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Η εκμάθηση ή ο εμπλουτισμος του λεξιλογίου στα παιδιά γίνεται σίγουρα πιο εύκολος με 

τη χρήση εικόνων. Η Παιδική Μολυβοθήκη σας δίνει τη δυνατότητα είτε είστε γονιός, είτε 

λογοθεραπευτής, είτε εργοθεραπευτής, είτε ειδικός παιδαγωγός, είτε νηπιαγωγός να 

εκτυπώσετε και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω εικόνες – ενέργεις (ρήματα) για να 

μάθουν τα παιδιά σας ή οι μαθητές σας. 

Οι εικόνες αποτελούν πάντα ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους θεραπευτές ή/και 

παιδαγωγούς. Μπορείτε να τις εκτυπώσετε, να τις πλαστικοποιήσετε και να ξεκινησετε το 

παιχνίδι.  

Μερικές ιδέες 

1. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για ενίσχυση της φωνολογικής ενημερόητας των 

παιδιών π.χ. μπά – λα ( λέω δυνατά τις συλλαβές και χτυπάω τα χεράκια μου για 

κάθε συλλαβή) 

2. Ξεχωρίζω τις δισύλλαβες απο τις τρισύλλαβες λέξεις 

3. Παρατηρώ και κάνω ζευγαράκια κάθε εικόνα έγχρωμη με την αντίστοιχη 

ασπρόμαυρη. 

Οι λέξεις - εικόνες που περιέχονται είναι οι παρακάτω: 

1. Τρώω 

2. Πίνω 

3. Βλέπω τηλεόραση 

4. Φωνάζω  

5. Κάθομαι 

6. Παίζω  

7. Κάνω ποδήλατο  

8. Μιλάω  

9. Κοιμάμαι 

10. Ξυπνάω  

11. Διαβάζω 

12. Γράφω 

13. Ζωγραφίζω  

14. Περπατάω  

15. Χορεύω 

16. Οδηγώ 

17. Δένω  

18. Κολυμπώ  

19. Βάφω  

20. Τρέχω 

21. Σκουπίζω 

22. Σφουγγαρίζω 

23. Πλένω 

24. Σιδερώνω  
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25. Καθαρίζω 

26. Μαγειρεύω  

27. Ποτίζω 

28. Πλένομαι 

29. Χτενίζομαι  

30. Ψαρεύω 

31. Τραγουδάω 

32. Πηδάω 

33. Φοράω 

34. Βουρτζίζω 

35. Κόβω  

36. Κλάιω  

37. Ανεβαίνω 

38. Κατεβαίνω  

39. Πέφτω  

40. Περιμένω  
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