
 

 

Οδηγίες 

 Δείχνουμε την εικόνα και λέμε στο παιδί: «Εδώ είναι μια λάμπα. 

Θα σου πω τρεις λέξεις. Θέλω να βρεις ποια λέξη ακούγεται ίδια 

με τη λάμπα». 

 Λέμε το παράδειγμα: «Άκου: λάμπα – σπίρτο – γάμπα – καρότο».  

 Αν δεν απαντήσει, λέμε στο παιδί: «Ποια από αυτές ακούγεται 

ίδια με τη λάμπα;» 

 Αν δεν απαντήσει, δίνουμε εμείς στο παιδί ζευγαρωτά τις λέξεις 

π.χ. «λάμπα – σπίρτο ακούγονται ίδια;» 

 Αν και πάλι δεν απαντήσει σωστά, δίνουμε εμείς τη σωστή 

απάντηση «λάμπα – γάμπα» δίνοντας έμφαση στη ρίμα και 

απομονώνοντάς την.  

 Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. ρόδι : κλαδί – παπούτσι – πόδι 

1. ρακέτα:  παγωτό – σελίδα – πακέτα  



 

 

 

  

3. φύλλο: – μπωλ – μήλο – καλαμπόκι 

4. μπάλα: διαμάντι – ντομάτα – γάλα 



 

 

 

 

  

5. σταφύλι:  κοχύλι – τρομπέτα– αριθμός 



 

 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ / ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΛΛΑΒΗ + ΣΥΛΛΑΒΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ  + ΛΕΞΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

Παράδειγμα: 

 Δείχνουμε την εικόνα και ονομάζουμε τις λέξεις: «ρολόι: ρόμπα, 

μαξιλάρι, χέρι». 

 Λέμε στο παιδί δείχνοντας το ρολόι (λέξη που περιλαμβάνει τη 

συλλαβή στόχο): «Αυτή η λέξη αρχίζει από /ro/. Ποια άλλη λέξη 

αρχίζει από /ro/ ;» 

 Αν αποτύχει, του λέμε «άκου καλύτερα» και επαναλαμβάνουμε τις 

λέξεις απομονώνοντας ελαφρά την πρώτη συλλαβή κάθε λέξης: 

«ρο – λόι : ρο – μπα, μα – ξιλάρι, χε– ρι». 

 Αν και πάλι δεν το βρει, ονομάζουμε τις λέξεις ζευγαρωτά. Αν και 

πάλι δεν το βρει, δίνουμε εμείς τη σωστή απάντηση: «ρολόι – 

ρόμπα, αρχίζουν και οι δύο από /ro/». 

 Σε περίπτωση σωστής απάντησης επιβεβαιώνουμε την επιλογή 

του παιδιού με τον ίδιο τρόπο. 

  

 



 

 

 

  

Ονομάζουμε τις  λέξεις:    

 Χάρακας: χαλί – τετράγωνο – βιβλίο  

Δείχνουμε τον χάρακα και λέμε: 

«Αρχίζει από /χα/ ποια άλλη λέξη αρχίζει από /χα/». 

Ονομάζουμε τις λέξεις: 

Δελφίνι: σωσίβιο – δέντρο – βουνό  

Δείχνουμε το δελφίνι και λέμε: 

«Αρχίζει από /δe/ ποια άλλη λέξη αρχίζει από /δe/;» 



 

 

 

  

Ονομάζουμε τις λέξεις: 

Βαρέλι: βάζο – τσεκούρι – κάλτσα  

Δείχνουμε το βαρέλι και λέμε: 

«Αρχίζει από /va/ ποια άλλη λέξη αρχίζει από /va/;» 

Ονομάζουμε τις λέξεις: 

Φάκελος: κρεβάτι –σύννεφα – φανάρι  

Δείχνουμε τον φάκελο και λέμε: 

«Αρχίζει από /fa/ ποια άλλη λέξη αρχίζει από /fa/;» 



 

 

 

Εντοπισμός / Αρχική Συλλαβή – Συλλαβική Ένδειξη + Λέξη Στόχος 

Παράδειγμα 

 Ονομάζουμε τις εικόνες: «μάτι: χείλη, μαχαίρι, ψωμί»/ Στη 

συνέχεια λέμε: «Αυτό είναι μάτι. Βρες μου μια λέξη που ν’ αρχίζει 

το ίδιο όπως το μάτι». 

 Αν αποτύχει, ρωτάμε: «Από τι αρχίζει το μάτι;» και αν δεν το βρει, 

λέμε τη λέξη απομονώνοντας την πρώτη συλλαβή «από τι αρχίζει 

το μα – τι;» 

 Αν πάλι αποτύχει, του λέμε «το μάτι αρχίζει από /ma/ ποια άλλη 

λέξη αρχίζει από το ίδιο κομματάκι, δηλ. από /ma/ όπως το μάτι;» 

 Αν δεν το βρει, και πάλι ρωτάμε για κάθε μία λέξη χωριστά: «χείλη 

αρχίζει από /ma/;» «μαχαίρι αρχίζει από /ma/;» Αν και πάλι δεν το 

βρει του το λέμε εμείς και συνεχίζουμε στα υπόλοιπα. 

 Σε περίπτωση σωστής απάντησης επιβεβαιώνουμε την επιλογή 

του με τον ίδιο τρόπο. 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

1. Δάσος: Ποια λέξη αρχίζει όπως το δάσος; Δάσος 

φωτιά 

δάχτυλο 

σπίρτο 

2. Ιππόκαμπος: Ποια λέξη αρχίζει όπως ο ιππόκαμπος; Ιππόκαμπος 

θάλασσα 

ήλιος 

ψάρι 



 

 

 

  

3. Καράβι: Ποια λέξη αρχίζει όπως το καράβι; Καράβι 

δέντρο 

γυαλιά 

καρότο 

4. Λουλούδι: Ποια λέξη αρχίζει όπως το λουλούδι; Λουλούδι 

λάμπα 

λουκέτο 

τσάντα 



 

 

Επιλογή Ανόμοιου / Αρχική Συλλαβή 

Παράδειγμα 

 Ονομάζουμε τις  εικόνες του παραδείγματος: «γάλα, γάντζος, 

γάντι, φοίνικας» και λέμε: «Αυτές οι λέξεις είναι μια παρεούλα, 

όλες αρχίζουν από το ίδιο κομματάκι, εκτός από μία. Έλα να 

βρούμε ποια δεν αρχίζει από το ίδιο». 

 Αν αποτύχει, λέμε μία – μία τις λέξεις ζητώντας του να πει την 

αρχική συλλαβή: «γάλα, από τι αρχίζει;» «γάντζος, από τι 

αρχίζει;» «γάντι, από τι αρχίζει;» «φοίνικας, από τι αρχίζει;» 

 Αν δεν βρίσκει την αρχική συλλαβή, του τη λέμε εμείς και ζητάμε 

να βρει τη λέξη που διαφέρει. Αν πάλι δεν τη βρει του λέμε: «Όλες 

αρχίζουν από /γα/ (κοινή συλλαβή). Ποια δεν αρχίζει από /γα/;» 

 Αν πάλι δεν τη βρει, του τη λέμε εμείς. 

 Σε περίπτωση σωστής απάντησης επιβεβαιώνουμε την επιλογή 

του με τον ίδιο τρόπο. 

 

  



 

 

 

  

Ονομάζουμε τις λέξεις και ζητάμε από το παιδί να τις επαναλάβει. 

Λέμε: «Όλες αρχίζουν από το ίδιο κομματάκι, εκτός από μία. Ποια δεν 

αρχίζει από το ίδιο;» 

1. πόρτα – ποτάμι – ποτήρι – σπίτι 

 

3. καμπάνα – βέλος – βελόνα – βέρα 

 



 

 

 

 

 

5. φύκια – βαλίτσα – φίδι – φύλλο 

 

4. κεράσια – σημαία – σύννεφα – σιρόπι 

 


