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∆εν ενδείκνυται για παιδιά κάτω από 36 µηνών διότι περιέχει τεµάχια που αποσυναρµολογούνται και τα οποία µπορεί να 

καταπιωθούν. ∆ιατηρείστε αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή. 

Κωδ. 20508 ΠΡΑΓΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ 

 

1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Ερεθίσµατα και εµπλουτισµός του λόγου: Αυτές οι φωτογραφίες διευκολύνουν την εκµάθηση του λόγου µε έναν φυσικό 

τρόπο. Πριν το παιδί κλείσει την ηλικία των 3ών ετών ενισχύεται ο λόγος στην πρώιµη ηλικία. Από 3ών µέχρι 6 ετών, 

βοηθούν στην δόµηση του λόγου και την απόκτηση λεξιλογίου, και µετά από αυτή την ηλικία δίνουν την δυνατότητα στο 

παιδί να εµπλουτίσει και να αφοµοιώσει τις πολύπλοκες γλωσσικές δοµές. Καθιστούν δυνατή την δηµιουργία ενός 

περιβάλλοντος που προσφέρει κίνητρα στο παιδί για να χρησιµοποιήσει την γλώσσα, να µιλήσει και να ακούσει τις 

συνοµιλίες άλλων (µεταξύ καθηγητή / µαθητή, πατέρα / παιδί, µαθητή /µαθητή ή µιας µικρής οµάδας). Έτσι, µε την χρήση 

της γλώσσας σε καταστάσεις που περιλαµβάνουν κίνητρα για το παιδί, εµπλουτίζεται η κατανόηση και η προφορική 

έκφραση. 

Πολυγλωσσική εκµάθηση: Αυτές οι φωτογραφίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την διδασκαλία µιας δεύτερης 

γλώσσας σε προφορικό επίπεδο. Ενισχύουν την απόκτηση λεξιλογίου και την εκµάθηση πολύπλοκων γλωσσικών δοµών, µε 

έναν εύκολο για το παιδί και απλό για τον δάσκαλο τρόπο. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού διατίθεται το λεξιλόγιο που 

περιλαµβάνει τις φωτογραφίες, σε 9 γλώσσες, πράγµα που θα διευκολύνει την µετάφραση από την µια γλώσσα στην άλλη. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

50 φωτογραφίες µε ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ γνωστά στο παιδί, ταξινοµηµένα σε διάφορες  κατηγορίες: 

- Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, είδη µπάνιου και υγιεινής, µαγειρικά σκεύη, είδη καθαριότητας, έπιπλα και άλλα 

αντικείµενα. 

Για να διευκολύνουµε τον εντοπισµό των φωτογραφιών, δίνουµε  έναν κατάλογο µε την εν λόγω ταξινόµηση, το όνοµα του 

αντικειµένου και τον αντίστοιχο αριθµό της κάθε φωτογραφίας 

Εκτός από αυτή την ταξινόµηση µπορείτε να προσδιορίσετε άλλες κατηγορίες: µέρη του σπιτιού όπου είναι 

τοποθετηµένα (κουζίνα, τραπεζαρία, µπάνια, δωµάτιο, ...), υλικά από τα οποία είναι κατασκευασµένα, κτλ. 

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

• Ακούει τον ενήλικα ενόσω εκείνος βάζει τις φωτογραφίες και λέει την ονοµασία του πράγµατος που απεικονίζεται σε 

κάθε µία . 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

• Αναγνώριση του /των αντικειµένων που του δείχνετε λέγοντάς του: δείξε, δώσε µου, πιάσε, δείξε µου αυτό το 

αντικείµενο. 

• ∆είξτε στον µαθητή διάφορα αντικείµενα µεταξύ των οποίων πρέπει να διαλέξει εκείνο που του λέτε. 

• Ονοµασία των αντικειµένων που του δείχνετε. 

• Να πει τις διάφορες χρήσεις που µπορεί να έχει το κάθε αντικείµενο: πλένοµαι, τρώω, µαγειρεύω, .... 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

• Ακρόαση της περιγραφής ενός αντικειµένου και προσπάθεια να µαντέψει την ονοµασία του. 

• Να ακούσει το όνοµα διαφόρων αντικειµένων και µετά να πει σε ποιο µέρος του σπιτιού βρίσκονται συνήθως. 

• Αρνητική απάντηση σε ερωτήσεις παίρνοντας, δείχνοντας ή λέγοντας “αυτό που δεν είναι .... (ένα έπιπλο, ξύλινο, ...)” 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΣΕΩΝ  

• Επανάληψη απλών φράσεων που να περιγράφουν το αντικείµενο. 

• Απάντηση σε ερωτήσεις που περιγράφουν το αντικείµενο: πως είναι, από τι υλικό είναι κατασκευασµένο, σε ποιο µέρος 

του σπιτιού βρίσκεται συνήθως, ... 

• Κατασκευή φράσεων αφού κάνετε την περιγραφή: η καρέκλα βρίσκεται στην τραπεζαρία, το τηγάνι είναι µεταλλικό,… 

• Ερωτήσεις µετά την περιγραφή: το ψαλίδι χρησιµεύει για το κόψιµο,… 

• Απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά µε τις εµπειρίες του: αν έχει χρησιµοποιήσει ένα αντικείµενο, πότε, τι πράγµα µεταξύ 

διαφόρων του αρέσει περισσότερο ή χρησιµοποιεί περισσότερο, πως είναι κάποιο από τα πράγµατα που έχει στο σπίτι 

του, ... 

• Κατασκευή µικρών φράσεων που να σχετίζουν ή να περιγράφουν 2 ή 3 πράγµατα χρησιµοποιώντας δεικτικές αντωνυµίες 

(αυτός, εκείνο, τούτη, ...). 

ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ  

• ∆ιαλέξτε µεταξύ διαφόρων πραγµάτων εκείνο που λείπει για να συµπληρωθεί µια οµάδα.  

• ∆ιαλέξτε µεταξύ διαφόρων πραγµάτων εκείνο που δεν έχει σχέση µε τα άλλα. 

• ∆ιαλέξτε µεταξύ διαφόρων πραγµάτων εκείνα που έχουν µια ορισµένη ιδιότητα (χρώµα, σχήµα) 

• Ταξινοµήστε µια µεγάλη οµάδα πραγµάτων σε διάφορες κατηγορίες: έπιπλα, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, είδη 

µπάνιου, ... 

• Ταξινοµήστε τα πράγµατα ανάλογα µε το µέρος του σπιτιού όπου βρίσκονται συνήθως: δωµάτιο, τραπεζαρία, σαλόνι, 

κουζίνα, µπάνιο. 

ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

• Παρατηρείστε 3, 4, 5, ... πράγµατα, µετά ανακατώνονται µε τα άλλα και το παιδί πρέπει να διαλέξει τα αρχικά. 

• Παρατηρείστε 3, 4, 5, ... πράγµατα τοποθετηµένα µε µια ορισµένη σειρά και αφού ανακατωθούν, το παιδί πρέπει να τα 

βάλει στην αρχική σειρά. 

• Παρατηρείστε 3-7 πράγµατα για µερικά δευτερόλεπτα. Αφού τα τοποθετήσετε προς τα κάτω, ο µαθητής πρέπει να 

δείχνει το κάθε ένα από τα πράγµατα και να λέει την ονοµασία του. Για να δει αν πέτυχε θα αναποδογυρίζουµε την 

φωτογραφία. 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

• Το παιδί θα ακούσει το όνοµα 3-5 πραγµάτων που έπειτα πρέπει να επαναλάβει µε την ίδια σειρά. 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

Όλες οι προτεινόµενες ασκήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν στη δεύτερη γλώσσα την οποία µαθαίνει ο µαθητής. 
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E GB P I NL GR F D N 
Electrodomésticos 

06. radiocasete 

48. televisor 

22. microondas 

19. cocina (horno) 

24. nevera 

25. lavavajillas 

21. lavadora 

26. ventilador 

36. plancha 

Electrical appliances 

06. radio-cassette 

48. television 

22. microwave 

19. oven 

24. fridge 

25. dishwasher 

21. washing machine 

26. fan 

36. iron 

 

Electrodomésticos 

06. radiogravador 

48. televisor 

22. microondas 

19. fogão (forno) 

24. frigorífico 

25. máquina de lavar louça 

21. máquina de lavar roupa 

26. ventilador 

36. ferro de engomar 

Elettrodomestici 

06. radio 

48. televisore 

22. forno microonde 

19. fornelli (forno) 

24. frigorifero 

25. lavastoviglie 

21. lavatrice 

26. ventilatore 

36. ferro da stiro 

Elektrische apparaten 

06. radiocassetterecorder 

48. televisietoestel 

22. magnetronoven 

19. fornuis (oven) 

24. koelkast 

25. afwasmachine 

21. wasmachine 

26. ventilator 

36. strijkijzer 

Οικιακές ηλεκτρικές 

συσκευές 

06. ραδιοκασετόφωνο 

48. τηλεόραση 

22. φούρνος µικροκυµάτων 

19. κουζίνα (φούρνος) 

24. ψυγείο 

25. πλυντήριο πιάτων 

21. πλυντήριο ρούχων 

26. εξαεριστήρας 

36. σίδερο 

Appareils électroménagers 

06. radio-cassette 

48. téléviseur 

22. four micro-ondes 

19. cuisinière (four) 

24. réfrigérateur 

25. lave-vaisselle 

21. machine à laver 

26. ventilateur 

36. fer à repasser 

Elektrogeräte 

06. Kassettenrecorder 

48. Fernseher 

22. Mikrowelle 

19. Herd 

24. Kühlschrank 

25. Geschirrspüler 

21. Waschmaschine 

26. Ventilator 

36. Bügeleisen 

Elektriske apparater 

06. kassettspiller 

48. fjernsynsapparat 

22. mikrobølgeovn 

19. komfyr (stekeovn) 

24. kjøleskap 

25. oppvaskmaskin 

21. vaskemaskin 

26. vifte 

36. strykejern 

Utensilios de aseo e higiene 
03. cepillo de dientes 

04. cepillo del pelo  

10. jabón 

05. maquinilla de afeitar 

07. papel higiénico  

08. toalla  

01. dentífrico 

09. peine 

Personal hygiene 

implements 

03. toothbrush 

04. hairbrush  

10. soap 

05. razor 

07. toilet paper  

08. towel 

01. toothpaste 

09. comb 

Utensílios de higiene 
03. escova de dente 

04. escova de cabelo  

10. sabão 

05. lâmina de barbear 

07. papel higiénico  

08. toalha  

01. dentífrico 

09. pente 

Utensili per la cura e 

l’igiene personale 

03. spazzolino da denti 

04. spazzola per capelli  

10. sapone 

05. rasoio 

07. carta igienica  

08. asciugamani  

01. dentifricio 

09. pettine 

Voorwerpen voor 

 de lichaamsverzorging en 

hygiëne 
03. tandenborstel 

04. haarborstel  

10. zeep 

05. scheerapparaat 

07. toiletpapier  

08. handdoek  

01. tandpasta 

09. kam 

Είδη µπάνιου και υγιεινής  

03. βουρτσάκι δοντιών 

04. βούρτσα µαλλιών  

10. σαπούνι 

05. ξυριστική µηχανή 

07. χαρτί υγείας  

08. πετσέτα 

01. οδοντόπαστα 

09. χτένα 

Accessoires de toilette et 

d'hygiène 

03. brosse à dents 

04. brosse à cheveux  

10. savon 

05. rasoir 

07. papier hygiénique 

08. serviette 

01. dentifrice 

09. peigne 

Zubehör für Körperpflege 

und Hygiene 

03. Zahnbürste 

04. Haarbürste  

10. Seife 

05. Rasierapparat 

07. Toilettenpapier  

08. Handtuch  

01. Zahnbürste 

09. Kamm 

Toalettartikler 

03. tannbørste 

04. hårbørste  

10. såpe 

05. barberhøvel 

07. dopapir  

08. håndkle  

01. tannpasta 

09. kam 

Utensilios de cocina 
40. cafetera 

41. cacerola 

45. cuchara 

50. cuchillo 

46. exprimidor 

44. jarra 

42. sartén 

43. taza 

49. tenedor 

Kitchen utensils 
40. coffee pot 

41. casserole 

45. spoon 

50. knife 

46. juice squeezer 

44. jar 

42. frying pan 

43. cup 

49. fork 

Utensílios de cozinha 
40. cafeteira 

41. panela 

45. colher 

50. faca 

46. espremedor 

44. jarra 

42. frigideira 

43. chávena 

49. garfo 

Utensili da cucina 
40. caffettiera 

41. pentola 

45. cucchiaio 

50. coltello 

46. spremiagrumi 

44. brocca 

42. padella 

43. tazza 

49. forchetta 

Keukengerei 
40. koffiepot 

41. pan 

45. lepel 

50. mes 

46. citruspers 

44. kan 

42. koekenpan 

43. kopje 

49. vork 

Σκεύη κουζίνας  

40. καφετιέρα 

41. κατσαρόλα 

45. κουτάλι 

50. µαχαίρι 

46. στίφτης 

44. κανάτα 

42. τηγάνι 

43. φλιτζάνι 

49. πιρούνι 

Ustensiles de cuisine 
40. cafetière 

41. casserole 

45. cuillère 

50. couteau 

46. presse-fruits 

44. pot 

42. poêle 

43. tasse 

49. fourchette 

Küchenutensilien 
40. Kaffeemaschine 

41. Topf 

45. Löffel 

50. Messer 

46. Saftpresse 

44. Krug 

42. Pfanne 

43. Tasse 

49. Gabel 

Kjøkkenutstyr 

40. kaffetrakter 

41. gryte  

45. skje 

50. kniv 

46. fruktpresse 

44. mugge 

42. stekepanne 

43. kopp 

49. gaffel 

Utensilios de limpieza 
47. escoba y recogedor 

02. plumero 

37. cubo y fregona 

Cleaning implements 
47. dustpan and brush 

02. feather duster 

37. bucket and mop 

Utensílios de limpeza 
47. vassoura e pá 

02. espanador 

37. balde e esfregão 

Utensili per la pulizia 
47. scopa e raccoglitore 

02. piumino 

37. secchio e mocio 

Voorwerpen voor de 

schoonmaak 

47. bezem en blik  

02. plumeau 

37. emmer en mop 

Είδη καθαριότητας 
47. σκούπα και φαράσι 

02. ξεσκονίστρα 

37. κουβάς και σφουγγαρίστρα 

Accessoires de ménage 
47. balai et pelle 

02. plumeau 

37. seau et balai-serpillière 

Putzutensilien 
47. Besen und 

Kehrichtschaufel 

02. Staubwedel 

37. Eimer und Wischmopp 

Rengjøringsutstyr 

47. kost og feiebrett 

02. støvfjerner 

37. bøtte og vaskeklut 

Muebles 

35. armario 

30. baúl 

17. cama 

29. cuna 

18. mesa 

34. reloj 

33. silla 

27. sofá 

Furniture 

35. wardrobe 

30. chest 

17. bed 

29  cot 

18. table 

34. clock 

33. chair 

27. sofa 

Móveis 

35. armário 

30. baú  

17. cama 

29. berço 

18. mesa 

34. relógio 

33. cadeira 

27. sofá 

Mobili 

35. armadio 

30. baule 

17. letto 

29. culla 

18. tavolo 

34. orologio 

33. sedia 

27. divano 

Meubilair 

35. kast 

30. koffer 

17. bed 

29. kinderbedje 

18. tafel 

34. klok 

33. stoel 

27. bank 

Έπιπλα 

35. ντουλάπα 

30. µπαούλο 

17. κρεβάτι 

29. κούνια 

18. τραπέζι 

34. ρολόι 

33. καρέκλα 

27. καναπές 

Meubles 

35. armoire 

30. malle 

17. lit  

29. lit bébé 

18. table 

34. horloge 

33. chaise 

27. canapé 

Möbel 

35. Schrank 

30. Truhe 

17. Bett 

29. Kinderbett 

18. Tisch 

34. Uhr 

33. Stuhl 

27. Sofa 

Møbler 

35. skap 

30. kiste 

17. seng 

29. barneseng 

18. bord 

34. klokke 

33. stol 

27. sofa 

Saneamiento 
23. bañera 

20. váter 

Bathroom fittings 
23. washbasin 

20. toilet 

Saneamento 
23. banheira 

20. sanita 

Sanitari 
23. vasca da bagno 

20. water 

Sanitair 
23. badkuip 

20. W.C. 

Είδη υγιεινής 
23. µπανιέρα 

20. λεκάνη 

Sanitaire  
23. baignoire 

20. wc 

Sanitäre Anlagen 
23. Badewanne 

20. Toilette 

Sanitærutstyr 
23. badekar 

20. do 

Accesorios 
14. cuadro 

13. herramientas 

32. florero 

12. lámpara 

35. libros 

31. planta 

15. muñeca 

16. percha 

28. tabla de planchar 

38. teléfono 

11. tijeras 

Other objects 
14. picture 

13. tools 

32. vase 

12. lamp 

35. books 

31. plant 

15. doll 

16. coat hanger 

28. ironing board 

38. telephone 

11. scissors 

Outros objectos 
14. quadro 

13. ferramentas 

32. jarro de flores 

12. lâmpada 

35. livros 

31. planta 

15. boneca 

16. cabide 

28. tábua de passar roupa 

38. telefone 

11. tesoura 

Altri oggetti 
14. quadro 

13. attrezzi 

32. vaso 

12. lampada 

35. libri 

31. pianta 

15. bambola 

16. gruccia 

28. asse da stiro 

38. telefono 

11. forbici 

 

Andere voorwerpen 
14. schilderlij 

13. gereedschap 

32. vaas 

12. lamp 

35. boeken 

31. plant 

15. pop 

16. kleerhanger 

28. strijkplank 

38. telefoon 

11. schaar 

Άλλα πράγµατα 
14. κάδρο 

13. εργαλεία 

32. ανθοδοχείο 

12. πορτατίφ 

35. βιβλία 

31. φυτό 

15. κούκλα 

16. κρεµάστρα 

28. σιδερώστρα 

38. τηλέφωνο 

11. ψαλίδι 

 

Autres objets 
14. tableau 

13. outils 

32. vase 

12. lampe 

35. livres 

31. plante 

15. poupée 

16. cintre 

28. planche à repasser 

38. téléphone 

11. ciseaux 

Andere Gegenstände 
14. Bild 

13. Werkzeug 

32. Vase 

12. Lampe 

35. Bücher 

31. Pflanze 

15. Puppe 

16. Kleiderbügel 

28. Bügelbrett 

38. Telefon 

11. Schere 

Andre gjenstander 

14. bilde 

13. verktøy 

32. vase 

12. lampe 

35. bøker 

31. plante 

15. dukke 

16. kleshenger 

28. strykebrett 

38. telefon 

11. saks 
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