Γλωσσικές πασχαλινές
δραστηριότητες
Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Λακατάμειας Α΄

1.Ακροστιχίδα της λέξη ΠΑΣΧΑ
Ζητήστε από τα παιδιά να σας πουν όσες πιο πολλές
Π………………………. Øλέξεις
ξέρουν που αρχίζουν με τα γράμματα της
Α………………………. διπλανής ακροστιχίδας (ένα- ένα κάθε φορά).
ØΚάθε λέξη που σας λένε, γράφετέ την σε ένα κομμάτι
Σ……………………….. χαρτί.
Χ……………………….. ØΑνάκατέψετε τις λέξεις και ζητήστε από τα παιδιά να
τις ομαδοποιήσουν σύμφωνα με το αρχικό τους
Α……………………….. γράμμα.
ØΔιπλώστε τα χαρτάκια ένα – ένα και βάλτε τα σε 5
διαφορετικά μπολ, σύμφωνο με το αρχικό γράμμα.
ØΖητήστε από το παιδί να τραβήξει μία λέξη από κάθε
μπολ και να την αντιγράψει ή να την κολλήσει
(ανάλογα με τις ικανότητες του) για να φτιάξει την
ακροστιχίδα.

2. Δηµιουργία αυτοσχέδιας ιστορίας µε λέξεις
από την ακροστιχίδα της λέξης ΠΑΣΧΑ
• Ζητήστε από το παιδί να τραβήξει ένα χαρτάκι από κάθε μπολ (βλ.
προηγούμενη δραστηριότητα)
• Διαβάστε τις λέξεις δυνατά.
• Μαζί με το παιδί βάλτε τις σε μία σειρά. Βοηθήστε το να φτιάξει
μία ιστορία με τις συγκεκριμένες λέξεις.
• Καταγράψετε την ιστορία και ενθαρρύνετε το παιδί να την
εικονογραφήσει.
Παράδειγμα:

Οι λέξεις που βγήκαν από τα μπολ είναι: Παγωτό, Αυτοκίνητο,
Σαλιγκάρι, Χορτάρι, Αλεπού.
Ιστορία: Μια καλοκαιρινή μέρα μαζί με την οικογένειά μου
αποφασίσαμε να πάμε βόλτα για να φάμε παγωτό όταν
ξαφνικά…….

3. Τόµπολα µε τη λέξη Πάσχα - Προετοιµασία
Υλικά :

Οδηγίες :

• Χωρίστε το χαρτί Α4 σε 5 κομμάτια
• 1 κομμάτι χαρτί μεγέθους
ώστε να σχηματιστούν 5 λωρίδες.
Α4
• Μαζί με το παιδί γράψετε τη λέξη
• Πώματα ή μικρά χαρτάκια
Πάσχα σε κάθε καρτέλα, όπως
• Ζάρι
φαίνεται στη φωτογραφία.
• Μολύβια ή μαρκαδόρους • Στις επιφάνειες ενός ζαριού, αφού
γράψετε, στερεώστε τα γράμματα που
• Χάρακα
συνθέτουν τη λέξη Πάσχα . Στην έκτη
• Ψαλίδι
επιφάνεια κολλήστε ένα αστεράκι.
Σημείωση:
ü Εάν δεν έχετε ζάρι χρησιμοποιήστε ένα κουτί που έχει σχήμα κύβου ή γράψετε τα γράμματα σε χαρτάκια και
ρίξτε τα σε ένα μπολ.
ü Εάν δεν έχετε πώματα χρησιμοποιήστε μικρά χαρτάκια.

Τόµπολα µε τη λέξη Πάσχα - Τώρα

παιγνίδι…….. (µπορούν να παίξουν τουλάχιστον 2 παίκτες)
• Πάρτε ο καθένας από μία κάρτα.
• Καθορίστε τη σειρά με την οποία θα ρίχνετε το ζάρι ή θα τραβάτε χαρτάκι,
αναλόγως με το τι θα χρησιμοποιήσετε.
• Ο πρώτος ρίχνει το ζάρι ή τραβά ένα χαρτάκι. Διαβάζει τη φωνή του
γράμματος ( όχι το όνομα, π.χ Π και όχι πι) και με ένα πώμα ή ένα κομμάτι
χαρτί σκεπάζει το αντίστοιχο γράμμα στην καρτέλα του. Με τον ίδιο τρόπο
συνεχίζει ο δεύτερος, ο τρίτος κλπ.
• Νικητής όποιος καλύψει πρώτος όλα τα γράμματα της καρτέλας του.
Σημείωση:
• Εάν χρησιμοποιείτε τα χαρτάκια, θα πρέπει κάθε φορά που τραβάτε ένα και το διαβάζετε στη συνέχεια πρέπει να το
ρίχνετε πίσω.
• Εάν τραβήξετε/φέρετε ένα γράμμα από το οποίο δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντικείμενα/εικόνες χάνετε την σειρά σας.
• Εάν τραβήξετε/φέρετε αστεράκι σκεπάζετε όποιο γράμμα θέλετε.

Σημείωση:
Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες μπορείτε να τις εφαρμόσετε με
οποιαδήποτε άλλη λέξη.

