
 

   

   

 
 

 

Όνομα μαθητή:____________________ Ημερομηνία:_______________________________ 

Τμήμα: Μ Ενότητα: Λεξιλόγιο/Φρούτα 

Λογοθεραπεύτρια: Φραγκουλοπούλου Ειρήνη 



 

   

   

 

 

 

  
 

Όνομα μαθητή:____________________ Ημερομηνία:_______________________________ 

Τμήμα: Μ Ενότητα: Λεξιλόγιο/Λαχανικά 

Λογοθεραπεύτρια: Φραγκουλοπούλου Ειρήνη 

 



 

   

   

   

Όνομα μαθητή:____________________ Ημερομηνία:_______________________________ 

Τμήμα: Μ Ενότητα: Λεξιλόγιο/Ροφήματα 

Λογοθεραπεύτρια: Φραγκουλοπούλου Ειρήνη 

 



 

   

   

   

Όνομα μαθητή:____________________ Ημερομηνία:_______________________________ 

Τμήμα: Μ Ενότητα: Λεξιλόγιο/Γλυκά 

Λογοθεραπεύτρια: Φραγκουλοπούλου Ειρήνη 

 



 

   

   

   

 

Όνομα μαθητή:____________________ Ημερομηνία:_______________________________ 

Τμήμα: Μ Ενότητα: Λεξιλόγιο/Πρωινό 

Λογοθεραπεύτρια: Φραγκουλοπούλου Ειρήνη 

 



Ερωτήσεις για περαιτέρω επεξεργασία της σημασιολογικής κατηγορίας των τροφίμων 

Φρούτα 

1. Ονόμασε ένα φρούτο που μπορεί να είναι κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο (μήλο) 

2. Ονόμασε ένα φρούτο που είναι πορτοκαλί (πορτοκάλι) 

3. Ονόμασε δύο φρούτα που να είναι κόκκινα (φράουλα, κεράσι) 

4. Ονόμασε ένα φρούτο που μπορεί να είναι κόκκινο, πράσινο ή μοβ (σταφύλι) 

5. Ονόμασε ένα φρούτο που έχει πάντα κουκούτσι (βερίκοκο, ροδάκινο) 

6. Ονόμασε ένα φρούτο που είναι κίτρινο εξωτερικά και άσπρο εσωτερικά (μπανάνα) 

7. Ονόμασε ένα φρούτο που τρώγεται με τη φλούδα (μήλο) 

8. Ονόμασε ένα φρούτο που κόβουμε σε φέτες, για να το φάμε (πεπόνι, καρπούζι) 

9. Ονόμασε δύο φρούτα που γίνονται μαρμελάδα (φράουλα, ροδάκινο, βερύκοκο) 

10. Ονόμασε δύο φρούτα που φυτρώνουν σε δέντρα (μήλα, πορτοκάλια) 

11. Ονόμασε ένα φρούτο που έχει «χνουδωτή» φλούδα (ροδάκινο) 

12. Ονόμασε ένα φρούτο που φυτρώνει σε κληματαριά (σταφύλι) 

 

Λαχανικά 

1. Ονόμασε δύο λαχανικά που είναι πράσινα (λάχανο, φασολάκια). 

2. Ονόμασε ένα κίτρινο λαχανικό (καλαμπόκι) 

3. Ονόμασε ένα πορτοκαλί λαχανικό (καρότο, πορτοκάλι) 

4. Ονόμασε ένα λαχανικό, που είναι καφέ εξωτερικά και άσπρο εσωτερικά (πατάτα) 

5. Ονόμασε δύο λαχανικά που μπορούμε να φάμε ωμά (καρότο, αγγούρι) 

6. Ονόμασε ένα λαχανικό που φυτρώνει κάτω από το έδαφος (πατάτα, καρότο) 

7. Ονόμασε ένα λαχανικό που έχει κουκούτσια, στο εσωτερικό του (πιπεριά) 

8. Ονόμασε ένα λαχανικό που μπορούμε να βάλουμε στην πίτσα (μανιτάρια, πιπεριά) 

9. Ονόμασε ένα λαχανικό που μπορούμε να βάλουμε στο χάμπουργκερ (κρεμμύδι) 

10. Ποιο λαχανικό μας φέρνει δάκρυα στα μάτια, όταν το καθαρίζουμε; (κρεμμύδι) 

11. Ποια λαχανικά μπορούμε να βάλουμε στη σαλάτα (λάχανο, μαρούλι, τομάτα) 

Σημείωση: Οι απαντήσεις, που δίνονται στις παρενθέσεις, είναι ενδεικτικές. 



Ροφήματα 

1. Ονόμασε δύο είδη αναψυκτικών (λεμονάδα, πορτοκαλάδα) 

2. Ονόμασε δύο είδη χυμού (μήλο, πορτοκάλι) 

3. Ονόμασε δύο είδη milkshake (σοκολάτα, φράουλα) 

4. Ονόμασε δύο ροφήματα που πίνονται ζεστά (ζεστή σοκολάτα, τσάι) 

5. Ονόμασε δύο ροφήματα που πίνονται κρύα (αναψυκτικά, χυμοί) 

6. Ονόμασε ένα ρόφημα που είναι άσπρο (γάλα) 

7. Ονόμασε ένα ρόφημα που είναι καφέ (καφές, coca cola) 

8. Ονόμασε ένα ρόφημα που είναι διάφανο/δεν έχει χρώμα (νερό) 

9. Ονόμασε ένα ρόφημα στο οποίο μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη (καφές, τσάι) 

10. Ονόμασε ένα ρόφημα στο οποίο μπορούμε να προσθέσουμε σοκολάτα (γάλα) 

11. Ονόμασε ένα ρόφημα στο οποίο μπορούμε να προσθέσουμε γάλα (τσάι, καφές) 

12. Ονόμασε ένα ρόφημα που δεν έχει γεύση (νερό) 

13. Σε ποια κατηγορία ροφημάτων μπορούμε να προσθέσουμε παγάκια; (αναψυκτικά) 

14. Ονόμασε ένα ρόφημα που κυκλοφορεί σε κουτί από χαρτόνι (γάλα) 

15. Ονόμασε ένα ρόφημα που κυκλοφορεί σε κουτάκια αλουμινίου (coca cola, λεμονάδα) 

Γλυκά 

1. Ονόμασε ένα γλυκό που είναι παγωμένο (παγωτό) 

2. Πότε τρώμε, συνήθως, γλυκά: Πριν ή μετά το φαγητό; (μετά το φαγητό) 

3. Ονόμασε δύο ειδικές περιπτώσεις στις οποίες έχουμε τούρτα (γενέθλια, γάμος) 

4. Ονόμασε δύο γεύσεις κέικ (βανίλια, σοκολάτα) 

5. Ονόμασε δύο γεύσεις μπισκότων (βούτυρο, κανέλλα) 

6. Τι μπορούμε να προσθέσουμε, στη ζύμη, όταν φτιάχνουμε κουλουράκια; (κομματάκια 

σοκολάτας, ξηρούς καρπούς, κομματάκια αποξηραμένων φρούτων) 

7. Ονόμασε δύο γεύσεις μαρμελάδας (βατόμουρο, φράουλα) 

8. Πού βάζουμε μαρμελάδα; (πάνω στο ψωμί, σε γλυκά) 

9. Ποια έντομα μας δίνουν το μέλι; (μέλισσες) 

10. Ονόμασε δύο γεύσεις για γλειφιτζούρι (φράουλα, λεμόνι) 

11. Ονόμασε δύο γεύσεις παγωτού (βανύλια, σοκολάτα) 

Σημείωση: Οι απαντήσεις, που δίνονται στις παρενθέσεις, είναι ενδεικτικές. 


