνουμε ζμφαςθ, πχ. που είναι ο ςκφλοσ;
Οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ τθσ πρόταςθσ είναι περιττζσ, κακϊσ το παιδί μπορεί να
αφομοιϊςει μόνο μια λεκτικι ζννοια ςτο ςτάδιο αυτό.
1) Τρόφιμα


Κατά τθ διάρκεια των γευμάτων μιλιςτε του για το φαγθτό που τρϊει και
τραβιξτε τθν προςοχι του ςε κάκε ςχετικό με το γεφμα αντικείμενο κακϊσ
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του το λζτε κακαρά. Πταν του προςφζρετε μια επιλογι φαγϊςιμων, δείξτε
τα και ονομάςτε τα, πχ. κζλεισ γάλα; (δείχνοντάσ του το γάλα) ι κζλεισ
πορτοκαλάδα; (δείχνοντάσ του το πορτοκάλι).
Δϊςτε ςτο παιδί τθν ευκαιρία να ακοφςει τα ονόματα των τροφίμων ςε
διαφορετικζσ καταςτάςεισ.


Ρθγαίνετε με το παιδί ςτθν αγορά και μιλιςτε του για το τι πρόκειται να
αγοράςετε. Αφιςτε το να ςασ κοιτάει και ίςωσ να ςασ βοθκάει, αν μπορεί,
κακϊσ ετοιμάηετε το γεφμα του.



Χρθςιμοποιιςτε πλαςτελίνθ και άλλα υλικά για να φτιάξετε απομιμιςεισ
φαγθτϊν που του αρζςουν.



Χρθςιμοποιιςτε παιχνίδια τρόφιμα για να καταςκευάςετε ζνα μαγαηί. Το
παιδί και ο ενιλικασ μποροφν να γίνουν

αγοραςτισ και πωλθτισ

εναλλαςςόμενοι ς’αυτοφσ τουσ ρόλουσ. Δϊςτε ςτο παιδί μια τςάντα για να
βάλει μζςα τα τρόφιμα που αγοράηει. Ρείτε του τι να αγοράςει, πχ. δϊςε
μου ζνα κζθκ. Οργανϊςτε μαηί του μια εικονικι γιορτι, όπου κα
χρθςιμοποιιςει τα παιχνίδια τρόφιμα και κα τα ονομάηει, κακϊσ κα παίηει.


Φωτογραφιςτε ι βρείτε ςτα περιοδικά φωτογραφίεσ γευμάτων και
κολλιςτε τα ςε ζνα θμερολόγιο ανάλογα με το κακθμερινό γεφμα.

2) οφχα


Ονομάςτε είδθ ρουχιςμοφ, κακϊσ ντφνεται και ξεντφνεται το παιδί. Επίςθσ,
ονομάςτε τα δικά ςασ ροφχα, πχ. κοίτα, φοράω το καπζλο μου.



Αφιςτε το παιδί να ςασ βοθκιςει ςτο ςυμμάηεμα των ροφχων και ςτθν
τοποκζτθςι τουσ ςτα ςυρτάρια ι ςτο καλάκι των άπλυτων ροφχων. Δϊςτε
του ζνα ροφχο και πείτε του «τϊρα τθν μπλοφηα». Αργότερα δϊςτε του να
επιλζξει ανάμεςα ςε δφο ι τρία ροφχα.
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Ραίξτε φορϊντασ αςτεία καπζλα και πολφχρωμα ροφχα. Ράρτε ζνα ροφχο
και φορζςτε το λζγοντασ «κοίτα, φοράω ζνα καπζλο». Στθ ςυνζχεια δϊςτε
το ςτο παιδί λζγοντασ «Θ Μαρία φοράει ζνα καπζλο». Κοιταχτείτε ςτον
κακρζφτθ και πάρτε αςτείεσ πόηεσ. Στθ ςυνζχεια δϊςτε του περιςςότερα
ροφχα και ηθτιςτε να διαλζξει ζνα.



Το παιδί μπορεί να ντφςει κοφκλεσ. Δείξτε ςτο παιδί τι να κάνει με τα ροφχα
και ονομάςτε τα, κακϊσ ντφνει τθν κοφκλα.



Κρεμάςτε ζνα ςκοινί ςε μια γωνιά του ςπιτιοφ και προςποιθκείτε μια μζρα
πλυςίματοσ. Κακϊσ απλϊνετε τα ροφχα, ονομάςτε τα. Μπορείτε να
χρθςιμοποιιςετε αλθκινά ροφχα ι τα ροφχα τθσ κοφκλασ του. Δϊςτε του
εντολζσ, πχ. κρζμαςε τθν κάλτςα μου.

3) Ραιχνίδια


Κακϊσ παίηετε με το παιχνίδι, ονομάςτε τα. Δϊςτε ςτο παιδί τθν ευκαιρία να
πειραματιςτεί με ποικιλία από ίδια παιχνίδια, πχ. με τρεισ διαφορετικζσ
κοφκλεσ. Ζτςι, το παιδί κα μάκει ότι θ λζξθ κοφκλα δεν αναφζρεται μόνο
ςτθν αγαπθμζνθ του κοφκλα. Δείξτε του ότι οι κοφκλεσ μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν με τον ίδιο τρόπο, πχ. μποροφμε να τισ ντφςουμε, να τισ
ταϊςουμε, να τισ χαϊδζψουμε, ενϊ μοιάηουν, αιςκάνονται και κινοφνται με
τον ίδιο τρόπο.



Κακϊσ ςυμμαηεφετε τα παιχνίδια του ι κακϊσ τα βγάηετε ζξω για να παίηει,
δείξτε τα και ονομάςτε τα ζνα-ζνα. Ηθτιςτε από το παιδί να πάρει παιχνίδια
από το κουτί με τα παιχνίδια. Εάν όμωσ δεν καταλάβει αυτό που του ηθτάτε,
πάρτε εςείσ το αντικείμενο και δείξτε το. Βρείτε ζνα κουτί και φτιάξτε μια
τρφπα ςτθ μια πλευρά του. Ηωγραφίςτε ζνα αςτείο πρόςωπο, ζτςι ϊςτε θ
τρφπα να είναι το ςτόμα του προςϊπου. Ηθτιςτε από το παιδί να βάλει τα
παιχνίδια του μζςα ςτο κουτί και ονομάςτε τα ζνα-ζνα, πχ. «βάλε τον
αρκοφδο».
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Φτιάξτε ζνα βιβλίο με φωτογραφίεσ ι εικόνεσ από περιοδικά των
αγαπθμζνων παιχνιδιϊν του παιδιοφ. Ξεφυλλίςτε το βιβλίο μαηί με το παιδί
και ονομάςτε μία-μία τισ εικόνεσ. Μετά ηθτιςτε του να δείξει ζνα-ζνα τα
παιχνίδια ςτισ εικόνεσ.



Κρφψτε μερικά παιχνίδια του παιδιοφ και ηθτιςτε να ςασ τα βρει. Κάκε φορά
που βρίςκει ζνα αντικείμενο, το ονομάηετε.

4) Κακθμερινά αντικείμενα


Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ μιλιςτε για αντικείμενα που εςείσ ι το παιδί
χρθςιμοποιείτε. Διαλζξτε αντικείμενα που να είναι πολφ οικεία ςτο παιδί,
πχ. κουτάλι, ποτιρι, βοφρτςα, ςαποφνι.



Χρθςιμοποιιςτε αυτά τα αλθκινά αντικείμενα ι παιχνίδια για να
προςποιθκείτε πχ. το μπάνιο ι το τάιςμα τθσ κοφκλασ. Μιλιςτε γι’αυτά τα
αντικείμενα, κακϊσ παίηετε μαηί του και ηθτιςτε από το παιδί να ςασ τα
δϊςει.



Βάλτε μερικά αντικείμενα ςε μια πλαςτικι ςακοφλα και πείτε: κα βρω το
ποτιρι μου. Στθ ςυνζχεια βάλτε το χζρι ςτθ ςακοφλα και βγάλτε το ποτιρι
λζγοντασ με ενκουςιαςμό: «κοίτα ζνα ποτιρι». Δϊςτε τθν τςάντα ςτο παιδί
και ηθτιςτε του βρει ζνα πράγμα που κα του ηθτιςετε. Εάν αυτό είναι
δφςκολο για το παιδί, τότε ονομάςτε ζνα ζνα τα αντικείμενα που περιζχει θ
τςάντα. Μετά βάλτε τα πάλι μζςα ςτθν τςάντα και αφιςτε το παιδί να
ξαναδοκιμάςει. Ξεκινιςτε με 2-3 αντικείμενα και ςταδιακά αυξιςτε τον
αρικμό τουσ.



Ραίξτε με παηλ που κάκε κομμάτι του να είναι ζνα αντικείμενο.



Χρθςιμοποιιςτε παηλ 2 κομματιϊν που να εικονίηουν κακθμερινά
αντικείμενα. Βάλτε 2-3 παηλ πάνω ςτο τραπζηι και δείξτε και ονομάςτε κάκε
εικόνα, μετά χωρίςτε τα κομμάτια και ανακατζψτε τα. Ηθτιςτε από το παιδί
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να βρει πχ. τθ χτζνα. Εάν το παιδί δεν ανταποκρικεί, τότε ταιριάξτε εςείσ τα
κομμάτια αντί για εκείνο και αφοφ φτιάξετε το ςωςτό ςυνδυαςμό, πείτε
«κοίτα μια χτζναϋ’. Ηθτιςτε από το παιδί να ταιριάξει τα κομμάτια ενόσ
άλλου αντικειμζνου.
5) Ηϊα


Κάντε επιςκζψεισ ςτο ηωολογικό κιπο ι ςτθν εξοχι, δείξτε και ονομάςτε τα
ηϊα. Από τθ ςτιγμι που το παιδί ζχει γνωρίςει τα αλθκινά ηϊα, δείξτε του
βιβλία με εικόνεσ ηϊων.



Δείξτε του παηλ με ηϊα και παίξτε τα όπωσ παραπάνω με τα παηλ
αντικειμζνων.



Ηωγραφίςτε του εικόνεσ ηϊων.

6) Μεταφορικά μζςα


Υπάρχουν πολλζσ ευκαιρίεσ κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ για να δείξετε ςτο
παιδί διάφορα ςχιματα. Μια βόλτα με το λεοφορείο ι το τρζνο κα
βοθκιςει το παιδί να μάκει τα οχιματα.



Ραίξτε με αυτοκινθτάκι, λεοφορεία κ.λπ. Κάντε τα να κυλιςουν ςε
χαρτονζνιουσ δρόμουσ, γκαράη, ςτακμοφσ κ.λπ. Ονομάςτε τα και κάντε τουσ
ιχουσ τουσ, πχ. «δεσ το τρζνο μου, τςαφ τςουφ».



Ραίξτε με παηλ τα κομμάτια του οποίου να εικονίηουν οχιματα.

7) Γενίκευςθ
Αφοφ δουλζψετε όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ, πάρτε ζνα Lottino ι φτιάξτε
ζνα δικό ςασ Lotto, ενιςχφςτε και βάλτε ςε εφαρμογι όλα όςα ζμακε μζχρι
τϊρα το παιδί. Ρχ. δϊςτε του μια καρτζλα με διάφορα φροφτα, δείξτε του μια
εικόνα και ρωτιςτε «ζχεισ το μιλο;». Εάν το παιδί κατανοιςει το όνομα του
μιλου δείχνοντασ τθ ςωςτι εικόνα, δϊςτε του τθν εικόνα και επιβραβεφςτε το.
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Κατανόθςθ ςφνδεςθσ δφο εννοιϊν (ουςιαςτικό - ουςιαςτικό)

Το παιδί αυτοφ του ςταδίου μπορεί να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςωςτά
ςτθν εντολι «βάλε τθν κοφκλα πάνω ςτθν καρζκλα», όμωσ δεν μπορεί να καταλάβει
τισ ζννοιεσ «βάλε» και «επάνω». Αυτό που κατανοεί είναι θ ςχζςθ των δφο
αντικειμζνων με τον πιο ςυνθκιςμζνο τρόπο (δθλαδι θ κοφκλα κάκεται πάνω ςτθν
καρζκλα) ζςτω και αν του δϊςουμε τθν εντολι «βάλε τθν κοφκλα κάτω από τθν
καρζκλα».
Βεβαιωκείτε ότι το παιδί γνωρίηει τισ λζξεισ που χρθςιμοποιείτε και ότι οι φράςεισ
που του λζτε περιζχουν μόνο δφο λζξεισ. Δείξτε ςτο παιδί πωσ κζλετε να ςυνδυάςει
τα δφο αντικείμενα δίνοντάσ του ζνα παράδειγμα ι επιτρζποντάσ το να
χρθςιμοποιιςει τθ δικι του γνϊςθ για τον κόςμο, όπωσ ςτα παρακάτω
παραδείγματα:
-Κυλιςτε μια μπάλα ςε ζνα αρκουδάκι λζγοντασ ςτο παιδί αυτό που κάνετε, πχ.
«Κοίτα, κυλάω τθν μπάλα ςτο αρκουδάκι». Τραβιξτε τθν προςοχι του ςτα
αντικείμενα, κακϊσ τα ονομάηετε.
-Αντικαταςτιςτε το αρκουδάκι με ζνα δεφτερο παιχνίδι, πχ. μια κοφκλα και
επαναλάβετε τθ δραςτθριότθτα.
-Χρθςιμοποιιςτε 2 παιχνίδια (κοφκλα και αρκουδάκι) κυλϊντασ τθν μπάλα μια ςτο
ζνα και μία ςτο άλλο λζγοντασ αυτό που κάνετε.
-Δϊςτε ςτο παιδί τθν μπάλα και ηθτιςτε του να κυλιςει ςτο αρκουδάκι ι ςτθν
κοφκλα. Εάν το παιδί χρειαςτεί βοικεια, του δείχνετε το ςωςτό παιχνίδι ςτο οποίο
πρζπει να πάει θ μπάλα
-Αντικαταςτιςτε τθν μπάλα με ζνα αυτοκίνθτο και επαναλάβετε τισ δραςτθριότθτεσ
(3) και (4).
-Δϊςτε 2 παιχνίδια ςτο παιδί και ηθτιςτε του να τα κυλιςει ςτθν κοφκλα ι ςτο
αρκουδάκι. Εάν χρειαςτεί, βοθκιςτε το. Στο ςθμείο αυτό το παιδί χρειάηεται να
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κατανοεί δφο ουςιαςτικά, ζτςι ϊςτε να μπορεί να ακολουκεί τισ εντολζσ που του
δίνουμε.
-Σταδιακά αυξάνουμε τθν επιλογι των αντικειμζνων.
Ακολουκιςτε τθν προθγοφμενθ ιεραρχία εκμάκθςθσ για τισ δραςτθριότθτεσ που
ακολουκοφν:
-Ράρτε χάρτινα κουτιά και ηωγραφίςτε ςτθ μία πλευρά διάφορα πρόςωπα, πχ.
κλόουν, ςκφλο, γάτα και δϊςτε του ζνα αντικείμενο και πείτε «βάλε τον κλόουν
πάνω ςτθν μπάλα».
-Ράρτε μερικά αγαπθμζνα παιχνίδια και κοφκλεσ του παιδιοφ και προςποιθκείτε
πωσ παίηετε το παιχνίδι τθσ γιορτισ. Δίνετε ςτο παιδί μερικά παιχνίδια από τρόφιμα
και του λζτε, πχ. δϊςε ςτθν κοφκλα ζνα γλυκό.
-Ράρτε μερικά παλιά ροφχα και παίξτε το παιχνίδι του ντυςίματοσ. Δϊςτε του
εντολζσ, όπωσ «Μαρία, δϊςε μου τθν τςάντα».
-Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ κακϊσ πχ. ςυμμαηεφετε τα παιχνίδια ι τα ροφχα του
παιδιοφ ι κατά τθ διάρκεια των γευμάτων ι του μπάνιου, δϊςτε ςτο παιδί τθν
ευκαιρία να ακοφςει προτάςεισ που να περιζχουν δφο ζννοιεσ, πχ. «βάλε το
ςαποφνι μζςα ςτθν μπανιζρα».
ιματα
Τα παιδιά μακαίνουν πιο δφςκολα τα ριματα απ’ότι τα ουςιαςτικά. Για το λόγο
αυτό χρειάηονται πολλζσ επαναλιψεισ. Μιλιςτε του για πράξεισ τθν ϊρα που τισ
πραγματοποιεί, ζτςι ϊςτε το παιδί να μπορεί να ςυνδζςει τθν πράξθ με τθ λζξθ.


ιματα ενζργειασ

Ξεκινιςτε με τα ριματα ενζργειασ που είναι πιο εφκολο για το παιδί να τα
κατανοιςει.
1. Ξεκινιςτε από αυτά που περιγράφουν κίνθςθ, όπωσ τρζχω, πθδάω κ.λπ.
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-

Κατά τθ διάρκεια τθσ γυμναςτικισ ι κινθτικϊν παιχνιδιϊν, μιλιςτε ςτο
παιδί για αυτό που κάνετε, πχ. κοίτα! Ρθδάω!

-

Κάντε μια κίνθςθ και ηθτιςτε από το παιδί να κάνει το ίδιο, πχ. «ζλα να
πθδιςουμε ι πθδάμε» δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ λζξθ που αντιςτοιχεί ςτθν
κίνθςθ.

-

Ηθτιςτε από το παιδί να κάνει μια κίνθςθ. Εάν διςτάςει ι κάνει μια άλλθ
κίνθςθ από αυτι που ηθτάτε, επαναλάβετε τθν κίνθςθ και τθν λζξθ ξανά.

2. Ρείτε του παιδικά τραγουδάκια που περιζχουν κινιςεισ (πχ. «χαρωπά τα δυο
μου χζρια τα χτυπϊ»). Αργότερα αφιςτε το παιδί να κάνει μόνο του το
παιχνίδι, ενϊ εςείσ τραγουδάτε το τραγοφδι.
3. Φτιάξτε μια διαδρομι με εμπόδια και πείτε του τι να κάνει, κακϊσ κα τθ
διαςχίηει. Δϊςτε του ςυγκεκριμζνεσ εντολζσ κακϊσ φτάνει μπροςτά ςε κάκε
εμπόδιο, πχ. «ςκαρφάλωςε ςτα κουτιά, τρζξε γφρω από το τραπζηι».
4. Κακϊσ το παιδί παίηει με τισ κοφκλεσ του, πείτε του τισ κινιςεισ που μπορεί
να κάνει θ κοφκλα, πχ. «θ κοφκλα τρζχει». Στθ ςυνζχεια ηθτιςτε από το παιδί
να ςασ δείξει διάφορεσ κινιςεισ τθσ κοφκλασ.
5. Δϊςτε του εικόνεσ ρθμάτων και ηθτιςτε του να μιμθκεί τισ κινιςεισ των
ρθμάτων, πχ. «κάνε κι εςφ ότι πθδάσ».
6. Μπορείτε να βρείτε παηλ που να απεικονίηουν ανκρϊπινεσ πράξεισ ι
κινιςεισ, πχ. ζνα αγόρι που τρζχει.
7. Δείξτε του βιβλία με εικόνεσ και μιλιςτε για τισ διάφορεσ κινιςεισ των
θρϊων του βιβλίου. Ηθτιςτε από το παιδί να ςασ δείξει τισ διάφορεσ
εικόνεσ.


ιματα ενζργειασ με αντικείμενο
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Αυτά τα ριματα περιγράφουν μια ενζργεια πάνω ςε ζνα αντικείμενο πχ.
κλωτςάω μια μπάλα ι ςπρϊχνω τθν πόρτα.
1. Δείξτε του πωσ μπορείτε να παίηετε με τα παιχνίδια, πχ. πετάω τθν μπάλα,
πλζνω τθν κοφκλα, κλωτςάω τθν μπάλα, χτενίηω τθν κοφκλα, πιάνω τθν
μπάλα, ντφνω τθν κοφκλα.
2. Τοποκετιςτε μπροςτά ςτο παιδί διάφορα παιχνίδια, όπωσ μπάλα, μπαλόνι,
αμαξάκι κ.λπ και επιλζξτε ζνα ριμα κίνθςθσ, που κζλετε να του μάκετε, πχ.
«κυλάω» και δείξτε αυτι τθν κίνθςθ με όλα τα αντικείμενα πχ. κυλάω τθν
μπάλα, κυλάω το αμαξάκι, κυλάω το μπαλόνι.
3. Χρθςιμοποιείςτε ηυμάρι ι πλαςτελίνθ και πείτε του πχ. κόβω το ηυμάρι,
πλάκω το ηυμάρι, ηυμϊνω κ.λπ.
4. Δείχνουμε εικόνεσ ι βιβλία που περιγράφουν ανκρϊπουσ να κάνουν
διάφορεσ κινιςεισ πάνω ςε αντικείμενα.


Κατανόθςθ τθσ χριςθσ αντικειμζνων

Δϊςτε ςτο παιδί τθν ευκαιρία να δει πωσ χρθςιμοποιοφνται τα διάφορα
αντικείμενα, μιλιςτε του για το τι μποροφμε να κάνουμε με τα αντικείμενα κατά τθ
διάρκεια του παιχνιδιοφ και των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων, πχ. «κοίτα το
ψαλίδι, κόβει το χαρτί».
1. Λ) Τοποκετιςτε μερικά αντικείμενα πάνω ςτο τραπζηι, πάρτε ζνα από αυτά,
πχ. το ςαποφνι και μιμθκείτε τθ χριςθ. Ρείτε «κοίτα ζνα ςαποφνι, πλζνομαι
με το ςαποφνι». Στθ ςυνζχεια διαλζξτε ζνα άλλο αντικείμενο και αυτι τθ
φορά ενκαρρφνετε το παιδί να ςασ μιμθκεί λζγοντασ «ναι, ςωςτά, τρϊμε με
το πιροφνι».
ΛΛ) Αφοφ χρθςιμοποιιςετε όλα τα αντικείμενα ελζγξτε αν το παιδί μπορεί να
μιμθκεί τθ χριςθ τουσ από μόνο του.
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ΛΛΛ) Ηθτιςτε να ςασ δϊςει ζνα από τα αντικείμενα πχ. «βρεσ κάτι με το οποίο
πίνουμε». Δϊςτε ζμφαςθ ςτθ λζξθ «πίνω» και μιμθκείτε τθ χριςθ του. Εάν
το παιδί δυςκολεφεται, δείξτε του το ςωςτό αντικείμενο πχ. το ποτιρι
κάνοντασ τθν κίνθςθ και ονομάηοντασ τθ χριςθ του.
ΛV) Πταν εξοικειωκεί με τθν παραπάνω δραςτθριότθτα, ηθτιςτε του να κάνει
τα ίδια όπωσ και πριν, χωρίσ βοθκθτικζσ κινιςεισ.
2. Χρθςιμοποιοφμε παιχνίδια Lotto.
Ζπειτα δείχνουμε μια εικόνα, λζμε τθ χριςθ του αντικειμζνου και το παιδί
τοποκετεί τθν εικόνα ςτθν αντίςτοιχθ εικόνα τθσ καρτζλασ του. Στθ ςυνζχεια
ηθτάμε να μασ δϊςει ζνα-ζνα τα αντικείμενα τθσ καρτζλασ, λζγοντάσ του πχ.
«δϊςε μου κάτι που κόβει».
3. Κρφβουμε αντικείμενα ι εικόνεσ ςτο χϊρο και ηθτάμε από το παιδί να τισ
βρει, πχ. «βρεσ κάτι με το οποίο μαγειρεφουμε».
4. Βρίςκουμε εικόνεσ από περιοδικά, που απεικονίηουν τον τρόπο χριςθσ
διαφόρων αντικειμζνων και τα κολλάμε ςε ζνα μπλοκ.


Ρροκζςεισ
Ρριν δουλζψουμε τισ προκζςεισ πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ ότι δεν
κατανοοφνται όλεσ ςτθν ίδια θλικία, αλλά υπάρχει διαβάκμιςθ διδαςκαλίασ.

1. Ξεκινάμε με τισ προκζςεισ πάνω-κάτω, μζςα-ζξω.
Διαλζξτε κινθτικά παιχνίδια, ςτα οποία να ςυμμετζχει όλο το ςϊμα, πχ.
χρθςιμοποιιςτε καρζκλεσ και τραπζηια για να του δείξετε τισ προκζςεισ
πάνω, κάτω, πάνω από, κάτω ςτο. Χρθςιμοποιιςτε μεγάλα κουτιά για το
μζςα, πίςω, εμπρόσ, ςτο πλάι και ςκάλα για το επάνω, κάτω. Τζλοσ,
χρθςιμοποιιςτε ςτεφάνι για να διδάξετε το διά μζςου.
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Λ) Δείξτε τθν ζννοια δφο αντικετικϊν προκζςεων. Μιλιςτε γι’αυτό που
κάνετε και δϊςτε ζμφαςθ ςτθ λζξθ κλειδί, πχ. κοίτα είμαι κάτω από το
τραπζηι. Κοίτα τϊρα, είμαι πάνω ςτο τραπζηι.
ΛΛ) Βοθκιςτε το παιδί να εκτελζςει κινιςεισ που να δείχνουν τισ δφο
αντίκετεσ προκζςεισ, πχ. πιγαινε κάτω από τθν καρζκλα, πιγαινε επάνω
ςτθν καρζκλα. Στθν αρχι χρθςιμοποιοφμε κινιςεισ για να βοθκιςουμε το
παιδί να καταλάβει τθν εντολι που δίνουμε. Διατθροφμε το ίδιο αντικείμενο
και εναλλάςςουμε μόνο τισ προκζςεισ. Σταδιακά μειϊνουμε τισ βοθκθτικζσ
κινιςεισ, ζτςι ϊςτε θ κατανόθςθ του παιδιοφ να βαςίηεται ςτθν ομιλία.
2. Τραγουδιςτε του τραγοφδια που να περιζχουν προκζςεισ, κάντε τισ κινιςεισ
του τραγουδιοφ μαηί με το παιδί και ςτθ ςυνζχεια δείτε αν μπορεί να τισ
εκτελζςει μόνο του, κακϊσ του τραγουδάτε το τραγοφδι.
3. Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ βρείτε ευκαιρίεσ για να χρθςιμοποιιςετε τισ
προκζςεισ που μακαίνετε ςτο παιδί, πχ. κακϊσ ςυμμαηεφετε το παιδικό
δωμάτιο, ηθτιςτε από το παιδί να βάλει τα παιχνίδια του κάτω από το
κρεβάτι ι μζςα ςτθ ντουλάπα. Εάν το παιδί δεν ςασ καταλάβει, πάρτε το
παιχνίδι μαηί με το παιδί, τοποκετιςτε το ςτο ςωςτό μζροσ και πείτε «κοίτα
κάτω από το κρεβάτι». Διθγθκείτε ιςτορίεσ για να εξοικειωκεί με τισ
προκζςεισ.
4. Χρθςιμοποιιςτε κοφκλεσ, ηωάκια και διάφορα αντικείμενα μινιατοφρεσ (πχ.
κρεβατάκι, καρεκλάκι, ντουλαπίτςα) και φτιάξτε ζνα ςκθνικό μαηί με το
παιδί. Στθ ςυνζχεια διθγθκείτε του μια ιςτορία (π.χ. το ποντικάκι που
κρφβεται από ζναν μεγάλο κακό γάτο. Το ποντικάκι κρφβεται κάτω από το
τραπζηι κ.λπ).
5. Ηωγραφίςτε διάφορα αντικείμενα όπωσ μια καρζκλα, ζνα τραπζηι, ζνα
κρεβάτι. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει μια μπάλα κάτω από το
τραπζηι, πάνω ςτο κρεβάτι κ.λπ.
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Επίκετα

Στθν αρχι τα παιδιά μποροφν να καταλάβουν τα επίκετα, όπωσ μεγάλοσ-μικρόσ,
ςυγκρίνοντάσ τα με τον εαυτό τουσ (πχ. ο ελζφαντασ είναι μεγάλοσ, το ποντίκι
είναι μικρό). Αργότερα μποροφν να καταλάβουν διαβακμίςεισ μεγζκουσ, πχ. ζνα
μεγάλο ποντίκι κι ζνα μικρό ποντίκι. Επίςθσ, τα παιδιά κατακτοφν πρϊτα
γενικοφσ όρουσ, όπωσ μεγάλο – μικρό και ςτθ ςυνζχεια ειδικοφσ, όπωσ χοντρόσ
– λεπτόσ. Στισ δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν τα επίκετα παρουςιάηονται ςε
αντικετικά ηεφγθ. Στθν αρχι δίνουμε ςτο παιδί υλικά των οποίων θ διαφορά
είναι ζντονθ.


Μεγζκθ

Μεγάλο/μικρό
1. Φτιάξτε 2 κουτιά, ζνα μεγάλο και ζνα μικρό. Ράρτε ζνα μεγάλο κουτί και
πείτε ςτο παιδί «κοίτα, βάηω το αρκουδάκι ςτο μεγάλο κουτί». Κάντε το ίδιο
με το μικρό κουτί.
Δϊςτε ζνα παιχνίδι ςτο παιδί και πείτε του: «βάλτο ςτο μεγάλο κουτί
δείχνοντασ ποιο είναι αυτό». Αργότερα δείτε αν το παιδί μπορεί να το βάλει
ςτο ςωςτό κουτί χωρίσ τισ βοθκθτικζσ κινιςεισ.
2. Χρθςιμοποιιςτε 2 κοφκλεσ, μια μεγάλθ και μια μικρι και προςποιθκείτε ότι
τθν ταϊηετε. Ράρτε ζνα ποτιρι και πείτε ςτο παιδί «δίνω το ποτιρι ςτθ
μεγάλθ κοφκλα» τοποκετϊντασ το ποτιρι μπροςτά ςτθ μεγάλθ κοφκλα.
Αφοφ παίξουμε πολλζσ φορζσ το ίδιο παιχνίδι, δίνουμε ζνα αντικείμενο ςτο
παιδί και του ηθτάμε να το δϊςει πχ. ςτθ μεγάλθ κοφκλα.
3. Ραίξτε ζνα παιχνίδι ντυςίματοσ χρθςιμοποιϊντασ ροφχα διαφορετικοφ
μεγζκουσ και πείτε του «κοίτα, φοράω ζνα μεγάλο καπζλο». Ηθτιςτε από το
παιδί να κάνει το ίδιο.
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4. Δϊςτε ςτο παιδί 2 κοφκλεσ, μια μεγάλθ και μια μικρι και ηθτιςτε του να τισ
ντφςει, πχ. «βάλε το καπζλο ςτθ μεγάλθ κοφκλα’. Φτιάξτε μια διαδρομι
εμποδίων τοποκετϊντασ πχ. ζνα μεγάλο και ζνα μικρό τραπζηι και δϊςτε
εντολι ςτο παιδί, πχ. «πιγαινε ςτο μεγάλο τραπζηι, ςτο μεγάλο μαξιλάρι»
κλπ.
5. Βάλτε ςε μια τςάντα ηεφγθ αντικειμζνων διαφορετικοφ μεγζκουσ και πείτε
«βρεσ τθ μεγάλθ βοφρτςα».
6. Φτιάξτε αςτεία πρόςωπα χρθςιμοποιϊντασ χρωματιςτά χαρτόνια, πχ.
φτιάχνουμε μια μεγάλθ μφτθ, ζνα μικρό αυτί και τα κολλάμε πάνω ςτο
αςτείο πρόςωπο.
7. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει ι να χρωματίςει μεγάλα ι μικρά
αντικείμενα.
8. Ηεφγθ ηϊων διαφορετικοφ μεγζκουσ και ζνα χαρτονζνιο κλουβί, του οποίου
θ πόρτα μπορεί να ανοίγει. Ηθτάμε από το παιδί πχ. να βάλει το μεγάλο
λιοντάρι μζςα ςτο κλουβί. Θ ίδια δραςτθριότθτα μπορεί να γίνει
χρθςιμοποιϊντασ αυτοκινθτάκια κι ζνα γκαράη, παιδάκια και ζνα κρεβάτι,
κζικ και ζνα φοφρνο, ψάρια και κάλαςςα.


Μικοσ

Μακρφ/κοντό
1. Βρίςκουμε ηεφγθ κακθμερινϊν αντικειμζνων που διαφζρουν ωσ προσ το
μικοσ. Δείχνουμε ςτο παιδί ζνα αντικείμενο κάκε φορά και το
περιγράφουμε, πχ. «κοίτα ζνα μακρφ μολφβι» και το τοποκετοφμε μαηί με τα
υπόλοιπα μακριά αντικείμενα. Ηθτάμε από το παιδί να πάρει ζνα-ζνα τα
αντικείμενα λζγοντασ «πάρε τϊρα τθν κοντι κορδζλα», δείχνοντάσ τθν – αν
είναι απαραίτθτο.
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2. Κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ του, πχ. με ςυναρμολογοφμενα ι
καταςκευαςτικά παιχνίδια ςχολιάηουμε τθν καταςκευι του παιχνιδιοφ, πχ.
«μπράβο, ζφτιαξεσ ζνα μακρφ φίδι». Στθ ςυνζχεια φτιάξτε ζνα πιο κοντό
φίδι και ςυγκρίνετζ το με αυτό του παιδιοφ λζγοντασ «κοίτα, ζφτιαξα ζνα
κοντό φίδι. Το δικό ςου είναι ζνα μακρφ φίδι».
3. Χρθςιμοποιιςτε μια κοφκλα, 5 ροφχα που διαφζρουν ωσ προσ το μικοσ και
πείτε «κοίτα, αυτι θ κορδζλα είναι μακριά» (δείχνοντάσ τθν ςτο παιδί).
Ηθτιςτε του πχ. να βάλει ςτθν κοφκλα το μακρφ καςκόλ (τα ροφχα πρζπει
ναν είναι ςε αντικετικά ηεφγθ, πχ. μακριά φοφςτα – κοντι φοφςτα, ζτςι ϊςτε
το παιδί να μπορεί να επιλζξει μεταξφ των δφο).
4. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει ι να χρωματίςει ζνα κοντό φίδι ‘θ ζνα
μακρφτερο.
5. Σχολιάςτε ποιοσ ζχει μακριά μαλλιά, πόδια, χζρια κ.λπ.
6. Χρθςιμοποιιςτε μουςικά όργανα ι μια ςφυρίχτρα και παίξτε μια νότα
διαρκείασ και μια ςφντομθ. Ρείτε ςτο παιδί «αυτι είναι μια μακριά νότα».
Μετά από αρκετζσ επαναλιψεισ ηθτιςτε από το παιδί να παίξει μια
διαρκείασ και μια ςφντομθ νότα.


Φψοσ
Ψθλό/Κοντό
1. Συγκρίνετε τα φψθ του παιδιοφ, το δικό ςασ και άλλων οικείων
προςϊπων.
2. Ρθγαίνετε ςτθν παιδικι χαρά ι ςτο πάρκο και δείξτε διαφορετικά φψθ
αντικειμζνων, πχ. κοίτα ζνα ψθλό δζντρο ι ζνα ψθλό ςπίτι.
3. Δείτε εικόνεσ βιβλίων και μιλιςτε για διαφορετικά φψθ προςϊπων ι
αντικειμζνων.
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4. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει ι να χρωματίςει εικόνεσ ψθλϊν ι
κοντϊν ανκρϊπων, δζντρων κ.λπ.



Βάροσ
Βαρφ/Ελαφρφ
1. Συγκεντρϊςτε αντικείμενα διαφορετικοφ βάρουσ, πχ. δϊςτε ςο παιδί να
κρατιςει ζνα κομμάτι χαρτί και ζνα πολφ βαρφ βιβλίο και πείτε: το χαρτί
είναι ελαφρφ, το βιβλίο είναι βαρφ. Επαναλάβετε το ίδιο με διαφορετικά
αντικείμενα. Στθ ςυνζχεια ηθτιςτε του να βρει κάτι ελαφρφ. Βοθκιςτε το
αν διςτάηει ι κάνει λάκοσ.
2. Στθν κουηίνα αφιςτε το παιδί να κρατιςει και να ςυγκρίνει διάφορα
φαγϊςιμα, ηυγίηοντάσ τα με τα χζρια του. Μιλιςτε του για τα
διαφορετικά βάρθ των αντικειμζνων, κακϊσ τα κρατάει.



Υφι

Σκλθρό/Μαλακό/Τραχφ/Απαλό
1. Συγκεντρϊςτε διάφορα αντικείμενα διαφορετικισ υφισ και αφιςτε το παιδί
να αιςκανκεί τθν υφι τουσ. Κατάλλθλα αντικείμενα είναι φροφτα ι
λαχανικά, υλικά μετάξι, δίχτυ, παιχνίδια όπωσ τουβλάκια, αρκουδάκι,
μπάλα, κακθμερινά αντικείμενα, όπωσ κουτάλια, βοφρτςεσ, υλικά
μαγειρικισ όπωσ ηυμάρι, αλεφρι, ηάχαρθ, φακζσ, δθμθτριακά.
2. Ηθτιςτε από το παιδί να βρει αντικείμενα ςυγκεκριμζνθσ υφισ, πχ. «βρεσ τα
μαλακά πράγματα». Μιλιςτε γι’αυτά ςτο παιδί και αφιςτε το να τα
αιςκανκεί.
3. Ηωγραφίςτε τα αντικείμενα που το παιδί ζχει ιδθ πειραματιςτεί με τθν αφι
του και δείξτε τα ςτο παιδί και μιλιςτε γι’αυτά.
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4. Καταςκευάςτε ζνα τραπζηι αφισ κολλϊντασ διάφορα υλικά διαφορετικισ
υφισ.
5. Κάντε μια βόλτα με το παιδί και παροτρφνετζ το να πιάςει και να αιςκανκεί
διάφορα πράγματα και μιλιςτε του για τθν υφι τουσ, πχ. το φφλλο είναι
απαλό, ο κορμόσ είναι ςκλθρόσ ι τραχφσ κ.λπ).
6. Βάλτε διάφορα πράγματα μζςα ςε μια τςάντα και ηθτιςτε του να βρει κάτι
μαλακό, ςκλθρό κ.λπ.
7. Συγκεντρϊςτε πολλά διαφορετικά είδθ υλικϊν και ηθτιςτε από το παιδί να
τα ομαδοποιιςει ςφμφωνα με τθν υφι τουσ. Κολλιςτε τα ςε ζνα μπλοκ και
φτιάξτε ζνα κολάη.


Ιχοι

Απαλόσ/Δυνατόσ (χροιά), ςιγά/δυνατά (ζνταςθ), χαμθλόσ/υψθλόσ (ςυχνότθτα)
1. Συγκεντρϊςτε διάφορα μουςικά όργανα και αφιςτε το παιδί να τα ακοφςει
και να τα παίξει ζνα-ζνα. Ράρτε ζνα όργανο και παίξτε ζνα δυνατό ιχο
λζγοντασ «αυτό είναι δυνατό». Στθ ςυνζχεια παίξτε ζναν απαλό ιχο και
πείτε «αυτό είναι απαλό». Κάντε το ίδιο με τα υπόλοιπα όργανα. Μετά από
αρκετι επανάλθψθ ηθτιςτε από το παιδί να κάνει διάφορουσ ιχουσ. Εάν
χρειαςτεί, δϊςτε εςείσ πρϊτα τον ιχο και ςτθ ςυνζχεια το παιδί κα ςασ
μιμθκεί. Κάντε το ίδιο και με τα υπόλοιπα ηεφγθ χαρακτθριςτικϊν ιχου.
2. Ράρτε μπουκάλια και γεμίςτε τα με διάφορεσ ποςότθτεσ νεροφ και μιλιςτε
για τουσ διαφορετικοφσ ιχουσ που κάνουν, κακϊσ το παιδί τα φυςάει ζναζνα. Ράρτε δυο μπουκάλια που κάνουν διαφορετικοφσ ιχουσ και πείτε ςτο
παιδί να κάνει ζνα δυνατό ιχο κ.λπ.
3. Κάντε μια βόλτα με το παιδί και μιλιςτε του για τουσ διάφορουσ ιχουσ που
ακοφμε, π.χ. άκου τον ιχο του αυτοκινιτου, είναι δυνατόσ! Ηθτιςτε από το
παιδί να ςασ πει κάτι που κάνει δυνατό κόρυβο, κ.λπ
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4. Ηθτιςτε από το παιδί να βρει πράγματα που κάνουν δυνατό ιχο.
Ηωγραφίςτε τα ι βρείτε τισ εικόνεσ τουσ και κολλιςτε τισ ςε ζνα μπλοκ.
Κάντε το ίδιο και για τουσ απαλοφσ ιχουσ κ.λπ.
5. Μαηζψτε τα αντικείμενα που βρικε το παιδί, βάλτε τα ςε ζνα τραπζηι και
ονομάςτε το «το τραπζηι των ιχων».


Χρϊματα

Ξεκινϊντασ από τα βαςικά χρϊματα (κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράςινο).
1. Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ μιλιςτε του για το χρϊμα διαφόρων
αντικειμζνων οικείων ςτο παιδί, π.χ. ροφχα, τρόφιμα, μολφβια, παιχνίδια,
εικόνεσ, ζπιπλα κ.λπ.
2. Ηθτιςτε από το παιδί να τακτοποιιςει διάφορα αντικείμενα ανάλογα με το
χρϊμα τουσ και να τα βάλει ςτα αντίςτοιχα χρωματιςτά κουτιά.
3. Ράρτε χρωματιςτά ςτεφάνια γυμναςτικισ και ηθτιςτε από το παιδί να
πθδιξει, πχ. ςτο μπλε ςτεφάνι.
4. Φτιάξτε ζνα δρόμο εμποδίων με χαλάκια, καρζκλεσ, τραπζηια κ.λπ και
τοποκετιςτε χρωματιςτά χαρτιά πάνω ςε κάκε ζνα από αυτά. Δϊςτε ςτο
παιδί οδθγίεσ, πχ. τρζχα γφρω από το μπλε τραπζηι, τρζχα γφρω από το
κόκκινο τραπζηι, κ.λπ.
5. Ηθτιςτε από το παιδί να βρει και να ςυγκεντρϊςει αντικείμενα του ίδιου
χρϊματοσ που υπάρχουνσ το ςπίτι.
6. Τοποκετιςτε ζνα ςωρό ροφχων ςτο πάτωμα και ηθτιςτε από το παιδί να
φορζςει πχ. το μπλε γάντι.
7. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει μια κόκκινθ ηωγραφιά.
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8. Ράρτε χρωματιςτζσ καραμζλεσ και ηθτιςτε από το παιδί να τισ ταξινομιςει
ανάλογα με το χρϊμα τουσ. Στθ ςυνζχεια βοθκιςτε το να φτιάξει ζνα κολάη
από καραμζλεσ.
9. Χρθςιμοποιιςτε εικόνεσ του παιχνιδιοφ Λόττο και ηθτιςτε από το παιδί να
τισ ταξινομιςει κατά χρϊμα.
10. Χρθςιμοποιιςτε τουβλάκια και ταιριάξτε τα ανάλογα με τα χρϊματα.


Μζρθ του ςϊματοσ

1. Πταν ντφνεται ι ξεντφνεται το παιδί μιλιςτε για τα διάφορα μζρθ του
ςϊματόσ του. Ξεκινιςτε από τα μεγαλφτερα μζρθ του ςϊματοσ, όπωσ τα
χζρια και τα πόδια.
2. Κοιταχτείτε ςτον κακρζφτθ μαηί με το παιδί και δείξτε του τα διάφορα μζρθ
του ςϊματόσ του, ενϊ ταυτόχρονα τα ονομάηετε. Στθ ςυνζχεια δείξτε τα
μζρθ του δικοφ ςασ ςϊματοσ, πχ. να θ μφτθ ςου, να θ δικι μου.
3. Τραβιξτε τθν προςοχι του ςτα διάφορα μζρθ του ςϊματόσ του τθν ϊρα που
το πλζνετε και ονομάςτε τα.
4. Ραίξτε ζνα αςτείο παιχνίδι ντυςίματοσ φορϊντασ διάφορα ροφχα ςε λάκοσ
μζροσ του ςϊματοσ, πχ. μια κάλτςα ςτο χζρι ςασ και ςτθ ςυνζχεια ςχολιάςτε
το και ηθτιςτε από το παιδί να ςασ δείξει εάν το βάλατε ςτο ςωςτό μζροσ.
5. Ηωγραφίςτε το ςϊμα του παιδιοφ και ονομάςτε ζνα-ζνα τα μζλθ, κακϊσ τα
ηωγραφίηετε.
6. Ρείτε του τραγουδάκια που αναφζρονται ςτα μζρθ του ςϊματοσ, ενϊ
παράλλθλα τα ονομάηετε και τα δείχνετε. Δείτε αν το παιδί μπορεί να
εκτελζςει μόνο του τισ κινιςεισ, κακϊσ του τραγουδάτε το τραγοφδι.
7. Κάντε μπάνιο με μια κοφκλα και ονομάςτε τα διάφορα μζρθ του ςϊματόσ
τθσ, πχ. πλφνε το πρόςωπο τθσ κοφκλασ.
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8. Χρθςιμοποιιςτε παηλ που να αναπαριςτοφν τα μζρθ του ςϊματοσ.
9. Ρείτε ςτο παιδί να εκτελζςει κινιςεισ με διάφορα μζρθ του ςϊματόσ του,
πχ. ςικω από το πάτωμα χωρίσ να χρθςιμοποιιςεισ τα χζρια ςου.
10. Ηωγραφίςτε ζνα αγόρι και ζνα κορίτςι και ηθτιςτε του να χρωματίςει τα
διάφορα μζρθ του ςϊματοσ.
11. Ηωγραφίςτε τισ εικόνεσ ενόσ αγοριοφ ι ενόσ κοριτςιοφ παραλείποντασ
διάφορα μζρθ. Ηθτιςτε από το παιδί να βρει τθν εικόνα που δεν ζχει χζρια.
12. Κοιταχτείτε ςτον κακρζφτθ και ηθτιςτε από το παιδί να βρει μζρθ του
ςϊματόσ του και του δικοφ ςασ που να είναι ίδια, πχ. το ίδιο χρϊμα ματιϊν,
το ίδιο μικοσ μαλλιϊν κ.λπ.
13. Ρείτε του τι μπορεί να κάνει με τα διάφορα μζρθ του ςϊματόσ του.
14. Χρθςιμοποιιςτε εικόνεσ ηϊων και ςυηθτιςτε για τα μζρθ του ςϊματοσ, που
είναι κοινά ςτα ηϊα και τουσ ανκρϊπουσ και για εκείνα που διαφζρουν, πχ.
χζρι-πατοφςα, μφτθ-ράμφοσ.
Συναιςκιματα
1. Διθγθκείτε τθν ιςτορία για παιδιά που είναι χαροφμενα ι λυπθμζνα,
κυμωμζνα κ.λπ. Κακϊσ του μιλάτε για τα ςυναιςκιματα αυτά, δείξτε τα
πρόςωπα των παιδιϊν ςτισ εικόνεσ, πχ. κοίτα αυτό το αγόρι, είναι
χαροφμενο και γελάει.
2. Ενκαρρφνετε το παιδί να μιλιςει για γεγονότα που ζχουν ςυμβεί ςτο ςπίτι,
ςτο ςχολείο, ςε μια γιορτι κ.λπ. και ηθτιςτε του να ςασ πει πωσ ζνιωςε και
γιατί αιςκάνκθκε ζτςι.
3. Καταςκευάςτε ζνα βιβλίο με εικόνεσ που να δείχνουν πότε είμαςτε
χαροφμενοι και πότε λυπθμζνοι.
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4. Βρείτε εικόνεσ προςϊπων από περιοδικά και μιλιςτε για τα ςυναιςκιματα
των προςϊπων, πχ. ζνασ κλόουν γελάει, ζνα μωρό κλαίει. Μιλιςτε του για
τουσ λόγουσ που κάνουν τουσ ανκρϊπουσ να γελάνε και να κλαίνε.
5. Βάλτε μερικζσ εικόνεσ πάνω ςτο τραπζηι και ηθτιςτε από το παιδί να βρει
μια ςυγκεκριμζνθ ζκφραςθ προςϊπου, πχ. το κυμωμζνο. Ηθτιςτε του να
μιμθκεί το ςυγκεκριμζνο ςυναίςκθμα.
6. Ραίξτε πολλά μιμθτικά παιχνίδια χρθςιμοποιϊντασ μάςκεσ και ηθτιςτε από
το παιδί να μιμθκεί ιρωεσ ιςτοριϊν.
7. Χρθςιμοποιιςτε εικόνεσ που να δείχνουν εκφράςεισ προςϊπων και μια
καςζτα ου να περιζχει φωνζσ γζλιου, κλάματοσ, τςιρίγματα κ.λπ. Δείτε τι
μπορεί να κάνει το παιδί, να αντιςτοιχίςει τουσ ιχουσ ςτισ εικόνεσ.
8. Βρείτε κάρτεσ που να δείχνουν διάφορεσ ςκθνζσ και εικόνεσ που να
αναπαριςτοφν εκφράςεισ προςϊπων. Δείτε αν το παιδί μπορεί να
αντιςτοιχιςει τα πρόςωπα ςτισ ςκθνζσ, πχ. ζνα χαροφμενο πρόςωπο ςε ζνα
πάρτυ γενεκλίων, ζνα λυπθμζνο πρόςωπο ςε ζνα αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα.
9. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει διάφορα πρόςωπα ι να φτιάξει μάςκεσ
που να είναι χαροφμενεσ, κυμωμζνεσ ι λυπθμζνεσ. Χρθςιμοποιιςτε
οικογενειακζσ φωτογραφίεσ και ςυηθτιςτε για τισ εκφράςεισ προςϊπου και
τα ςυναιςκιματα.
Αντωνυμίεσ
Ρριν ειςάγετε τισ αντωνυμίεσ ςτο λεξιλόγιο του παιδιοφ, χρθςιμοποιιςτε το
όνομά του και βοθκθτικζσ κινιςεισ, π.χ. Γιάννθ, βάλε το βιβλίο ςτθ κζςθ του
(δείχνοντασ το Γιάννθ κακϊσ λζτε το όνομά του). Στθ ςυνζχεια ςυμπεριλάβετε
τισ αντωνυμίεσ, ενϊ χρθςιμοποιείτε το όνομα του παιδιοφ για να βοθκιςετε τθν
κατανόθςι του, π.χ. Γιάννθ εςφ βάλε το βιβλίο ςτθ κζςθ του, δείχνοντασ το
Γιάννθ και δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ λζξθ «εςφ». Σταδιακά μειϊςτε τα βοθκιματα,
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αλλά ςυνεχίςτε να δίνετε πολλά παραδείγματα χρθςιμοποίθςθσ αντωνυμιϊν και
να δίνετε ζμφαςθ ς’αυτζσ όταν μιλάτε.


Ρροςωπικζσ Αντωνυμίεσ

1. Κάντε ερωτιςεισ και δϊςτε εντολζσ που να τονίηουν τθ χριςθ αντωνυμιϊν
κατά τθ διάρκεια κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων.
2. Διαβάςτε ςτο παιδί μια ιςτορία για ζνα αγόρι ι ζνα κορίτςι τονίηοντασ τισ
αντωνυμίεσ, πχ. θ Μαρία πιγε ςτθν αγορά και ο Γιάννθσ – αυτόσ – πιγε ςτο
πάρκο. Μετά, κάντε ερωτιςεισ πχ. που πιγε αυτόσ; Χρθςιμοποιϊντασ
εικόνεσ για να βοθκιςετε το παιδί να κυμθκεί.


Θμερολόγιο

Τα γεγονότα τθσ θμζρασ ςτο ςχολείο ι το απόγευμα ςτο ςπίτι μποροφν να
καταγραφοφν ςε ζνα θμερολόγιο με εικόνεσ ι με λζξεισ που κα γράψετε.
Ηθτιςτε του να ςασ διθγθκεί τα νζα του χρθςιμοποιϊντασ αντωνυμίεσ και ςτθ
ςυνζχεια κάντε του ερωτιςεισ χρθςιμοποιϊντασ πάλι αντωνυμίεσ, πχ. Ροιοσ
αγόραςε ςιμερα ψωμί;
-Εγϊ μαηί με τον μπαμπά
-Τι άλλο ζκανεσ εςφ ςιμερα;
-Τι ςασ είπε ςιμερα θ δαςκάλα; κ.λπ.


Κτθτικζσ Αντωνυμίεσ
1. Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ βρείτε ευκαιρίεσ να χρθςιμοποιιςετε ςτθν
ομιλία ςασ κτθτικζσ αντωνυμίεσ, πχ. «αυτά τα παποφτςια είναι δικά
μου», «αυτζσ οι παντόφλεσ είναι του μπαμπά – είναι οι παντόφλεσ του».
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2. Ξεφυλλίςτε άλμπουμ με φωτογραφίεσ και μιλιςτε για τα πρόςωπα που
απεικονίηονται ς’αυτζσ, π.χ. ο κείοσ ςου, θ μαμά μου, θ γιαγιά ςου, το
ςπίτι μασ.
3. Δείξτε ςτο παιδί μια ςφνκετθ εικόνα μ’ζνα κορίτςι ι αγόρι και ηθτιςτε
από το παιδί να ςασ δείξει τθ μφτθ του αγοριοφ και πείτε του «θ μφτθ
του, τα παποφτςια του, ο ςκφλοσ του» ι «τα μαλλιά τθσ, θ μπάλα τθσ
κ.λπ». Μετά φτιάξτε μια εικόνα που να απεικονίηονται και το αγόρι και
το κορίτςι και πείτε του να ςασ δείξει τα ροφχα τουσ, τα πόδια τουσ κ.λπ.
4. Ραίξτε το παιχνίδι τθσ προετοιμαςίασ τθσ γιορτισ και ηθτιςτε από το
παιδί να βάλει π.χ. το κζικ ςτο πιάτο του, χυμό ςτο ποτιρι του κ.λπ.
5. Κακϊσ ςυμμαηεφετε το ςπίτι, δϊςτε ςτο παιδί εντολζσ που να περιζχουν
κτθτικζσ αντωνυμίεσ, π.χ. βάλε τα μολφβια ςτο γραφείο μου, βάλτε τα
μαξιλάρια ςτο κρεβάτι ςου.
6. Ραίξτε με τισ κοφκλεσ και πείτε του, πχ. βάλε τθν κοφκλα ςτο κρεβάτι μου
κ.λπ.
Χρόνοι ρθμάτων
Το παιδί χρειάηεται πρϊτα να καταλάβει ότι θ πράξθ και τα γεγονότα
παρουςιάηονται ςε μια ςυνζχεια πριν να μπορζςει να καταλάβει τθν ζννοια
του χρόνου. Χρθςιμοποιιςτε δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ και
βοθκιςτε το να καταλάβει τθν αλλθλουχία τουσ μζςα από εικόνεσ, π.χ.
ξυπνάω, πλζνομαι, τρϊω πρωινό κ.λπ.
1. Ξεκινάμε με δφο εικόνεσ και ςτθ ςυνζχεια αυξιςτε τον αρικμό τουσ, π.χ.
ζνα

ολόκλθρο

μπιςκότο

–

ζνα

μιςοφαγωμζνο

μπιςκότο.

Ζνα

φουςκωμζνο μπαλόνι – ζνα ξεφοφςκωτο.
Πταν το παιδί κατανοιςει ότι τα γεγονότα εξελίςςονται με ςυγκεκριμζνθ
ςειρά μζςα ςτο χρόνο, τότε είναι ζτοιμο να κατανοιςει τουσ χρόνουσ.
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Διάφορεσ ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ κατανόθςθ του αορίςτου κατακτάται
πριν από αυτι του μζλλοντα. Οι δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν μποροφν
να χρθςιμοποιθκοφν για τθ διδαςκαλία όλων των χρόνων.
2. Μιλιςτε του γι’αυτό που κάνει τϊρα, γιϋαυτό που ζκανε πριν και γι’αυτό
που κα κάνει μετά.
3. Τθν ϊρα που παίηετε μαηί του μιλιςτε του για όςα κάνει, π.χ. πείτε να
ανάβει πάνω ςε ζνα κουτί και ρωτιςτε το: Κα πθδιξεισ; Κακϊσ το παιδί
πθδάει, πείτε του «τϊρα πθδάσ». Μετά το ρωτοφμε. «Τι ζκανεσ;
Ριδθξεσ».
4. Φτιάξτε ζνα κακθμερινό θμερολόγιο και κάκε μζρα μιλιςτε για εκείνα
που ζκανε χκεσ το παιδί και για εκείνα που κα κάνει αφριο.
5. Διθγθκείτε του μια ιςτορία που να περιζχει χρόνουσ και κάντε ςτο παιδί
ερωτιςεισ: «τι ζκανε το παιδί; Τι ζγινε χκεσ;»
ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ
Δραςτηριότητεσ που διευκολφνουν την ομιλία
Ρρϊτεσ λζξεισ
Είναι καλό να ξεκινιςουμε με τισ λζξεισ:
1. «όχι, κι άλλο, πάλι»: Αυτζσ οι λζξεισ εκφράηουν μ’ζνα πρϊιμο τρόπο τισ
ζννοιεσ τθσ απουςίασ και τθσ επανεμφάνιςθσ.
2. «Ράει, ζφυγε»: Αυτζσ οι λζξεισ ςυνδυάηονται με ονόματα αντικειμζνων
και πράξεισ.
3. «να, να το, αυτό, εκείνο»: Χριςιμεσ λζξεισ για να τραβιξουν τθν προςοχι
ςε αντικείμενα, όταν αναφερόμαςτε ςε αυτά.
4. «Δίνω, κάνω, πάω, ανοίγω, κλείνω, βάηω, βγάηω»: εφχρθςτα ριματα.
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5. «Ράνω, κάτω»: πρϊιμεσ λζξεισ που δείχνουν τόπο.
6. Ονόματα τθσ οικογζνειασ, παιχνίδια κ.λπ.
Πςο αφθρθμζνεσ και να φαίνονται οι λζξεισ αυτζσ εξελικτικά είναι οι πρϊτεσ
που κατακτά ζνα παιδί. Εάν οι γονείσ χρθςιμοποιοφν ςυςτθματικά τισ λζξεισ
αυτζσ, τότε ςφντομα κα μπορζςει το παιδί να τισ χρθςιμοποιιςει με τον
κατάλλθλο τρόπο.
Δραςτθριότθτεσ για το «κι άλλο – πάλι»
1. Πταν το παιδί δείχνει ότι κζλει κι άλλο από κάτι, πχ. τελειϊνει ο χυμόσ
του και κρατάει το ποτιρι του, λζμε «κι άλλο;» δίνοντασ ζμφαςθ ςτον
τόνο τθσ φωνισ. Στθ ςυνζχεια ξαναγεμίηουμε το ποτιρι του. Σταδιακά το
ενκαρρφνουμε να πει τθ λζξθ. Μθν ανθςυχείτε όταν το παιδί νομίςει ότι
θ λζξθ «κι άλλο» αναφζρεται μόνο ςτο χυμό. Εάν θ λζξθ χρθςιμοποιείται
με μια ποικιλία αντικειμζνων ςε διάφορεσ καταςτάςεισ, κα μπορζςει
μετά από λίγο καιρό να κάνει τθ γενίκευςθ.
2. Φτιάξτε ζνα παηλ με το παιδί και δίνετζ του ζνα κομμάτι κάκε φορά.
Δϊςτε του το επόμενο κομμάτι μόλισ ςασ πει «κι άλλο».
3. Φυςιξτε ςαπουνόφουςκεσ και πείτε «κι άλλο» μόλισ ςκάςουν όλεσ.
Ξαναφυςιξτε. Τθν επόμενθ φορά περιμζνετε μζχρι να ςασ το ηθτιςει το
παιδί.
4. Χρθςιμοποιιςτε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα αρζςει ςτο παιδί, πχ.
γαργάλθμα, κυνθγθτό, τραγοφδια για να το βοθκιςετε να πει τισ λζξεισ
αυτζσ.
Δραςτθριότθτεσ για να μάκει τισ λζξεισ «πάει-γεια ςου»
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1. Κουνιςτε το χζρι και πείτε «γεια ςου», όταν ζνα άτομο φεφγει ι όταν
απομακρφνετε ζνα παιχνίδι από το παιδί. Ενκαρρφνετε το παιδί να
πει «πάει» όταν φεφγει κάποιοσ.
2. Χρθςιμοποιιςτε ζνα κουτί και παιχνίδια. Κάκε φορά που βάηετε ζνα
παιχνίδι μζςα ςτο κουτί λζτε «γεια. Ράει».
3. Φτιάξτε ζνα βιβλίο με εικόνεσ ωσ εξισ: ςτο ζνα φφλλο κολλιςτε πχ.
μια μπάλα και το επόμενο αφιςτε το κενό, ςτο τρίτο κολλιςτε μια
κοφκλα, το επόμενο αφιςτε το κενό κ.λπ. Κακϊσ ξεφυλλίηετε το
βιβλίο κάκε φορά που φτάνετε ςτθν κενι ςελίδα πείτε «πάει». Αυτι
θ δραςτθριότθτα μπορεί να οδθγιςει το παιδί να χρθςιμοποιιςει
ςταδιακά ςτο λόγο του 2 λζξεισ ταυτόχρονα, πχ. πάει θ μπάλα.
Δραςτθριότθτεσ για τθ λζξθ «πάμε»
1. Σε παιχνίδια όπωσ το τρζξιμο, το μπογιάτιςμα δίνουμε ςτο παιδί
το ςφνκθμα «πάμε».
2. Ενκαρρφνουμε το παιδί να πει τθ λζξθ «πάμε» όταν κζλει να πάει
κάπου, πχ. ςτο πάρκο ι ςτθν τουαλζτα. Αυτι θ λζξθ μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί με 2 τρόπουσ: 1ον μπορε ο ενιλικασ να ρωτιςει
το παιδί «που πάμε;» και να το οδθγιςει να εκφραςτεί με μια
λζξθ, πχ. βόλτα και 2ον θ λζξθ αυτι μπορεί να ςυνδυαςτεί μαηί με
μια άλλθ λζξθ και να ςχθματίςουμε φράςεισ 2 λζξεων, πχ. «πάμε
γριγορα», «πάμε εκεί», «πάμε τουαλζτα» κ.λπ.
Δραςτθριότθτεσ για τισ λζξεισ «να», «να’το»
1. Ενκαρρφνουμε το παιδί να χρθςιμοποιιςει τισ λζξεισ «να» ι
«να’το» τραβϊντασ ζτςι τθν προςοχι ενόσ ατόμου ςτο
αντικείμενο που του δείχνει.
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2. Το παιδί λζει «να» ι «να’το» όταν βλζπει ζνα αντικείμενο να
εμφανίηεται, πχ. μζςα από ζνα τοφνελ ι μεςα από ζνα κουτί.
Δραςτθριότθτεσ για τισ λζξεισ «πάνω-κάτω»
1. Το παιδί χρθςιμοποιεί αυτζσ τισ λζξεισ, κακϊσ ανεβαίνει ςε
καρζκλεσ, κατεβαίνει ςκάλεσ κλπ.
2. Μπορείτε να βρείτε ςτο εμπόριο διάφορα παιχνίδια που
αναπαριςτοφν τισ κινιςεισ πάνω και κάτω (π.χ. ζναν κλόουν ι
μια μαϊμοφ που ανεβαίνει και κατεβαίνει μια ςκάλα).
3. Χτίςτε ζνα πφργο από τουβλάκια και μετά γκρεμίςτε τα.
4. Σχεδιάςτε μια ςκάλα πάνω ςε χαρτί και κολλιςτε τθ ςε τοίχο.
Φτιάξτε μια ανκρϊπινθ φιγοφρα ι ζνα ηϊο από χαρτί και
κολλιςτε το με blue tuc ςτο κάτω μζροσ τθσ ςκάλασ. Το παιδί
κάνει το ανκρωπάκι και ςκαρφαλϊνει πάνω και κάτω.
5. Μπορείτε ακόμθ να χρθςιμοποιιςετε επιτραπζηια παιχνίδια,
όπωσ το φιδάκι ι ςκάλεσ για να δουλζψετε τισ ζννοιεσ
«πάνω-κάτω». Επιςθμαίνετε ότι τα επιτραπζηια παιχνίδια,
που ζχουν κανόνεσ, απαιτοφν καλό επίπεδο κατανόθςθσ και
μνιμθσ.
Δραςτθριότθτεσ με ριματα
Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ δίνουμε ευκαιρίεσ ςτο παιδί να χρθςιμοποιιςει τα
ριματα ανοίγω-κλείνω πχ. τθν πόρτα, το ψυγείο, τθν τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο
κλπ. Το ίδιο μποροφμε να κάνουμε με τα ριματα βάηω-βγάηω τισ κάλτςεσ, τα
παποφτςια, τθ μπλοφηα κ.λπ., κακϊσ και με τα ριματα δίνω-παίρνω πχ. τθ μπάλα,
τθν κοφκλα, τα γυαλιά κ.λπ
Δραςτθριότθτεσ για τθ χριςθ ονομάτων
Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος
Σελίδα 26

Το παιδί μακαίνει να χρθςιμοποιεί ονόματα τθσ οικογζνειασ, ςυγγενικϊν
προςϊπων και κατοικίδιων ηϊων
1. Μακαίνουμε ςτο παιδί να καλεί κάποιον με το όνομά του. Σιγουρευτείτε ότι
το άτομο ανταποκρίνεται. Δϊςτε ςτο παιδί ζνα παιχνίδι και παρατρφνετζ το
να τραβιξει τθν προςοχι κάποιου λζγοντασ το όνομά του ι με τισ λζξεισ
«κοίτα», «να».
2. Ραίξτε ομαδικά παιχνίδια με φίλουσ ι ςυγγενείσ, πχ. κάνουμε ζνα κφκλο και
πετάμε τθν μπάλα ςτο απζναντι πρόςωπο λζγοντασ το όνομά του.
3. Δείχνουμε οικογενειακζσ φωτογραφίεσ και ηθτάμε από το παιδί να ονομάςει
τα πρόςωπα.
Δραςτθριότθτεσ για χριςθ ουςιαςτικϊν
Το παιδί πρζπει να μάκει να χρθςιμοποιεί λζξεισ για να τραβιξει τθν
προςοχι, να ηθτιςει και να ςχολιάςει κάτι.
Να τραβάει τθν προςοχι
1. Διδάξτε του να τραβά τθν προςοχι κάποιου προςϊπου ς’ζνα
αντικείμενο είτε με το να το κρατά ψθλά είτε με το να το δείχνει ι να το
δίνει ςτο πρόςωπο, ενϊ παράλλθλα λζει το όνομά του.
2. Ενκαρρφνετε το παιδί να δείχνει και να ονομάηει πράγματα που το
περιβάλουν, πχ. τθν ϊρα που ψωνίηετε ςτθν αγορά ι κοιτάτε από το
παράκυρο.
Να ηθτά
1. Πταν το παιδί δείχνει κάτι που κζλει (πχ. ζνα μπιςκότο) να λζτε τθ λζξθ
δείχνοντασ το μπιςκότο πριν του το δϊςετε. Αργότερα περιμζνετε από το
παιδί να πει τθν λζξθ ι κάτι που να μοιάηει με τθ λζξθ και μετά δϊςτε το
μπιςκότο.
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2. Δϊςτε δυνατότθτεσ επιλογισ: πχ. να διαλζξει και να πει ζνα παιχνίδι που
κζλει να παίξει μεταξφ άλλων, να διαλζξει μια εικόνα που κζλει να
ηωγραφίςει, να διαλζξει αυτό που κζλει να ηωγραφίςει, να διαλζξει αυτό
που κζλει να φάει ι να πιει ονομάηοντάσ τα.
3. Ραίηουμε το παιχνίδι «αγοράηω-πουλάω»: το παιδί γίνεται πωλθτισ και
ο γονιόσ ι ζνα άλλο παιδί ο αγοραςτισ. Φροντίςτε ϊςτε το επίπεδο
δυςκολίασ του παιχνιδιοφ να είναι ανάλογο με το επίπεδο ανάπτυξθσ
του παιδιοφ.
4. Ηωγραφίςτε και κόψτε 2 χαρτιά ςε ςχιμα ψαριοφ. Χωρίςτε τα ψάρια ςε
κομμάτια και ςε κάκε κομμάτι κάντε μια ηωγραφιά. Τα κομμάτια του
ενόσ ψαριοφ τα κόβουμε, ενϊ του άλλου μζνουν ςτακερά. Μακαίνουμε
ςτο παιδί να ηθτά ζνα-ζνα τα αντικείμενα που απεικονίηονται ςτα
κομμάτια και να αντιςτοιχεί κάκε κομμζνο κομμάτι ςτθν αντίςτοιχθ
εικόνα του ςτακεροφ ψαριοφ.
Να δίνει εντολζσ
1. Ραίξτε το παιχνίδι «κρφψε κάτι». Ο κακζνασ με τθ ςειρά λζει ςτον άλλο τι
να κρφψει.
2. Αγορά (ομαδικό παιχνίδι): το κάκε παιδί με τθ ςειρά λζει ςε κάποιο άλλο
τι να αγοράςει, πχ. το ζνα παιδί κάνει τον μπαμπά και το άλλο τθν μαμά.
Το παιδί που κάνει τθν μαμά λζει ςτο άλλο που κάνει τον μπαμπά
«πιγαινε να αγοράςεισ τυρί και ψωμί».
3. Εάν το παιδί κζλει να κάνει μια καταςκευι, πχ. να ηωγραφίςει, του
ηθτάμε να ονομάςει τα υλικά που κα χρειαςτεί, πχ. χαρτί, μπογιζσ,
μαρκαδόρουσ κ.λπ.
4. Το παιδί μακαίνει να ηθτά να του ηωγραφίςουμε κάτι που του αρζςει.
Να ονομάηει
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1. Ο ενιλικασ ρωτάει το παιδί «τι είναι αυτό”, “πωσ το λζνε;», «τι βρικεσ;»
-Το παιδί ονομάηει αντικείμενα, κακϊσ τα βάηει μζςα ςε ζνα κουτί.
-Κακϊσ τα δίνει ςε ζναν ενιλικα.
-Ο ενιλικασ βγάηει αντικείμενα μζςα από μια μυςτθριϊδθ τςάντα ι
κουτί και το παιδί τα ονομάηει.
-Το παιδί ονομάηει αντικείμενα τθν ϊρα που ςυμμαηεφει τα πράγματά
του.
-Βάηουμε διάφορα δϊρα μζςα ςε μια χριςτουγεννιάτικθ κάλτςα ι ςτο
ςάκο του Άι Βαςίλθ και το παιδί τα ονομάηει.
-Κρφβουμε διάφορα αντικείμενα μζςα ςτο δωμάτιο και το παιδί τα
βρίςκει και τα ονομάηει.
-Το παιδί ονομάηει τισ εικόνεσ ενόσ βιβλίου.
-Το παιδί ονομάηει εικόνεσ κακϊσ τισ βάηει μζςα ςε ζνα ταχυδρομικό
κουτί.
-Χρθςιμοποιιςτε ζναν κφβο ςτισ πλευρζσ του οποίου ζχετε κολλιςει
εικόνεσ και ηθτιςτε από το παιδί να τισ ονομάςει.
2. Ραιχνίδια που διευκολφνουν το παιδί να ονομάςει εικόνεσ:
-Ραιχνίδια ψαρζματοσ
-Ραιχνίδι ρουλζτασ με εικόνεσ. Το παιδί ονομάηει τθν εικόνα που δείχνει
το βελάκι τθσ ρουλζτασ.
-Το παιδί ονομάηει εικόνεσ κακϊσ παίηει Lotto, Domino κι άλλα επιτραπζηια
παιχνίδια.
3. Ραιχνίδια τφπου «Μάντεψε τι είναι».
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-Βάηουμε μερικά αντικείμενα ςε ζνα κουτί που ζχει μια τρφπα ςτθ μία πλευρά
του (αρκετά μεγάλθ, ϊςτε να χωράει το χζρι του παιδιοφ). Το παιδί πιάνει ζνα
αντικείμενο και προςπακεί να μαντζψει τι είναι. Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να
γίνει χρθςιμοποιϊντασ μια τςάντα αντί για ζνα κουτί.
-Τυφλόμυγα με αντικείμενα.
-Τοποκετιςτε κάποια αντικείμενα πάνω ςτο τραπζηι και πείτε ςτο παιδί να τα
απομνθμονεφςει. Στθ ςυνζχεια πείτε του να ανακαλζςει όςα κρφψατε ι
απομακρφνατε.
-Δείξτε ςτο παιδί φωτογραφίεσ αντικειμζνων παρμζνων από αςυνικιςτεσ
οπτικζσ γωνίεσ. Ρείτε του να μαντζψει ποιο αντικείμενο εικονίηεται.
-Δίνουμε ςτο παιδί εικόνεσ που απεικονίηουν μιςά αντικείμενα και το παιδί
πρζπει να τα ενϊςει. Στθν αρχι τα αντικείμενα πρζπει να είναι πολφ
διαφορετικά μεταξφ τουσ, όπωσ ζνα μιλο, ζνα αμάξι, ζνα φλιτηάνι. Αργότερα
δϊςτε εικόνεσ που μοιάηουν οπτικά μεταξφ τουσ, πχ. μιλο, μπάλα, πορτοκάλι
κ.λπ
Δραςτθριότθτεσ για να ονομάςει το παιδί αυτό που κάνει
1. ωτιςτε το παιδί «τι κάνεισ;» κατά τθ διάρκεια του φαγθτοφ, ενϊ τρϊει
και πίνει ι κατά τθ διάρκεια του μπάνιου, ενϊ πλζνεται, ντφνεται κ.λπ.
2. Κρατιςτε μια κοφκλα και κινιςτε τθν με διαφορετικοφσ τρόπουσ. ωτιςτε
το παιδί τι κάνει θ κοφκλα.
3. Το παιδί μακαίνει να δίνει εντολζσ, πχ. γζλα, κλάψε, πιδα.
4. Το παιδί ονομάηει εικόνεσ που εικονίηουν διάφορα ριματα κίνθςθσ.
Ηθτιςτε ςτθ ςυνζχεια να εκτελζςει τθν ίδια κίνθςθ και να μιμθκεί εικόνεσ.
5. Κάντε διάφορεσ κινιςεισ και ηθτιςτε από το παιδί να μαντζψει αυτό που
κάνετε.
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Δραςτθριότθτεσ για προτάςεισ 2 λζξεων
Ρολλζσ από τισ δραςτθριότθτεσ που αναφζραμε παραπάνω μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για να βοθκιςουμε το παιδί να παράγει προτάςεισ 2
λζξεων.
Οι πρϊτοι ςυνδυαςμοί προτάςεων με 2 λζξεισ
Οι πρϊτεσ προτάςεισ 2 λζξεων που διδάςκουμε ςτο παιδί είναι ςυνδυαςμοί
λζξεων προςϊπου ι αντικειμζνου με ζνα ριμα, πχ. κοίτα ζνα αμάξι που
περνάει, πάει γάλα, πάλι φιλάκι, μπαμπάσ ζφυγε.
Κάκε μία από τισ λζξεισ αυτζσ καλό είναι να χρθςιμοποιοφνται με διαφορετικά
αντικείμενα και ριματα για να διευκολυνκεί θ γενίκευςι τουσ.
-Ταχυδρομικό κουτί: το παιδί βάηει ζνα αντικείμενο μζςα ςτο κουτί μόνο
εφόςον παράγει μια πρόταςθ 2 λζξεων (πχ. μπάλα πάει, κοφκλα νάνι).
-Βιβλίο με εικόνεσ, του οποίου θ μία ςελίδα είναι άδεια (δεσ παραπάνω).
Μετζπειτα ςυνδυαςμοί προτάςεων με 2 λζξεισ
Στο ςτάδιο αυτό το παιδί μακαίνει να εκφράηει προτάςεισ ςυνδυάηοντασ 2
αντικείμενα, π.χ. κοφκλα γλυκό. Πταν διδάςκουμε ςτο παιδί καινοφρια
ονόματα αντικειμζνων, το ριμα πρζπει να μζνει ςτακερό (π.χ. δϊςε τθ μπάλα,
δϊςε το τουβλάκι, δϊςε τα μιλο). Το ίδιο κάνουμε και όταν μακαίνει
καινοφρια ριματα, πχ. «δείξε το φλιτηάνι», «πάρε το φλιτηάνι», «κρφψε το
φλιτηάνι».
Σχόλια και περιγραφζσ
1. Κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ ι κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων, ηθτάμε
από το παιδί να μασ πει τι κάνει ι τι κάνουμε με προταςοφλεσ 2 λζξεων
(πχ. πλζνω ροφχα, ντφνω τθν κοφκλα).
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2. Κατά τθ διάρκεια του ςυμβολικοφ παιχνιδιοφ αναπαράςταςθσ (πχ.
περιποίθςθσ μιασ κοφκλασ) ι δραματοποίθςθσ μιασ ιςτορίασ, ηθτάμε από
το παιδί να περιγράψει όςα ςυμβαίνουν.
3. Δείχνουμε ςτο παιδί διάφορα αντικείμενα και ηθτάμε να μασ πει τι
κάνουμε με αυτά (πχ. ρωτάμε «τι κάνουμε με τθ χτζνα;» και το παιδί
απαντά «χτενίηουμε τα μαλλιά»).
4. Δείξτε ςτο παιδί δυάδεσ εικόνων, πχ. ζνα πρόςωπο (άντρασ) να κάνει κάτι
(πχ. να ςκάβει). Με τον τρόπο αυτό ενιςχφςτε τθν ικανότθτα του παιδιοφ
να ςυνδυάηει δφο λζξεισ.
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