
Περνώντας δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά μας 

 

«Το παιχνίδι είναι η υψηλότερη μορφή έρευνας» - Albert Einstein 

Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικό μέσο για την ανάπτυξη 

πολλαπλών ικανοτήτων του παιδιού, χωρίς το ίδιο να το αντιλαμβάνεται ως 

περιορισμό ή εξαναγκασμό. Αυτό πρέπει να γίνεται με το σωστό τρόπο, 

οργανώνοντας το πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά,  

αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητά του, ούτως ώστε να ευχαριστιέται το παιδί και 

να εξελίσσονται οι  γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητές του. Έτσι, το παιχνίδι 

μπορεί να είναι μέρος μιας προσπάθειας για την εκμάθηση των κανόνων που διέπουν 

τη γλώσσα, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, την ανακάλυψη νέων 

ενδιαφερόντων, την ανάπτυξη γνωστικών, κινητικών, κοινωνικό- συναισθηματικών 

δεξιοτήτων, την αναμονή σειράς όταν παίζουμε σε ομαδικά παιχνίδια και τέλος, στον 

τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την επιτυχία ή την αποτυχία του.  

«Η ήττα βοηθά ένα παιδί να αναπτύξει τις αξίες της επιμονής, αλλά και της 

κατανόησης» Κάρολιν Λάντις1 
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Λογοθεραπεύτρια ΚΕΣΥ Ηλείας 

 



Προτεινόμενες δραστηριότητες για το παιδί και τους γονείς 

Μαρκαδόροι, Δαχτυλομπογιές & Πλαστελίνη3: τα παιχνίδια αυτά αποτελούν ένα 

πολυαισθητηριακό τρόπο εκμάθησης, εφόσον το παιδί βλέπει τα χρώματα, τα μυρίζει 

και τα πιάνει στα χέρια του και λερώνεται με αυτά για να δημιουργήσει ότι 

φαντάζεται.  Επίσης, μπορεί ο γονέας με το παιδί να κάτσουν αντικριστά σε ένα 

τραπεζάκι και να βάλουν ένα εμπόδιο ανάμεσα για να μην βλέπονται μεταξύ τους, 

δίνοντας κατευθύνσεις ο ένας στον άλλο για τη δημιουργία μιας κατασκευής. Όταν 

τελειώσουμε συγκρίνουμε τι κάναμε με βάση τις εντολές που μας δόθηκαν5. Έτσι, 

εξετάζουμε την κατανόηση και την δημιουργικότητα του παιδιού. 

Legos3: δημιουργία διαφόρων 

κατασκευών π.χ. φτιάχνουμε ένα 

κάστρο με τουβλάκια χρωματιστά μαζί 

με το παιδί, τηρώντας ο καθένας τη 

σειρά του.  Όταν τοποθετείται ένα 

τουβλάκι παράγουμε μια πρόταση5 που 

περιέχει το χρώμα του με σκοπό την 

εκμάθηση σωστής δομής πρότασης. 

 

Βιβλία3 – Παραμύθια: ενίσχυση του λόγου και της ομιλίας, με ανάγνωση βιβλίων 

που περιέχουν απλές προτάσεις, ομοιοκαταληξίες, επαναλήψεις, χρονική ακολουθία, 

αινίγματα και γλωσσοδέτες5, καθώς και παραμύθια με εικόνες  με τις οποίες μπορεί 

το παιδί να πει μόνο του μια φανταστική ιστορία. " Αν θέλετε να γίνουν έξυπνα τα 

παιδιά σας, διαβάστε τους παραμύθια. Αν θέλετε να γίνουν εξυπνότερα, διαβάστε τους 

περισσότερα παραμύθια!" - Albert Einstein. 

Επιτραπέζια3: (domino με αριθμούς ή ζώα, uno, κρυπτόλεπτο, λαβύρινθοι2, lotto -

εύρεση ίδιων εικόνων κ.α.). Βοηθούν στην ανάπτυξη κοινωνικό- γλωσσικών 

δεξιοτήτων και στην κατανόηση και ακολουθία εντολών. Πρέπει να σημειώνονται  

παρατυπίες κάθε παικτη για να μάθει το παιδί να ακολουθεί και να σέβεται κανόνες5.  

Φιδάκι4/ Γκρινιάρης2: τελειοποίηση της άρθρωσης ενός συγκεκριμένου φωνήματος, 

βάζοντας εικόνα με λέξη – στόχο, που περιέχει τον εν λόγω φώνημα, να αντιστοιχεί 

σε διαφορετική θέση – κουτάκι – αριθμό του ταμπλό.  Ακόμα, το παιδί μαθαίνει να 

ακολουθεί κανόνες για μεγάλο χρονικό διάστημα, να μετράει βήματα, να περιμένει τη 

σειρά του6.  

Μπασκέτα, bowling3, τούνελ και κώνους: κάθε φορά που έρχεται η σειρά του θα 

προσπαθεί να βρει λέξεις που ομοιοκαταληκτούν5 (π.χ. μήλο – φύλλο – ξύλο). 

Νικητής θα είναι αυτός που θα βρει τις περισσότερες λέξεις.  Επιπλέον, επιτυγχάνεται 

η ανάπτυξη κινητικού, κοινωνικού και λεκτικού τομέα μέσω της αλληλεπίδρασης. 



«Μάντεψε Ποιος;»:  περιγραφή χαρακτηριστικών προσώπων μιας εικόνας – στόχου, 

για να μπορέσει ο συμπαίκτης να βρει το άτομο που περιγράφεται. Έτσι, το παιδί 

ασκείται σε διάλογο με ερώτηση – απάντηση και στην επιλεκτική προσοχή. 

Κρεμάλα2: σε κάθε φωνούλα/ συλλαβή (κομματάκι) χτυπάμε παλαμάκια μαζί με το 

παιδί για να βρούμε πόσα «κομματάκια» υπάρχουν αντίστοιχα σε κάθε λέξη που 

βάζει κάποιος5. Βοηθάει στην ενίσχυση λεξιλογίου, φωνολογίας, ορθογραφίας. 

Όνομα, ζώο, πράγμα, φυτά......2: σκέφτεται ο καθένας ξεχωριστά λέξεις που να 

αρχίζουν  από ένα συγκεκριμένο ήχο στις αντίστοιχες κατηγορίες λέξεων5. Νικητής 

είναι αυτός που θα βρει πιο γρήγορα τις περισσότερες λέξεις. Αυτό βοηθάει στην 

κατηγοριοποίηση εννοιών, στην ενίσχυση της φωνολογίας (εύρεση λέξεων που 

ξεκινούν με το ίδιο γράμμα/ φώνημα) και στη ταχύτητα γραφής. 

Θησαυρός5: κρύβουμε ένα αγαπημένο αντικείμενο του παιδιού σε κάποιο μέρος του 

δωματίου. Για να το βρει το παιδί πρέπει να κάνει ερωτήσεις και να παράγει λόγο.  

Σειροθέτηση εικόνων2: τοποθέτηση με σωστή σειρά μιας ακολουθίας εικόνων που 

απεικονίζουν αντικείμενα, ρούχα φαγητά, μεταφορικά μέσα, τοπία, κι άλλες βασικές 

κατηγορίες εννοιών. Αφήνουμε τα παιδιά να δημιουργήσουν μια ιστορία (π.χ. ένα 

περίπατο) βασιζόμενα στις κάρτες5. Η δραστηριότητα αυτή χρειάζεται λογική σκέψη 

για να εξάγει συμπεράσματα και να επιλύει προβλήματα. Επίσης, μπορούμε να 

διηγηθούμε εμείς μια ιστορία και να ολοκληρώσει το παιδί το τέλος της5.  

Έκφραση συναισθημάτων: παιχνίδια, όπως αυτοκόλλητες φατσούλες ή 

σφραγιδούλες με εκφράσεις ή εκφράσεις  προσώπου από το γονέα ή το παιδί και 

επεξήγηση για το τι δείχνει το καθένα, δηλ. χαρά, λύπη θαυμασμό, θυμό, έκπληξη6. 

Διαχείριση θυμού4: περιγράφουμε δέκα σενάρια με καταστάσεις οι οποίες μπορούν 

να προκαλέσουν θυμό στο παιδί και του εξηγούμε πως πρέπει να τις διαχειριστεί.. Αν 

το παιδί καταλάβει τι πρέπει να κάνει και αντί να θυμώσει  συνεργαστεί παίρνει κάτι 

π.χ. ένα αυτοκόλλητο. Επιτυχία για το παιδί είναι αν πάρει τόσα αυτοκόλλητα όσα 

αντιστοιχούν σε ένα επιθυμητό αντικείμενο, (π.χ. ένα αυτοκινητάκι 5/10 ή ένα 

σοκολατάκι 8/10) ή αν κατανοήσει πλήρως τα σενάρια αντιμετωπίζοντας τις 

ανάλογες καταστάσεις (10/10). Έτσι, προετοιμάζουμε το παιδί να διαχειριστεί 

κάποιες καταστάσεις που μπορεί να του δημιουργήσουν θυμό. 

 



Φάρμα ζώων3: Εξηγούμε στο παιδί με εικόνες ή παίζοντας με πλαστικά ζωάκια, πως 

λέγεται το κάθε ζώο, που ζει, πως λειτουργεί μέσα στη φάρμα, τι πρέπει να κάνει , τι 

τρώει, τι παράγει. Μπορούμε, ακόμα, να ταυτίσουμε εικόνα με αντικείμενο. 

 

Μανάβικό2: κατηγοριοποιούμε τις έννοιες 

των φρούτων και λαχανικών, λέγοντας 

ομοιότητες και διαφορές (π.χ. χρώματα). 

Επίσης, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα 

διάλογο μεταξύ πωλητή και αγοραστή για να 

μάθει το παιδί την ανάλογη κοινωνική 

κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί 

κάποια στιγμή. Επίσης, μπορούμε εδώ, να 

διδάξουμε τα χρήματα και τον τρόπο 

διαχείρισής τους. 

Βεστιάριο3: δίνουμε στο παιδί διάφορες στολές (π.χ. γιατρός, πυροσβέστης κ.α.) και 

τα αντίστοιχα εργαλεία που χρησιμοποιούν αυτές οι  ειδικότητες ούτως ώστε να 

μάθει το αντίστοιχο λεξιλόγιο και να δημιουργηθούν διάλογοι που θα τον βοηθήσουν 

να ανταποκριθεί σε ανάλογες πραγματικές καταστάσεις. 

Κουζινικά3: δίνεται στο παιδί μια πλαστική 

κουζίνα με τα αντίστοιχα μαγειρικά σκεύη και 

μαθαίνει τη χρήση των αντικειμένων  και τη 

σύνδεση των φαγητών με τον τρόπο δημιουργίας 

τους. Μπορούμε να του δείξουμε πως να πιει από 

ένα ποτηράκι που δεν έχει νερό ή να δώσει κάτι 

σε εμάς, δείχνοντας στα ψέματα πως τρώμε. 

  

Κουκλόσπιτο2: μαθαίνουμε στο παιδί τα διαφορετικά δωμάτια του σπιτιού και τα 

αντίστοιχα αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτά. Επιπλέον, εντοπίζουμε και τους 

κανόνες  που πρέπει να ακολουθούνται μέσα στο σπίτι. 

Περιγραφή λέξης:  ο γονέας αναπτύσσει περιγραφικά μια λέξη με τη κατάλληλη 

γραμματική και συντακτική δομή και το κατάλληλο λεξιλόγιο, χωρίς να την 

κατονομάσει. Απλά, το παιδί καλείται να βρει  την λέξη που του περιγράφεται, 

ενισχύοντας έτσι τον προφορικό του λόγο. Αν μπορεί το παιδί, καλό είναι να γίνεται 

εναλλάξ η περιγραφή, από αυτό και τον γονέα. 

Ενδιαφέροντα: διεύρυνση γνώσεων παιδιού ξεκινώτας από τις αγαπημένες 

δραστηριότητες του.  

 



 

Καροτσάκι και κούκλα μωρού3: 

εξηγούμε τα αντικείμενα και τη χρήση 

τους. Του δείχνουμε τα μέρη του 

σώματος, πως ντύνουν το μωράκι, πως 

το ταίζουν, πως το κάνουν μπάνιο, πως 

το περποιούνται ή πως το βάζουν να 

κοιμηθεί στο καρότσι ή σε ένα πλαστικό 

κρεβατάκι. Μιμούμενο το παιδί θα 

αλλάξει το τρόπο επικοινωνίας του και 

θα ενισχυθεί ο λόγος του χωρίς να το 

καταλάβει. 

Ανάγνωση ενός κειμένου: το παιδί πρέπει να διηγηθεί περιληπτικά την ιστορία που 

διάβασε ή αν δεν μπορεί, πρέπει να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις που τον 

καθοδηγούν στην κατανόηση. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει το παιδί πρέπει να 

περιορίσουμε τις πληροφορίες και να αυξήσουμε το χρονικό περιθώριο που του 

δίνουμε για να απαντήσει ορθά. Έτσι, ενισχύουμε τον αφηγηματικό λόγο. 

Οπτικοποίηση καθημερινού προγράμματος: για παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει 

λόγο, θα ήταν χρήσιμο να οργανώσουμε και να οπτικοποιήσουμε το καθημερινό τους 

πρόγραμμα. Το παιδί προσέχει καλύτερα όταν κοιτάζει, παρά όταν ακούει, γι αυτό με 

τις εικόνες μπορεί να κατανοεί πιο καλά τι αναμένεται να συμβεί, κι αυτό μειώνει το 

άγχος του και γίνεται καλύτερη μετάβαση στην εκάστοτε δραστηριότητα της ημέρας. 

Οπτικοποίηση προγράμματος των δραστηριοτήτων του παιδιού: εάν το παιδί δεν 

μιλάει, μπορούμε να βάλουμε σε σειρά, αντιπροσωπευτικές εικόνες ή φωτογραφίες 

που απεικονίζουν το ίδιο να κάνει τις καθημερινές του εργασίες κολλημένες με 

βέλκρο (σκρατς) στο τοίχο ή σ΄ένα πλαστικοποιημένο χαρτί Α4. Ολοκληρώνοντας 

κάθε δραστηριότητα αφαιρεί το παιδί μία – μία τι κάρτες μέχρι να τελειώσουν όλες 

οπότε σταματά και η διαδικασία. Εναλλακτικά, μπορεί το παιδί να επιλέξει και να 

βάλει στη σειρά μόνος του τις εικόνες για τις εργασίες που πρέπει να διεξαχθούν.  

Κουκλοθέατρο1: χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα αντικείμενα το παιδί καλείται να 

συμμετάσχει σε διάφορες κοινωνικές 

καταστάσεις. π.χ. (επίσκεψη σε ιατρείο), 

έχοντας ιατρικά εργαλεία μπορούμε να 

παίξουμε το γιατρό με τον ασθενή. Έτσι 

αναπτύσσονται διάλογοι μεταξύ του παιδιού 

και του γονέα και ενισχύονται οι κοινωνικές 

και επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού. 

Εναλλακτικά, εάν το παιδί δεν μπορεί, μιμείται 

τον γονέα , επαναλαμβάνοντας τα λόγια του. 

 

 



Αφήγηση καθημερινών δραστηριοτήτων6: το παιδί απαντάει σε ερωτήσεις που 

αφορούν προσωπικές του εμπειρίες όπως «τι έκανες σήμερα;», «τι κάνουμε στη 

παιδική χαρά;» ή «πως πέρασε στο σχολείο;», δείχνοντας τη συνέχεια των πράξεων 

και την χρονική ακολουθία, ενισχύοντας τον αφηγηματικό του λόγο. 

Εμπλουτισμός λεξιλογίου: εάν το παιδί δεν μιλάει, μπορούμε να ξεκινήσουμε να 

ταυτίζει εικόνα με εικόνα ή εικόνα με πραγματικά αντικείμενα και να επαναλαμβάνει 

το βασικό λεξιλόγιο των παρακάτω κατηγοριών: σωματογνωσία, χρώματα, σχήματα, 

ζώα, φρούτα, λαχανικά, ρήματα, μέσα μεταφοράς, αριθμοί, αντικείμενα, αντίθετα, 

χωρικές έννοιες (μέσα- έξω, μπρος- πίσω), χρονικές έννοιες (χθες- σήμερα- αύριο), 

επαγγέλματα, συναισθήματα. Επίσης, πρέπει να ξέρει το ονοματεπώνυμό του, την 

ηλικία του, την τάξη του, τον τόπο διαμονής του και το σχολείο του. 

Καθημερινό λεξιλόγιο: κατά τη διάρκεια συμμετοχής του παιδιού, το οποίο δεν 

μιλάει, σε καθημερινές δραστηριότητες πρέπει να διδαχθεί, να κατανοεί και να 

επαναλαμβάνει το λεξιλόγιο των αντικειμένων που χρησιμοποιεί π.χ. κατά τη 

διάρκεια του φαγητού, του μπάνιου, του ύπνου κ.α.  

Κατονομασία αντικειμένων: για ένα παιδί που δε μιλάει ή που ξεκίνησε πρόσφατα 

να μιλάει, καλό θα ήταν να το παροτρύνουμε να ζητάει με το όνομά τους τα 

αντικείμενα που θέλει, χωρίς να του τα δίνουμε κατευθείαν. Του ζητάμε να απαντήσει 

στην ερώτηση «τι θέλεις:» και περιμένουμε να το κατονομάσει πριν του το δώσουμε. 

Έτσι, κατανοεί και τη χρησιμότητα της κάθε λέξης.  

 

Περίπατος στην παιδική χαρά ή στο 

πάρκο: εξήγηση από τον γονέα τι 

πρόκειται να συναντήσει το παιδί εκεί. 

Να περιγράφουν οι γονείς κατά τη 

διαδρομή τα αντικείμενα και τα μέρη 

που βλέπουν και να ζητήσουν από το 

παιδί να πει τις εντυπώσεις του. Τέλος, 

ο γονέας να ρωτήσει το παιδί στο σπίτι 

τι θυμάται από αυτά που είδε.  

Περιγραφή εικόνας: δίνουμε στο παιδί μια φωτογραφία με συγκεκριμένη 

θεματολογία π.χ. ένα υπνοδωμάτιο και ζητείται να την περιγράψει με σωστή 

άρθρωση, σύνταξη, κατάλληλο λεξιλόγιο, και να αφηγηθεί τι κάνουμε εκεί.  

Αναμονή σειράς: εάν το παιδί δε μιλάει πετάμε τη μπάλα εναλλάξ ή παίζουμε παζλ 

εναλλάξ για να μάθει να περιμένει τη σειρά του. 

Εύρεση λέξης: το παιδί ρωτάει, με χαρτάκια που περιέχουν έτοιμες ερωτήσεις, για να 

ανακαλύψει τη λέξη – στόχο που κρύβει ο γονέας. 



Κοινωνικές ιστορίες: δημιουργία ιστορίας με εικόνες και λόγια που πραγματεύονται 

μια κοινωνική κατάσταση, π.χ. ακατάλληλη κοινωνική επαφή. Αυτή η δραστηριότητα 

βοηθάει στην εκμάθηση διαχείρισης ανάλογων καταστάσεων που θα αντιμετωπίσει 

στην καθημερινότητα.  

Εξαγωγή συμπερασμάτων: ο γονέας δίνει εικόνες με πράξεις και ζητάει από το παιδί 

να εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό. 

Ομοιότητες λέξεων: α) δίνονται στο παιδί λέξεις και αυτό προσπαθεί να βρει 

τρόπους να αιτιολογήσει γιατί ταιριάζουν π.χ. χαρτί- μολύβι. 

 β) ο γονέας λέει μια λέξη και το παιδί άλλη μια που να αιτιολογεί γιατί ταιριάζουν 

μεταξύ τους.  

γ) μπορεί ο γονέας να βάζει σειρές λέξεων σε χαρτί και το παιδί να αιτιολογεί τι τις 

συνδέει.  

δ) δίνονται από τον γονέα εικόνες επαγγελμάτων και θα πρέπει το παιδί να τις συνδέει 

με τα αντίστοιχα εργαλεία αιτιολογώντας το γιατί. 

Διαφορές λέξεων: παρουσιάζονται στο παιδί πέντε εικόνες και τέσσερις από αυτές 

βρίσκονται στην ιδια κατηγορία. Πρέπει να αιτιολογήσει ποια λέξη δεν ταιριάζει. 

Σχέση με τους άλλους: κατανόηση αποδεκτής συμπεριφοράς προς τους τρίτους, 

φτιάχνοντας λίστα με πράγματα που κάνει καλά, δείχνοντας τι είναι και τι δεν είναι 

αποδεκτό με φωτογραφίες και δίνοντας ένα δώρο (π.χ. αυτοκινητάκι) ή ενισχύοντας 

με θετική λεκτική ενίσχυση (π.χ. με μπράβο, ωραία, πολύ καλά). 

«Μάντεψε τι;»: ο γονέας περιγράφει μια εικόνα από πολλές και το παιδί μαντεύει 

την εικόνα – στόχο. Εναλλακτικά, για μεγαλύτερη ευκολία το παιχνίδι μπορεί να 

επιτευχθεί αν το παιδί ρωτάει μέχρι είκοσι ερωτήσεις και ο γονέας απαντά με ναι/ όχι 

για να βρει τη λέξη – στόχο.  

 



Παιχνίδι ρόλων6: ο γονέας γράφει εκφράσεις και το παιδί τις ταιριάζει ανάλογα με το 

ποιος θα μπορούσε να τις πει. Έτσι, το παιδί κατανοεί τς κοινωνικές συμβάσεις και 

την αλλαγή στον τρόπο ομιλίας ανάλογα με τον ακροάτή, μέσω προετοιμασμένων 

διαλόγων π.χ. τι θα πει μαμά- παιδί, δάσκαλος- μαθητής.  

Αφηγηματικός λόγος: αφήγηση σειρών κινούμενων σχεδίων ή διαφημίσεων που 

βλέπει το παιδί. Εναλλακτικά, μπορεί ο γονέας να καθοδηγεί το παιδί με ερωτήσεις. 

Μεταφορική σημασία του λόγου: χρήση μεταφορών (δίνω χαρακτηριστικά 

μεταφορικής λέξης και ταύτιση με αυτό που συνοδεύεται), παροιμίες, αινίγματα 

(δίνω κατάλληλες πληροφορίες και πολιτισμικά στοιχεία για κατάλληλες υποθέσεις), 

ανέκδοτα (εντοπισμός στοιχείου που μεταφέρει χιούμορ σε σύγκριση με την 

καθημερινότα). 

Συνομιλία : ο γονέας χρησιμοποιεί γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις για δημιουργία 

συζήτησης. Λέει ο γονέας φράση και περιμένει να απαντήσει το παιδί 

συμπληρωματικά. Έτσι, δημιουργείται διάλογος και καταγράφεται. 

Προτεινόμενες Δραστηριότητες και Βίντεο από το Ίντερνετ 

Οπτικοποιημένο παραμύθι για μικρά παιδιά «ο ΚορΩνοΙος εξαφανίστηκε!» 

Τατιάνα Τσαραμιάδου 

https://www.youtube.com/watch?v=AKDSPfb85i4&feature=share&fbclid=IwAR2EJWvXYqFc

dE8jwgh2n9AnMaezaaL05DnDEcIl03kWHDVJ8cb7g4JQc7A 

Κατάλληλα παιχνίδια ανάλογα με την ηλικία του παιδιού 

https://ensunaisthisi.gr/katallila-paixnidia-analoga-me-tin-ilikia-tou-paidiou/ 

Παιχνίδι κατηγοριοποίησης 

https://gr.pinterest.com/pin/416160821803780857/?fbclid=IwAR34U-
0q2eLD_zoyE9LYOJAgt3BskXKy8PgqXLFcaCAKP0seWI5e2du5t54 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKDSPfb85i4&feature=share&fbclid=IwAR2EJWvXYqFcdE8jwgh2n9AnMaezaaL05DnDEcIl03kWHDVJ8cb7g4JQc7A
https://www.youtube.com/watch?v=AKDSPfb85i4&feature=share&fbclid=IwAR2EJWvXYqFcdE8jwgh2n9AnMaezaaL05DnDEcIl03kWHDVJ8cb7g4JQc7A
https://ensunaisthisi.gr/katallila-paixnidia-analoga-me-tin-ilikia-tou-paidiou/
https://gr.pinterest.com/pin/416160821803780857/?fbclid=IwAR34U-0q2eLD_zoyE9LYOJAgt3BskXKy8PgqXLFcaCAKP0seWI5e2du5t54
https://gr.pinterest.com/pin/416160821803780857/?fbclid=IwAR34U-0q2eLD_zoyE9LYOJAgt3BskXKy8PgqXLFcaCAKP0seWI5e2du5t54


Πηγές από τους παρακάτω διαδικτυακους τόπους: 

1. https://tellmeaboutspeech.weebly.com/Δραστηριό  

2. http://www.kontastopaidi.gr/kid/psychology/special-treatment/365-

logotherapaizontas.html 

3. https://www.exelixilogou.gr/article/345/10_paixnidia_gia_tin_anaptyxi_toy_logoy_t

is_omilias_se_paidia_prosxolikis.html?fbclid=IwAR374M6xfD5mcbWnqTwP_-

TGkONEC8v-P0M9DwW2UeSz7_0jKZUEn66uV-w 

4. https://www.logosgnosis.gr/post?id=51&fbclid=IwAR0fzi_Igzl21Dw3MRWbP2_1Nw

hp2VNJ5OAgpN9hcbUeWz_7ITTQIybqt5g 

5. https://www.logosepikinonia.gr/gr/el/articles/glossika-paixnidia-5-6-eton 

6. https://psychomotor-athens.gr/arthra/logotherapeia/eksypna-tips-gia-enisxysi-

deksiotiton-logou-sto-spiti/ 
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