
Γλωσσικά παιχνίδια για 
μικρά παιδιά 



Γλωσσικά παιχνίδια για 
παιδιά

• Αναπτύξτε το λεξιλόγιό τους διαβαζοντάς τους βιβλία, τα οποία περιέχουν 
μία πρόταση σε κάθε σελίδα.

• Ονομάστε τα αντικείμενα και περιγράψτε την εικόνα της κάθε σελίδας. 
Αναφέρετε τα συνώνυμα των οικείων λέξεων (π.χ. μαμά, γυναίκα, κυρία, 
μεγάλη, ενήλικας) και χρησιμοποιήστε αυτό το νέο λεξιλόγιο σε προτάσεις 
για να τα βοηθήσετε να το μάθουν.

• Βάλτε αντικείμενα σε ένα καλάθι ή τσάντα και πείτε τους να παίρνουν ένα 
αντικείμενο κάθε φορά λέγοντας το όνομα του. Εσείς επαναλαμβάνετε αυτό 
που σας λένε τα παιδιά και το επεκτείνετε. Π.χ. για τη λέξη «χτένα»: 
«Αυτό είναι μια χτένα. Ο Γιάννης χτενίζει τα μαλλιά του με τη χτένα». 



Γλωσσικά παιχνίδια για 
παιδιά

• Πάρτε τα αντικείμενα από το καλάθι ή την τσάντα και βοηθήστε τα να 
τα κατηγοριοποιήσουν σε ομάδες (π.χ. ρούχα, φαγητά, έπιπλα).

• Κόψτε εικόνες από παλιά περιοδικά και φτιάξτε ένα λεύκωμα με oικεία 
αντικείμενα. Βοηθήστε τα παιδιά να κολλήσουν τις εικόνες με κόλλα στο 
λεύκωμα. Κάντε εξάσκηση μαζί τους στο να ονομάζουν τις εικόνες. 
Χρησιμοποιήστε χειρονομίες και λόγο για να τους δείξετε πως 
χρησιμοποιούνται τα αντικείμενα.

• Κοιτάξτε μαζί με το παιδί οικογενειακές φωτογραφίες και ονομάστε τα 
πρόσωπα. Χρησιμοποιήστε απλές φράσεις/προτάσεις για να 
περιγράψετε τι συμβαίνει στις φωτογραφίες (π.χ. «Ο Γιάννης 
κολυμπάει στη θάλασσα»).



Γλωσσικά παιχνίδια για 
παιδιά

• Γράψτε απλές και σχετικές φράσεις κάτω από τις εικόνες π.χ. 
«Χαρούμενα γενέθλια μπαμπά». Έτσι, τα παιδιά θα αρχίσουν να 
καταλαβαίνουν ότι το διάβασμα είναι προφορικός λόγος σε 
γραφή.

• Τραγουδάτε τραγούδια και παίζετε παιχνίδια με τα δάχτυλα 
(π.χ. «μια ωραία πεταλούδα»). Αυτά τα τραγούδια και τα 
παιχνίδια εισάγουν τα παιδιά στο ρυθμό και τους ήχους της 
γλώσσας.

• Ενισχύστε την κατανόηση των παιδιών σας παίζοντας το 
παιχνίδι «ναι ή όχι»: π.χ. «Είσαι αγόρι;», «Είσαι λιοντάρι;», «
Σε λένε Μαρία;».



Γλωσσικά παιχνίδια για 
παιδιά

• Κόψτε εικόνες από παλιούς καταλόγους, περιοδικά και εφημερίδες. Μετά 
φτιάξτε αστείες εικόνες κολλώντας κομμάτια από διαφορετικές εικόνες με έναν 
φανταστικό τρόπο. Για παράδειγμα, κολλήστε μία εικόνα ενός σκύλου μέσα σε 
ένα αυτοκίνητο σαν να οδηγεί ο σκύλος. Βοηθήστε τα παιδιά να σας εξηγήσουν 
γιατί η εικόνα είναι αστεία.

• Ταξινομήστε εικόνες και αντικείμενα σε κατηγορίες, αλλά αυξήστε τη δυσκολία 
ρωτώντας τα να σας δείξουν ποια εικόνα ή  αντικείμενο δεν ταιριάζει στην 
κατηγορία. Για παράδειγμα, ένα μωρό δεν ταιριάζει με ένα σκύλο, μία γάτα και 
ένα ποντίκι. Πείτε τους ότι συμφωνείτε με την απάντησή τους γιατί ένα μωρό 
δεν είναι ζώο.

• Διαβάστε τους βιβλία που έχουν απλή πλοκή και συζητήστε για την εξέλιξη της 
ιστορίας. Βοηθήστε τα να σας ξαναπούν την ιστορία ή να σας υποκριθούν την 
ιστορία με σκηνικά και κουστούμια. Πείτε τους ποιο κομμάτι της ιστορίας σας 
άρεσε πιο πολύ και ζητήστε τους να σας πουν ποιο κομμάτι άρεσε  σε εκείνα 
πιο πολύ.
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• Κοιτάξτε οικογενειακές φωτογραφίες και βάλτε τα παιδιά να σας 
εξηγήσουν τι συμβαίνει σε κάθε φωτογραφία.

• Δουλέψτε την κατανόηση κάνοντας ερωτήσεις. Ζητήστε τους να 
προσπαθήσουν να σας μπερδέψουν κάνοντάς σας δικές τους 
ερωτήσεις. Κάντε το παιχνίδι αστείο προσποιούμενοι ότι έχετε 
μπερδευτεί με μερικές από τις «αληθινά δύσκολες» ερωτήσεις που 
σας κάνουν. 

• Επεκτείνετε την ικανότητα των παιδιών να λένε μία ιστορία με το να 
υποκρίνεστε συνηθισμένα σενάρια (π.χ. μαγειρεύω φαγητό, πηγαίνω 
για ύπνο ή πηγαίνω στο γιατρό) χρησιμοποιώντας ένα κουκλόσπιτο και 
τα παιχνίδια που αυτό περιέχει. Κάντε το ίδιο φορώντας κουστούμια. 
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• Παίξτε παιχνίδια με χωροχρονικές έννοιες (π.χ. πρώτος, μεσαίος και 
τελευταίος, δεξιά και αριστερά, πρώτα, μετά και στο τέλος) και με  
αντίθετες έννοιες (π.χ. πάνω και κάτω, μικρός και μεγάλος).

• Περιγράψτε κάτι (π.χ. ένα ζώο) και πείτε στα παιδιά να μαντέψουν τι 
περιγράφετε. Επεκτείνετε την κατανόηση και έκφραση των παιδιών  
παίζοντας το παιχνίδι «Μάντεψε τι βλέπω»: π.χ. «Βλέπω κάτι 
στρογγυλό στον τοίχο που μας χρησιμεύει να βλέπουμε τι ώρα είναι.» 
Αφού τα παιδιά μαντέψουν τι τους περιγράφετε, πείτε τους να σας 
περιγράψουν κάτι που εκείνα βλέπουν τριγύρω.

• Παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια που να αντιστοιχούν στην ηλικία των 
παιδιών (π.χ. φιδάκι, γκρινιάρης).
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• Δείξτε πράγματα τα οποία είναι ίδια ή διαφορετικά. Παίξτε παιχνίδια 
χρησιμοποιώντας αυτές τις έννοιες τις οποίες θα τις συναντήσουν 
αργότερα στην τάξη.

• Προσπαθήστε να χωρίσετε τα αντικείμενα σε κατηγορίες 
επισημαίνοντας πιο λεπτές διαφορές μεταξύ των αντικειμένων (π.χ. 
μαλακός και σκληρός, βαρύς και ελαφρύς, μικρός και μεγάλος). 

• Παίξτε ρόλους (π.χ. παίξτε το γιατρό ή  το δάσκαλο) 
χρησιμοποιώντας διαλόγους, σκηνικά και κοστούμια. Κάντε το ίδιο με 
ένα κουκλόσπιτο και τα παιχνίδια που περιέχει φτιάχνοντας σενάρια 
και κάνοντας τις κούκλες να μιλάνε.
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• Διαβάστε ιστορίες με εύκολη πλοκή. Βοηθήστε τα παιδιά  να μαντέψουν τι θα 
συμβεί στη συνέχεια της ιστορίας. Υποδυθήτε τις ιστορίες και παίξτε 
κουκλοθέατρο μέσα από αυτές. Βάλτε τα παιδιά να ζωγραφίσουν μία εικόνα από 
κάποια σκηνή της ιστορίας ή του αγαπημένου τους μέρους. Μπορείτε να κάνετε 
το ίδιο με βιντεοκασσέτες/DVDs καθώς και με τηλεοπτικά προγράμματα επειδή 
και αυτά έχουν πλοκή. Ρωτήστε ερωτήσεις τύπου: «ποιός», «τί», «πότε», 
«πού» ή «γιατί» και ελέγξτε τις απαντήσεις τους.

• Ενθαρρύνετε τα παιδιά  να σας δίνουν οδηγίες και να σας εξηγούν πως έκαναν 
κάτι. Για παράδειγμα, ρωτήστε τα παιδιά να σας εξηγήσουν πως έφτιαξαν μία 
κατασκευή από τουβλάκια. Όταν παίζετε το γιατρό, ρωτήστε τα να σας 
εξηγήσουν πως εξετάζουν ένα μωρό. Ζωγραφίστε μια εικόνα και γράψτε από 
κάτω την ιστορία των παιδιών καθώς σας την λένε. Τα παιδιά γρήγορα θα 
κατανοήσουν τη σχέση αφήγησης και γραπτής γλώσσας.



Γλωσσικά παιχνίδια για 
παιδιά

• Πείτε στα παιδιά να σας βοηθήσουν να 
προγραμματίσετε τις δουλειές της ημέρας. Για 
παράδειγμα, βάλτε τα να φτιάξουν μια λίστα με ψώνια 
που χρειάζεστε από το σούπερ-μάρκετ ή να σας 
βοηθήσουν να ετοιμάσετε το πάρτυ των γενεθλίων 
τους. Ρωτήστε τη γνώμη τους: π.χ. «Τί πιστεύεις ότι 
θα ήθελε ο ξάδερφός σου για τα γενέθλιά του; ή Τί 
φρούτα χρειαζόμαστε να αγοράσουμε από το 
μανάβικο;» 
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• Kόψτε μαζί με τα παιδιά χρωματιστά σχήματα (τρίγωνα, τετράγωνα και 
κύκλους) και φτιάξτε με αυτά μία φανταστική πόλη με σπίτια, δέντρα, 
ανθρώπους κτλ. Συζητήστε πως θα είναι αυτή η πόλη.

• Κρύψτε ένα «θησαυρό» (π.χ. καραμέλες, αυτοκόλλητα) σε κάποιο 
μέρος του σπιτιού. Τα παιδιά για να ανακαλύψουν το θησαυρό θα 
πρέπει να σας κάνουν ερωτήσεις.

• Καθίστε αντικρυστά με τα παιδιά και βάλτε στη μέση του τραπεζιού 
κάτι που να σας εμποδίζει να βλέπετε τι φτιάχνει ο ένας και ο άλλος 
(π.χ. ένα ντοσιέ). Πάρτε χρωματιστές πλαστελίνες ή μαρκαδόρους και 
χαρτί και δίνοντας εντολές ο ένας στον άλλο φτιάξτε κάτι με τις 
πλαστελίνες (π.χ. έναν ελέφαντα) ή ζωγραφίστε κάτι (π.χ. ένα 
λουλούδι). Αφού τελειώσετε, συγκρίνετε αν ακολουθήσατε ακριβώς 
τις εντολές του άλλου και αν φτιάξατε αυτό που σας ζήτησε.
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• Παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια με κανόνες. Βοηθήστε τα παιδιά 
να κατανοήσουν και να ακολουθούν τους κανόνες σημειώνοντας 
σε πίνακα ή χαρτί τυχόν ζαβολιές του κάθε παίκτη.

• Βάλτε σε στοίβες κάρτες που να απεικονίζουν αντικείμενα, 
ρούχα, φαγητά, μεταφορικά μέσα, τοπία κτλ. Διαλέξτε με τη 
σειρά μία κάρτα από κάθε κατηγορία και ξεκινήστε να 
διηγηθήτε ένα φανταστικό ταξίδι βασιζόμενοι στις κάρτες που 
διαλέξατε.

• Διηγηθήτε στα παιδιά σας μία ιστορία. Ζητήστε από αυτά να 
σκεφτούν και να δώσουν το τέλος της ιστορίας.
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• Μην πάψετε να διαβάζετε δυνατά ιστορίες 
στο παιδί σας γιατί αυτό συνήθως καταλήγει 
και σε κουβέντα γύρω από την ιστορία. 

• Λίγη συζήτηση βοηθά να γίνουν τα βιβλία και 
το νόημα τους μέρος της καθημερινής ζωής 
του παιδιού και να του προσφέρουν εμπειρίες 
που θα του οξύνουν την κριτική σκέψη. 



Γλωσσικά παιχνίδια για 
παιδιά

• Φέρτε το παιδί σε επαφή με πολλά αστεία και λογοπαίγνια. 
• Εξασκηθήτε στο να βρίσκετε αινίγματα και να λέτε μαζί 

γλωσσοδέτες.
• Διαβάστε χιουμοριστικά βιβλία με το παιδί προσπαθώντας να 

εξηγήσετε τι είναι αυτό που τα κάνει αστεία. Μπορεί να είναι μια 
λέξη ή φράση με διφορούμενη σημασία. Μπορεί να είναι μια αλλαγή 
του ήχου, ο διαφορετικός τρόπος τονισμού των λέξεων, η χρήση 
ήχων, λέξεων ή φράσεων ανάποδα ή προτάσεις που δεν εννοούν 
αυτό που φαίνεται να λένε.

• Συζητήστε αστείες ατάκες όταν αυτές εμφανίζονται σε 
αυτοκόλλητα προφυλακτήρων αμαξιών, ταμπέλες καταστημάτων, 
μπλούζες, σλόγκαν στην τηλεόραση (διαφημίσεις) κ.τ.λ.

• Μάθετε στο παιδί το νόημα των άγνωστων λέξεων που μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται στο αστείο ή στο λογοπαίγνιο.
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• Συγκρίνετε 2 φαινομενικά ανόμοια 
πράγματα ή καταστάσεις με ένα 
σταθερό κριτήριο:

Π.χ. το αλάτι είναι αλμυρό αλλά η ζάχαρη 
γλυκιά.
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• Χτυπήστε παλαμάκια μαζί με τα παιδιά 
προσπαθώντας να βρείτε πόσες συλλαβές 
(«κομματάκια») έχουν οι λέξεις.

• Σκεφτείτε μαζί με τα παιδιά λέξεις που να αρχίζουν 
από έναν συγκεκριμένο ήχο (π.χ. από κ: καρέκλα, 
καρότσι, καρότο, κεφάλι κτλ.). Νικητής θα είναι 
αυτός που θα σκεφτεί τις περισσότερες λέξεις.

• Δίνετε μία λέξη στο παιδί και του ζητάτε να φτιάξει 
μία πρόταση με αυτή τη λέξη.

• Προσπαθήστε να βρείτε λέξεις που να 
ομοιοκαταληκτούν (π.χ. βροχούλα, μανούλα).


