1.Λεξόγελα
Τρώει κουνουπίδι το __________ ; Η ________ ζάχαρη άχνη ;
Τρώει ο ________ τζατζίκι και γλυκά λουκούμια οι ________ ;
Φόρεσε ποτέ γραβάτα η ______ ; Έπλυνε τα _______ η σουρικάτα;
Είναι ο πιγκουίνος θεατρίνος και τον σιγοντάρει το _________;
Είναι η _________ από την Ελλάδα ; Και ο παπαγάλος είναι _______ ;
Ρώτα μια σαρανταποδαρούσα, μήπως είσαι από την _______ ;
Πήγε ο ελέφαντας ________ ; Για ένα μυρμηγκάκι τί είναι βάρος ;
Κάτσε ! Είδα μια __________ ! Τύλιξέ μου την εφημερίδα !

αράχνη

πιάτα

ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ

κουνούπι

τζίτζικας
γάτα

λιοντάρι

ΑΓΕΛΑΔΑ

Γάλλος

λύκοι

Προύσα

φαντάρος

Σημειώσεις :
Άσκηση για ομοιοκαταληξίες και παρηχήσεις.
Καλούνται τα παιδιά να συμπληρώσουν τα κενά με λέξεις που δημιουργούν ρίμα
αλλά και περιέχουν στις περισσότερες περιπτώσεις κοινά γράμματα με την
κυριάρχη διπλανή ( π.χ ελέφαντας - φαντάρος ) ώστε να δημιουργείται και
ηχητική συνάφεια. Στο τέλος αφού συμπληρωθεί όλη η άσκηση προτείνεται
αποστήθιση.

2.Πίνακας της ποίησης
1. Ερωτικός-η-ο

Κήπος

Ονείρων

2. Ελαφρός-η-ο

Όνειρο

Στο βυθό

3. Ξαφνικός-η-ο

Βόλτα

Δελφινιού

4. Μαγικός-η-ο

Ζωγραφική

Στα αστέρια

5.Στην αμουδιά

Ποδήλατο

Ενός φίλου

6. Αληθινό πουλί

Γοργόνα

Των κυμάτων

Φτερά

Που μιλάει

7. Ζεστός-η-ο
8. Καινούριος-η-ο

Ανάμνηση

Που τρέχει

9. Κρυμμένος-η-ο

Μουσική

Του ανέμου

10. Πρώτος-η-ο

Πάτημα

Ελέφαντα

11. Λαμπερός-η-ο

Χρώμα

12. Αόρατος-η-ο

Πάνω σε κλαδί

Χελώνας
Των λέξεων

13. Μυστικός-η-ο

Συνάντηση

Ενός παιδιού

14. Δυνατός-η-ο

Φωλιά

15. Κρυφός-η-ο

Παράθυρο

16. Πρωινός-η-ο

Γέλιο

Στη Θάλασσα

17. Παιδικός-η-ο

Χορός

Στην έρημο

18. Πυκνός-η-ο

Χάρτης

Για τα λόγια

Που πέταξε
Δυο λέξεων

Σημειώσεις :
Ρωτώντας τα παιδιά τι είναι ποίηση τους προτρέπουμε να διαλέξουν μία
λέξη-φράση από κάθε στήλη και να σχηματίσουν τυχαίους και όχι γραμμικούς
συνδυασμούς π.χ Λαμπερό γέλιο που πέταξε . Αφού δοκιμάσουν πολλούς
συνδυασμούς τους ζητάμε να μας ζωγραφίσουν τον αγαπημένο τους.

Τέλος για σήμερα. Περισσότερα λεξόγελα και άλλα μαγικά της γλώσσας στη
συνέχεια .
Ευχαριστώ Αλέξης.

