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Ονόμασε κάτι πράσινο

Ονόμασε κάτι που χρησιμοποιούμε για να φάμε

Ονόμασε ένα μουσικό όργανο

Ονόμασε κάτι που βάζουμε στη σαλάτα

Ονόμασε κάτι που τρώμε για πρωινό

Ονόμασε κάτι με ρόδες

Ονόμασε κάτι που έχει οθόνη

Ονόμασε ένα φαγητό που καίει

Ονόμασε κάτι που βρίσκεται στο μπάνιο

Ονόμασε κάτι που φοράς τον χειμώνα



Πες ένα χρώμα

Πες μία ημέρα της εβδομάδας

Πες έναν μήνα του χρόνου

Πες ένα φρούτο

Πες το όνομα ενός ηθοποιού

Πες το αγαπημένο σου φαγητό

Πες ένα άθλημα

Πες ένα ρούχο

Πες μία λέξη που αρχίζει από σ

Πες κάτι που βρίσκεται στον ουρανό



Μου αρέσει να βλέπω...

Χρησιμοποιώ το ποτήρι για...

Μυρίζω με τη ...

Το δελφίνι και η φάλαινα είναι...

Το βιβλίο έχει...

Γράφω σε...

Γράφω με...

Νιώθω θυμό όταν...

Η σοκολάτα είναι...

Το καλοκαίρι έχει...



Τι κάνεις;

Τι τρως;

Τι χρησιμοποιείς για να κάνεις μπάνιο;

Τι είναι η καρέκλα;

Τι αγοράζεις από το περίπτερο;

Τι μυρίζει άσχημα;

Τι ομάδα είσαι;

Τι ζει στη θάλασσα;

Τι φοράς στα πόδια;

Τι κρατάς όταν βρέχει;



Πού πλένεις τα χέρια σου;

Πού κοιμάσαι;

Πού μπορείς να αγοράσεις πεπόνι;

Πού ζουν οι πολικές αρκούδες;

Πού πλένεις τα δόντια σου;

Πού δουλεύει ο δάσκαλος;

Πού πηγαίνεις το πρωί;

Πού βάζεις το παγωτό;

Πού φοράς τα γάντια;

Πού είναι ο ουρανός;



Ποιος σου φτιάχνει τα δόντια;

Ποιος δουλεύει στο νοσοκομείο;

Ποιος φέρνει τα γράμματα;

Ποιος ζει δίπλα σου;

Ποιος είσαι;

Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία;

Ποιο είναι το χρώμα που σου αρέσει;

Ποιο φαγητό είναι ξινό;

Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;

Ποιος σε πηγαίνει βόλτα;



Πότε πηγαίνεις στο σχολείο;

Πότε έχει ζέστη;

Πότε στολίζουμε δέντρο;

Πότε έχεις γενέθλια;

Πότε κοιμόμαστε;

Πότε είναι Δευτέρα;

Πότε νιώθεις χαρούμενος;

Πότε πας στον γιατρό;

Πότε πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα;

Πότε πηγαίνεις διακοπές;



Πώς φτιάχνεις ένα τοστ;

Πώς κάνεις μπάνιο;

Πώς ντύνεσαι το πρωί;

Πώς καρφώνεις ένα καρφί;

Πώς κάνει η γάτα;

Πώς ανοίγεις το κινητό;

Πώς νιώθεις όταν σου δίνουν ένα δώρο;

Πώς χαιρετάς κάποιον το βράδυ;

Πώς ζωγραφίζεις ένα σπίτι;

Πώς ετοιμάζεις την τσάντα σου για το σχολείο;



Γιατί φοράς μπουφάν τον χειμώνα;

Γιατί πηγαίνεις στο σχολείο;

Γιατί κοιμάσαι το βράδυ;

Γιατί τρως φρούτα;

Γιατί χρησιμοποιούμε χρήματα;

Γιατί κάνεις μπάνιο;

Γιατί φοράς μπρατσάκια στη θάλασσα;

Γιατί χρησιμοποιείς μαρκαδόρους;

Γιατί ανάβεις το φως;

Γιατί χτενίζεις τα μαλλιά σου;



Ζωγράφισε έναν κύκλο

Γράψε μία λέξη που αρχίζει από λ

Σήκωσε το χέρι

Σήκω όρθιος

Πέτα το μολύβι

Κοίταξε το ταβάνι

Δείξε κάτι μαύρο

Κάνε όπως η αγελάδα

Τρέξε

Φώναξε



Πάρε την κόκκινη μπάλα

Σήκωσε το χέρι και δείξε την πόρτα

Γράψε το όνομα και το επίθετό σου

Ζωγράφισε ένα ροζ τρίγωνο και έναν γκρι κύκλο

Πάρε τηλέφωνο την μαμά σου

Άνοιξε το κουτί και πάρε ένα τουβλάκι

Δείξε ένα παιχνίδι που βρίσκεται πίσω σου

Φόρεσε τις κάλτσες και τα παπούτσια σου

Κάνε πως οδηγείς αυτοκίνητο

Ρίξε τα σκουπίδια στο καλάθι


