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1. Αντί να δείξεις τις κοτούλες, δείξε το σπιτάκι.
2. Αντί να δείξεις τα δέντρα, δείξε τις κοτούλες.
3. Αντί να δείξεις το σπιτάκι, δείξε την αγελάδα.
4. Αντί να δείξεις την αγελάδα, δείξε τα δέντρα.
5. Αντί να δείξεις την αγελάδα, δείξε τον φράχτη.
6. Αντί να δείξεις τον φράχτη, δείξε τις κοτούλες.

ΑΝΤΙ

1. Αφού δείξεις την αγελάδα, δείξε τα δέντρα.
2. Αφού δείξεις τις κοτούλες, δείξε το σπιτάκι.
3. Αφού δείξεις τα δέντρα, δείξε τις κοτούλες.
4. Αφού δείξεις τον φράχτη, δείξε την αγελάδα.
5. Αφού δείξεις το κάστρο, δείξε τον φράχτη.
6. Αφού δείξεις το σπιτάκι, δείξε τις κοτούλες.

ΑΦΟΥ

1. Πριν δείξεις το σπιτάκι, δείξε τις κοτούλες.
2. Πριν δείξεις τις κοτούλες, δείξε τα δέντρα.
3. Πριν δείξεις την αγελάδα, δείξε το σπιτάκι.
4. Πριν δείξεις τα δέντρα, δείξε την αγελάδα.
5. Πριν δείξεις τον φράχτη, δείξε την αγελάδα.
6. Πριν δείξεις τις κοτούλες, δείξε τον φράχτη.

ΠΡΙΝ

Μπορείτε να κόψετε τις 
εικόνες.  Ζητήστε από το 
παιδί  να σας δώσει τη 
σωστή εικόνα και  όχι  

απλά να σας τη δείξει.

Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Η   Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Πακέτο 2ο

Κόψτε τις εικόνες και  
ξεκινήστε το παιχνίδι.  
∆ώστε χρόνο στο παιδί  
σας να σκεφτεί και  µην 

το πιέζετε.

1. Όταν δείξω τον αγρότη, πάρε τις κολοκύθες.
2. Όταν δείξω το γουρουνάκι, πάρε τον αγρότη.
3. Όταν δείξω τις κολοκύθες, πάρε το τρακτέρ.
4. Όταν δείξω το τρακτέρ, πάρε το γουρουνάκι.
5. Όταν δείξω το γουρουνάκι, πάρε τις κολοκύθες.

ΟΤΑΝ

1. Εκτός από το τρακτέρ, πάρε και το γουρουνάκι.
2. Εκτός από τον αγρότη, πάρε και τις κολοκύθες.
3. Εκτός από το γουρουνάκι, πάρε και τον αγρότη.
4. Εκτός από τις κολοκύθες, πάρε και το τρακτέρ.
5. Εκτός από το γουρουνάκι, πάρε και τις κολοκύθες.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ

1. ∆ώσε µου ή το γουρουνάκι ή τις κολοκύθες.
2. ∆ώσε µου ή τον αγρότη ή το τρακτέρ.
3. ∆ώσε µου ή την τις κολοκύθες ή το τρακτέρ.
4. ∆είξε  µου ή το γουρουνάκι ή τις κολοκύθες.
5. ∆είξε µου ή το γουρουνάκι ή τον αγρότη.

Η’ -  Η’
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1. Αντί να δείξεις τις κοτούλες, δείξε το σπιτάκι.
2. Αντί να δείξεις τα δέντρα, δείξε τις κοτούλες.
3. Αντί να δείξεις το σπιτάκι, δείξε την αγελάδα.
4. Αντί να δείξεις την αγελάδα, δείξε τα δέντρα.
5. Αντί να δείξεις την αγελάδα, δείξε τον φράχτη.
6. Αντί να δείξεις τον φράχτη, δείξε τις κοτούλες.

ΑΝΤΙ

1. Αφού δείξεις την αγελάδα, δείξε τα δέντρα.
2. Αφού δείξεις τις κοτούλες, δείξε το σπιτάκι.
3. Αφού δείξεις τα δέντρα, δείξε τις κοτούλες.
4. Αφού δείξεις τον φράχτη, δείξε την αγελάδα.
5. Αφού δείξεις το κάστρο, δείξε τον φράχτη.
6. Αφού δείξεις το σπιτάκι, δείξε τις κοτούλες.

ΑΦΟΥ

1. Πριν δείξεις το σπιτάκι, δείξε τις κοτούλες.
2. Πριν δείξεις τις κοτούλες, δείξε τα δέντρα.
3. Πριν δείξεις την αγελάδα, δείξε το σπιτάκι.
4. Πριν δείξεις τα δέντρα, δείξε την αγελάδα.
5. Πριν δείξεις τον φράχτη, δείξε την αγελάδα.
6. Πριν δείξεις τις κοτούλες, δείξε τον φράχτη.

ΠΡΙΝ

Μπορείτε να κόψετε τις 
εικόνες.  Ζητήστε από το 
παιδί  να σας δώσει τη 
σωστή εικόνα και  όχι  

απλά να σας τη δείξει.

Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Η   Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Πακέτο 2ο

Κόψτε τις εικόνες και  
ξεκινήστε το παιχνίδι.  
∆ώστε χρόνο στο παιδί  
σας να σκεφτεί και  µην 

το πιέζετε.

1. Όταν δείξω τον αγρότη, πάρε τις κολοκύθες.
2. Όταν δείξω το γουρουνάκι, πάρε τον αγρότη.
3. Όταν δείξω τις κολοκύθες, πάρε το τρακτέρ.
4. Όταν δείξω το τρακτέρ, πάρε το γουρουνάκι.
5. Όταν δείξω το γουρουνάκι, πάρε τις κολοκύθες.

ΟΤΑΝ

1. Εκτός από το τρακτέρ, πάρε και το γουρουνάκι.
2. Εκτός από τον αγρότη, πάρε και τις κολοκύθες.
3. Εκτός από το γουρουνάκι, πάρε και τον αγρότη.
4. Εκτός από τις κολοκύθες, πάρε και το τρακτέρ.
5. Εκτός από το γουρουνάκι, πάρε και τις κολοκύθες.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ

1. ∆ώσε µου ή το γουρουνάκι ή τις κολοκύθες.
2. ∆ώσε µου ή τον αγρότη ή το τρακτέρ.
3. ∆ώσε µου ή την τις κολοκύθες ή το τρακτέρ.
4. ∆είξε  µου ή το γουρουνάκι ή τις κολοκύθες.
5. ∆είξε µου ή το γουρουνάκι ή τον αγρότη.

Η’ -  Η’
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1. Αντί να δείξεις τις κοτούλες, δείξε το σπιτάκι.
2. Αντί να δείξεις τα δέντρα, δείξε τις κοτούλες.
3. Αντί να δείξεις το σπιτάκι, δείξε την αγελάδα.
4. Αντί να δείξεις την αγελάδα, δείξε τα δέντρα.
5. Αντί να δείξεις την αγελάδα, δείξε τον φράχτη.
6. Αντί να δείξεις τον φράχτη, δείξε τις κοτούλες.

ΑΝΤΙ

1. Αφού δείξεις την αγελάδα, δείξε τα δέντρα.
2. Αφού δείξεις τις κοτούλες, δείξε το σπιτάκι.
3. Αφού δείξεις τα δέντρα, δείξε τις κοτούλες.
4. Αφού δείξεις τον φράχτη, δείξε την αγελάδα.
5. Αφού δείξεις το κάστρο, δείξε τον φράχτη.
6. Αφού δείξεις το σπιτάκι, δείξε τις κοτούλες.

ΑΦΟΥ

1. Πριν δείξεις το σπιτάκι, δείξε τις κοτούλες.
2. Πριν δείξεις τις κοτούλες, δείξε τα δέντρα.
3. Πριν δείξεις την αγελάδα, δείξε το σπιτάκι.
4. Πριν δείξεις τα δέντρα, δείξε την αγελάδα.
5. Πριν δείξεις τον φράχτη, δείξε την αγελάδα.
6. Πριν δείξεις τις κοτούλες, δείξε τον φράχτη.

ΠΡΙΝ

Μπορείτε να κόψετε τις 
εικόνες.  Ζητήστε από το 
παιδί  να σας δώσει τη 
σωστή εικόνα και  όχι  

απλά να σας τη δείξει.

Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Η   Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Πακέτο 2ο

Κόψτε τις εικόνες και  
ξεκινήστε το παιχνίδι.  
∆ώστε χρόνο στο παιδί  
σας να σκεφτεί και  µην 

το πιέζετε.

1. Όταν δείξω τον αγρότη, πάρε τις κολοκύθες.
2. Όταν δείξω το γουρουνάκι, πάρε τον αγρότη.
3. Όταν δείξω τις κολοκύθες, πάρε το τρακτέρ.
4. Όταν δείξω το τρακτέρ, πάρε το γουρουνάκι.
5. Όταν δείξω το γουρουνάκι, πάρε τις κολοκύθες.

ΟΤΑΝ

1. Εκτός από το τρακτέρ, πάρε και το γουρουνάκι.
2. Εκτός από τον αγρότη, πάρε και τις κολοκύθες.
3. Εκτός από το γουρουνάκι, πάρε και τον αγρότη.
4. Εκτός από τις κολοκύθες, πάρε και το τρακτέρ.
5. Εκτός από το γουρουνάκι, πάρε και τις κολοκύθες.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ

1. ∆ώσε µου ή το γουρουνάκι ή τις κολοκύθες.
2. ∆ώσε µου ή τον αγρότη ή το τρακτέρ.
3. ∆ώσε µου ή την τις κολοκύθες ή το τρακτέρ.
4. ∆είξε  µου ή το γουρουνάκι ή τις κολοκύθες.
5. ∆είξε µου ή το γουρουνάκι ή τον αγρότη.

Η’ -  Η’
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1. Αντί να δείξεις τις κοτούλες, δείξε το σπιτάκι.
2. Αντί να δείξεις τα δέντρα, δείξε τις κοτούλες.
3. Αντί να δείξεις το σπιτάκι, δείξε την αγελάδα.
4. Αντί να δείξεις την αγελάδα, δείξε τα δέντρα.
5. Αντί να δείξεις την αγελάδα, δείξε τον φράχτη.
6. Αντί να δείξεις τον φράχτη, δείξε τις κοτούλες.

ΑΝΤΙ

1. Αφού δείξεις την αγελάδα, δείξε τα δέντρα.
2. Αφού δείξεις τις κοτούλες, δείξε το σπιτάκι.
3. Αφού δείξεις τα δέντρα, δείξε τις κοτούλες.
4. Αφού δείξεις τον φράχτη, δείξε την αγελάδα.
5. Αφού δείξεις το κάστρο, δείξε τον φράχτη.
6. Αφού δείξεις το σπιτάκι, δείξε τις κοτούλες.

ΑΦΟΥ

1. Πριν δείξεις το σπιτάκι, δείξε τις κοτούλες.
2. Πριν δείξεις τις κοτούλες, δείξε τα δέντρα.
3. Πριν δείξεις την αγελάδα, δείξε το σπιτάκι.
4. Πριν δείξεις τα δέντρα, δείξε την αγελάδα.
5. Πριν δείξεις τον φράχτη, δείξε την αγελάδα.
6. Πριν δείξεις τις κοτούλες, δείξε τον φράχτη.

ΠΡΙΝ

Μπορείτε να κόψετε τις 
εικόνες.  Ζητήστε από το 
παιδί  να σας δώσει τη 
σωστή εικόνα και  όχι  

απλά να σας τη δείξει.

Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Η   Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Πακέτο 2ο

Κόψτε τις εικόνες και  
ξεκινήστε το παιχνίδι.  
∆ώστε χρόνο στο παιδί  
σας να σκεφτεί και  µην 

το πιέζετε.

1. Όταν δείξω τον αγρότη, πάρε τις κολοκύθες.
2. Όταν δείξω το γουρουνάκι, πάρε τον αγρότη.
3. Όταν δείξω τις κολοκύθες, πάρε το τρακτέρ.
4. Όταν δείξω το τρακτέρ, πάρε το γουρουνάκι.
5. Όταν δείξω το γουρουνάκι, πάρε τις κολοκύθες.

ΟΤΑΝ

1. Εκτός από το τρακτέρ, πάρε και το γουρουνάκι.
2. Εκτός από τον αγρότη, πάρε και τις κολοκύθες.
3. Εκτός από το γουρουνάκι, πάρε και τον αγρότη.
4. Εκτός από τις κολοκύθες, πάρε και το τρακτέρ.
5. Εκτός από το γουρουνάκι, πάρε και τις κολοκύθες.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ

1. ∆ώσε µου ή το γουρουνάκι ή τις κολοκύθες.
2. ∆ώσε µου ή τον αγρότη ή το τρακτέρ.
3. ∆ώσε µου ή την τις κολοκύθες ή το τρακτέρ.
4. ∆είξε  µου ή το γουρουνάκι ή τις κολοκύθες.
5. ∆είξε µου ή το γουρουνάκι ή τον αγρότη.

Η’ -  Η’
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1. Αντί να δείξεις τις κοτούλες, δείξε το σπιτάκι.
2. Αντί να δείξεις τα δέντρα, δείξε τις κοτούλες.
3. Αντί να δείξεις το σπιτάκι, δείξε την αγελάδα.
4. Αντί να δείξεις την αγελάδα, δείξε τα δέντρα.
5. Αντί να δείξεις την αγελάδα, δείξε τον φράχτη.
6. Αντί να δείξεις τον φράχτη, δείξε τις κοτούλες.

ΑΝΤΙ

1. Αφού δείξεις την αγελάδα, δείξε τα δέντρα.
2. Αφού δείξεις τις κοτούλες, δείξε το σπιτάκι.
3. Αφού δείξεις τα δέντρα, δείξε τις κοτούλες.
4. Αφού δείξεις τον φράχτη, δείξε την αγελάδα.
5. Αφού δείξεις το κάστρο, δείξε τον φράχτη.
6. Αφού δείξεις το σπιτάκι, δείξε τις κοτούλες.

ΑΦΟΥ

1. Πριν δείξεις το σπιτάκι, δείξε τις κοτούλες.
2. Πριν δείξεις τις κοτούλες, δείξε τα δέντρα.
3. Πριν δείξεις την αγελάδα, δείξε το σπιτάκι.
4. Πριν δείξεις τα δέντρα, δείξε την αγελάδα.
5. Πριν δείξεις τον φράχτη, δείξε την αγελάδα.
6. Πριν δείξεις τις κοτούλες, δείξε τον φράχτη.

ΠΡΙΝ

Μπορείτε να κόψετε τις 
εικόνες.  Ζητήστε από το 
παιδί  να σας δώσει τη 
σωστή εικόνα και  όχι  

απλά να σας τη δείξει.

Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Η   Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Πακέτο 2ο

Κόψτε τις εικόνες και  
ξεκινήστε το παιχνίδι.  
∆ώστε χρόνο στο παιδί  
σας να σκεφτεί και  µην 

το πιέζετε.

1. Όταν δείξω τον αγρότη, πάρε τις κολοκύθες.
2. Όταν δείξω το γουρουνάκι, πάρε τον αγρότη.
3. Όταν δείξω τις κολοκύθες, πάρε το τρακτέρ.
4. Όταν δείξω το τρακτέρ, πάρε το γουρουνάκι.
5. Όταν δείξω το γουρουνάκι, πάρε τις κολοκύθες.

ΟΤΑΝ

1. Εκτός από το τρακτέρ, πάρε και το γουρουνάκι.
2. Εκτός από τον αγρότη, πάρε και τις κολοκύθες.
3. Εκτός από το γουρουνάκι, πάρε και τον αγρότη.
4. Εκτός από τις κολοκύθες, πάρε και το τρακτέρ.
5. Εκτός από το γουρουνάκι, πάρε και τις κολοκύθες.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ

1. ∆ώσε µου ή το γουρουνάκι ή τις κολοκύθες.
2. ∆ώσε µου ή τον αγρότη ή το τρακτέρ.
3. ∆ώσε µου ή την τις κολοκύθες ή το τρακτέρ.
4. ∆είξε  µου ή το γουρουνάκι ή τις κολοκύθες.
5. ∆είξε µου ή το γουρουνάκι ή τον αγρότη.

Η’ -  Η’


