


Να μία μεγάλη κότα 
που φορά μια ροζ μπότα 
Κάνει βόλτες στην αυλή 
και μου στέλνει ένα φιλί.



Σου άρεσε αυτό το ποιηματάκι; 

Μήπως άκουσες κάποιες λεξούλες που στο τέλος ακούγονται το ίδιο; Έχουν δηλαδή την 
ίδια κατάληξη;
Η μαμά ή ο μπαμπάς θα σου το ξαναδιαβάσουν.
Όπου ακούς την ίδια κατάληξη κτύπα μια φορά τα χέρια.
.

Μπορείς να πεις ποιες λέξεις έχουν την ίδια κατάληξη;

Σωστά!

Κότα – μπότα
Αυλή – φιλί

Να μία μεγάλη κότα 
που φορά μια ροζ μπότα
Κάνει βόλτες στην αυλή 
και μου στέλνει ένα φιλί



Κοίταξε προσεκτικά τις 2 εικόνες σε κάθε γραμμή .Πες δυνατά τι βλέπεις. Αν δυσκολεύεσαι 
θα διαβάσει η μαμά ή ο μπαμπάς τις λεξούλες. Άκου προσεκτικά το τέλος της κάθε λέξης, 
δηλαδή την κατάληξή της. 

Πες αν οι 2 λέξεις τελειώνουν με την ίδια κατάληξη.

Λιοντάρι                                                        Μπάλα

Βελόνα                                                       Πολυθρόνα     



Κοίταξε και εδώ προσεκτικά τις 2 εικόνες σε κάθε γραμμή.  Πες δυνατά τι βλέπεις.
Άκου προσεκτικά το τέλος της κάθε λέξης, δηλαδή την κατάληξή της. 

Πες αν οι 2 λέξεις τελειώνουν με την ίδια κατάληξη.

Αστέρι                                                               Πινέλο    

Ψαλίδι                                                                  Δακτυλίδι



Κοίταξε προσεκτικά τις εικόνες .Πες δυνατά τι βλέπεις. Αν δυσκολεύεσαι θα διαβάσει η μαμά 
ή ο μπαμπάς τις λεξούλες. Άκου προσεκτικά το τέλος της κάθε λέξης, δηλαδή την κατάληξή 
της. 

Ποια λέξη δεν ταιριάζει εδώ γιατί δεν έχει την  ίδια κατάληξη;

Μαρμελάδα                     Λαμπάδα                                 Παπαγάλος



Συνεχίζουμε με την ίδια άσκηση. Κοίταξε προσεκτικά τις εικόνες .Πες δυνατά τι 
βλέπεις. Άκου προσεκτικά το τέλος της κάθε λέξης, δηλαδή την κατάληξή της. 

Ποια λέξη δεν ταιριάζει εδώ γιατί δεν έχει την  ίδια κατάληξη;

Κοπέλα
Χέρι Ομπρέλα



Πες δυνατά τι βλέπεις. Αντιστοίχισε τις λέξεις που βρίσκονται στην 1η γραμμή με τις 

λέξεις που βρίσκονται στη 2η γραμμή προσέχοντας να έχουν την ίδια κατάληξη.

Αχλάδι                   Γοργόνα                      Ζάρι                               Αγελάδα

Κορώνα                 Πετράδι                     Λεμονάδα                            Ψάρι



Μπορείς να συνεχίσεις το ποίημα της κοτούλας βάζοντας δικές σου λέξεις που να 
ομοιοκαταληκτούν;

Να μία μεγάλη κότα 
που φορά μια ροζ μπότα 
Κάνει βόλτες στην αυλή 
και μου στέλνει ένα φιλί.

Ψάχνει για πολλά σποράκια

Τρώει πάντα …………………......

Πίνει και πολύ………………………

Μέσα από το ………………………



Μπορείς με τη βοήθεια των γονιών σου να εντοπίσεις λέξεις στο 
περιβάλλον του σπιτιού σου ή μέσα στο έξυπνο μυαλουδάκι σου, που να 
έχουν την ίδια κατάληξη με τις λέξεις στην επόμενη διαφάνεια;
Αφού τις βρεις μπορείς να τις ζωγραφίσεις για να μην τις ξεχάσεις!!!

Τις επόμενες μέρες μπορείς να απομονώσεις 2 ζεύγη 
ομοιοκατάληκτων λέξεων και να φτιάξεις ένα αυτοσχέδιο ποίημα σαν 

και αυτό με τη φίλη μας την κότα.

Αν θες ζωγράφισέ το!

Δες τις λέξεις πιο 
κάτω.

Πες τις δυνατά 
για να ακούσεις 
πως τελειώνουν.



Μπορείς με τη βοήθεια των γονιών σου να εντοπίσεις λέξεις στο περιβάλλον του 
σπιτιού σου ή μέσα στο έξυπνο μυαλουδάκι σου, που να έχουν την ίδια κατάληξη με 
τις πιο κάτω λέξεις;

Κουκλίτσα             

Κανόνι

Κουνουπίδι

Σταγόνα

Αρκουδάκι

Φεγγάρι

Πορτοκαλάδα

Γλαστρούλα


