
Θέκλα Βέη, M.S.-SLP 
Λογοπαθολόγος 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 
1. Να αναζητείτε διαφορετικές 
ευκαιρίες μάθησης (παραμύθια, 
παζλ, ζωγραφιές, βιβλία) 
2. Να αναπτύξετε δημιουργική 
απασχόληση (γράφω ημερολόγιο, 
επικοινωνώ με φίλους, κάνω 
κατασκευές, χρήση υπολογιστή) 
3. Να είστε δραστήριοι (πηγαίνω 
βόλτα στη γειτονιά, συμμαζεύω το 
δωμάτιό μου, βοηθώ τους γονείς με 
τις δουλειές του σπιτιού) 
4. Να είστε χαρούμενοι (πάρτε την 
καραντίνα από τη θετική πλευρά 
χωρίς περιττές σκοτούρες ή             

μετακινήσεις) 

                     ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
                      ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
1. Διαλέγω ποιες μέρες θα εξασκώ τη 
Λογοθεραπεία μου. Πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2 μέρες τη βδομάδα. 
2. Κάνω πρώτα μια επανάληψη 10 
λεπτών από οποιοδήποτε σημείο του 
τετραδίου Λογοθεραπείας επιθυμώ.   
3. Παίρνω τις ασκήσεις που 
αναρτούνται στην ιστοσελίδα και 
αφιερώνω τουλάχιστον 10 λεπτά για 
να τις ολοκληρώσω προφορικά. 
4. Ένας ενήλικας πρέπει να είναι 
πάντα μαζί μου για να με βοηθά  
ή και να με διορθώνει σε σημεία  
που μπορεί να με δυσκολεύουν.  
5. Θυμάμαι ότι η Λογοθεραπεία  
με βοηθά να γίνω ακόμη  
καλύτερο παιδί! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγαπημένα μου παιδάκια,  
σας καλωσορίζω στη διαδικτυακή μας τάξη!  
‘Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να μείνουμε ξανά στα σπίτια 
μας για ένα μικρό διάστημα και έτσι θα κάνουμε λίγο καιρό 
να ξαναβρεθούμε. Το σημαντικό είναι να παραμείνουμε όλοι 
υγιείς! Για το λόγο αυτό, θα δουλεύουμε από τη διαδικτυακή 
ιστοσελίδα του σχολείου μας, ενώ για οποιεσδήποτε απορίες, 
μπορούν οι γονείς σας να επικοινωνούν μαζί μου μέσω viber. 

      Σας αγαπώ και σας πεθυμώ, 
                                                     Θέκλα Βέη 

                                                              Λογοπαθολόγος 



Θέκλα Βέη, M.S.-SLP 
Λογοπαθολόγος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Άσκηση 
Προφορικής 
Περιγραφής 

Οδηγία: Περίγραψε προφορικά 4 
στάδια για την κάθε 
δραστηριότητα που σου δίνεται. 
 
Παράδειγμα: Περίγραψε 4 στάδια για να 
κάνεις μπάνιο ένα σκύλο. 
1. Γεμίζω την μπανιέρα με νερό. 
2. Βάζω τον σκύλο στην μπανιέρα. 
3. Πλένω τον σκύλο με σαπούνι και νερό. 
4. Ξεπλένω καλά τον σκύλο. 

1. Περίγραψε 4 βήματα για να φτιάξεις ένα σάντουιτς. 
 1.____________________________________ 
 2.____________________________________ 
 3.____________________________________ 
 4.____________________________________ 
2. Περίγραψε 4 βήματα για να φτιάξεις μια σαλάτα. 

1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 

3. Περίγραψε 4 βήματα για να στρώσεις το τραπέζι. 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 

4. Περίγραψε 4 βήματα για να κάνεις μπάνιο. 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 

5. . Περίγραψε 4 βήματα για να ετοιμαστείς το πρωί. 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 

6. Περίγραψε 4 βήματα για να ψωνίσεις από το κυλικείο. 
 1.____________________________________ 
 2.____________________________________ 
 3.____________________________________ 
 4.____________________________________ 
7. Περίγραψε 4 βήματα για να παίξεις κυνηγητό. 

1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 

8. Περίγραψε 4 βήματα για να σφουγγαρίσεις το πάτωμα. 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 

9. Περίγραψε 4 βήματα για να κάνεις ένα τηλεφώνημα. 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 

 10. Περίγραψε 4 βήματα για να ετοιμαστείς πρωινό. 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 

Μην ξεχνάς να 
χρησιμοποιείς 

πάντα τις σωστές 
φωνούλες που 
μαθαίνουμε!! 


