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Σκοπός του εγχειριδίου  
 

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από το Τμήμα Εργοθεραπείας της Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ΟΚΥπΥ, για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Alzheimer 

στις 21 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που περιλαμβάνει 

πληροφορίες προς την οικογένεια και τους φροντιστές των ατόμων με άνοια καθώς και 

ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης με σκοπό την διατήρηση και βελτίωση των νοητικών 

λειτουργιών. Κάθε σελίδα ασκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης, αντιστοιχεί σε μια μέρα και 

περιλαμβάνει ασκήσεις με στόχο την διατήρηση της ικανότητας του χρονικού 

προσανατολισμού, της εργαζόμενης μνήμης, οπτικής αντίληψης, της ικανότητας 

ανάγνωσης, της σκέψης, της ρύθμισης του συναισθήματος. Στο τέλος κάθε σελίδας θα 

βρείτε προτάσεις για δραστηριότητες που βοηθούν το άτομο να παραμείνει ενεργό, 

δραστήριο, ανεξάρτητο και συμβάλλουν γενικότερα στο αίσθημα της ευεξίας. Στο τέλος 

του εγχειρίδιου θα βρείτε συνδέσμους που παραπέμπουν σε υλικό που μπορείτε να 

εκτυπώσετε ή να χρησιμοποιήσετε. Δώστε στους αγαπημένους σας αυτές τις ασκήσεις και 

ενισχύστε την συμμετοχή τους σε καθημερινές δραστηριότητες με κάθε ευακιρία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Η αγάπη είναι η μόνη ανάμνηση που δεν χάνει 

κανείς ποτέ, Ισαάκ». Eίχε πει ο πατέρας. 

«Επειδή ακόμα κι αν κάποιος χάσει το μυαλό 

του, η ανάμνηση παραμένει πάντα στην 

καρδιά» 

The Romantic, 2014 

Felix Alexander 
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Εισαγωγή 

Η νόσος Alzheimer είναι μια χρόνια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου και αποτελεί το 

συχνότερο αίτιο της άνοιας. Δεν έχει σχέση με την φυσιολογική γήρανση και την 

λειτουργική έκπτωση του εγκεφάλου και μπορεί να προσβάλει άτομα ανεξάρτητα από 

κοινωνικούς, οικονομικούς ή φυλετικούς παράγοντες.  

Τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν 

διαταραχή της λειτουργίας της μνήμης, της σκέψης, της 

κριτικής ικανότητας και της ικανότητας λήψης 

αποφάσεων. Συχνά, ανάμεσα στα πρώτα σημάδια της 

νόσου είναι οι δυσκολίες προσανατολισμού ακόμα και σε 

οικεία μέρη ή απώλεια αίσθησης του χρόνου. Το άτομο 

μπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες στο λόγο, όπως 

δυσκολία να ανακαλέσει λέξεις ή μείωση της ευφράδειας 

του λόγου. Οι δυσκολίες στην εκτέλεση γνωστών 

καθημερινών εργασιών είναι ακόμα μια δυσκολία που 

απαντάται στα πρώιμα στάδια της νόσου και 

επιδεινώνεται αργότερα σε τέτοιο βαθμό που ένας 

ασθενής να μη γνωρίζει πως να χρησιμοποιήσει ένα 

καθημερινό εργαλείο ή μια οικιακή συσκευή.  

Στις παραπάνω δυσκολίες προστίθενται συμπεριφορικές 

και ψυχολογικές δυσκολίες, όπως  κατάθλιψη, άγχος, 

αλλαγές στην προσωπικότητα, ανάρμοστη συμπεριφορά, διέγερση, παραληρητικές ιδέες, 

ψευδαισθήσεις και διαταραχές του ύπνου.   

 

Εργοθεραπεία και άνοια  

Η εργοθεραπεία κατέχει ένα σημαντικό ρόλο 

στην αντιμετώπιση και την ανακούφιση των 

ασθενών με Alzheimer και των οικογενειών 

τους.  

Ο σκοπός των παρεμβάσεων της εργοθεραπείας 

είναι η διατήρηση και η βελτίωση των 

ικανοτήτων των ασθενών να συμμετέχουν και 

να εκτελούν καθημερινές δραστηριότητες. Ένα 

πρόγραμμα εργοθεραπείας συμβάλει στην διατήρηση της ανεξαρτησία και της ποιότητας 

ζωής του ατόμου, καθώς και στην αποφυγή της κοινωνικής απομόνωσης. Οι παρεμβάσεις 

Ο William Utermohlen είχε διαγνωστεί 

με Αλτσχάιμερ το έτος πριν 

δημιουργήσει αυτό το πορτρέτο του 

εαυτού του, το 1996 
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της εργοθεραπείας περιλαμβάνουν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, προγράμματα 

νοητικής ενδυνάμωσης, εκπαίδευση σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας και τεχνικές 

οργάνωσης της καθημερινότητας, τροποποίηση περιβάλλοντος και εκπαίδευση στην 

χρήση βοηθημάτων, πρόληψη πτώσεων και ενίσχυση της λειτουργικής κινητικότητας, 

παρεμβάσεις στην κοινότητα για την διατήρησης της συμμετοχής στις δραστηριότητες 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και των ρόλων ζωής.  

Η άνοια επηρεάζει σοβαρά την λειτουργικότητα του ατόμου σε όλες τις εκφάνσεις της 

καθημερινής ζωής και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Καθώς η νόσος προχωρά ο 

ασθενής εξαρτάται όλο και περισσότερο από την φροντίδα των μελών της οικογένειας του. 

Η συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη της οικογένειας και των φροντιστών είναι 

πολύ σημαντική σε όλη την πορεία της νόσου. 

Οι εργοθεραπευτές είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να παρέχουν την υποστήριξη που 

χρειάζονται οι φροντιστές των ατόμων με άνοια, παρέχοντας τους εκπαίδευση και 

συναισθηματική στήριξη για την επίλυση διάφορων καθημερινών προβλημάτων.   

 

Χρήσιμες πληροφορίες για την λειτουργία του εγκεφάλου και την άνοια 

Γνωρίζετε ότι: 

• Τα αρνητικά στερεότυπα για τα άτομα τρίτης ηλικίας επιβαρύνουν επιπλέον την 

ψυχολογία και την δραστηριότητα τους. Ο φόβος και το άγχος ότι θα επιβεβαιώσουν 

τα στερεότυπα περί «αδυναμίας», τους οδηγεί να έχουν χειρότερη επίδοση στις 

δραστηριότητες. 

• Το στρες μπορεί να συρρικνώσει τον εγκέφαλο. Μια μελέτη έδειξε ότι άτομα με  

αυξημένα επίπεδα άγχους, είχαν ελαφρώς μικρότερο όγκο εγκεφάλου και 

χειρότερες επιδόσεις στα τεστ μνήμης σε σχέση με όσους είχαν φυσιολογικά 

επίπεδα κορτιζόλης (ορμόνη του στρες). 

• Ο εγκέφαλος δεν διαφέρει πολύ από τους μυς, χρειάζεται και αυτός να ασκείται. Για 

την άσκηση του εγκεφάλου είναι απαραίτητος ο καθαρός αέρας, η σωστή διατροφή, 

ο καλός ύπνος, τα ταξίδια σε νέους τόπους, νέες δραστηριότητες, διάβασμα, η 

τήρηση αρχείων, ο χορός, η γυμναστική, το τραγούδι, οι συζητήσεις με φίλους. 

• Η συμμετοχή σε δραστηριότητες προκαλεί τη δημιουργία νέων νευρωνικών 

συνδέσεων στον εγκέφαλό μας, δηλαδή, έχουμε την δυνατότητα να ξεπερνάμε 

δυσκολίες και να προσαρμοζόμαστε, αρκεί να βάλουμε στόχους και να 

προσπαθήσουμε. 

• Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αντιδρούν με πιο αργό ρυθμό, επειδή οι 

πληροφορίες που είναι «αποθηκευμένες» στον εγκέφαλο είναι τόσες πολλές, που 
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χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να τις επεξεργαστούν.  Ο εγκέφαλος είναι σαν 

ένας βαρυφορτωμένος  σκληρός δίσκος υπολογιστή. 

• Ο εγκέφαλος είναι η πιο πολύπλοκη μηχανή στο σύμπαν, με περισσότερα από 100 

δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα, από τα οποία το καθένα έχει έως και 150.000 

συνδέσεις. Κάθε κύτταρο δε, είναι συνδεδεμένο με 25.000 άλλα κύτταρα. 

• Οι αλλαγές στο εγκέφαλο που προκαλούν άνοια, μπορούν να ξεκινήσουν χρόνια ή 

δεκαετίες πριν τα πρώτα συμπτώματα.  

• Εκτός από το ότι είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τη μείωση του κινδύνου της άνοιας, η 

άσκηση μπορεί να επιβραδύνει τη σωματική και γνωστική έκπτωση στα άτομα με 

άνοια.  

• Πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από άνοια ανησυχούν ότι μπορεί να μεταδώσουν 

την άνοια στις επόμενες γενιές. Ωστόσο, σε περισσότερες από 99 στις 100 

περιπτώσεις, τα παιδιά και τα εγγόνια ΔΕΝ κληρονομούν τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Σε 

πιο σπάνιες μορφές άνοιας μπορεί να υπάρχει ισχυρότερος γενετικός δεσμός, αλλά 

αυτές είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό των συνολικών περιπτώσεων άνοιας. 

• Τα άτομα με άνοια, χρειάζονται ένα καταπραϋντικό, ηρεμιστικό περιβάλλον για να 

αισθάνονται λιγότερη σύγχυση, να συγκεντρώνονται καλύτερα και να 

ξεκουράζονται. Μειώστε τα επίπεδα θορύβου, τον φωτισμό, τους καθρέφτες, την 

ακαταστασία και τα χρώματα/σχέδια που χρησιμοποιούνται στο χώρο. 

• Οι ηλικιωμένοι με Αλτσχάιμερ ή άνοια πιστεύουν αυτό που λένε επειδή είναι αυτό 

που τους λέει ο εγκέφαλός τους. Αυτό μπορεί να μην είναι η πραγματικότητα, αλλά 

είναι πιο σημαντικό να είμαστε ευγενικοί με το άτομο, παρά να εστιάζουμε στο ότι 

έχουμε δίκιο. Προσπαθήστε να συμβαδίσετε με την πραγματικότητα του ατόμου 

αντί να τη διορθώσετε. Αυτό θα τους βοηθήσει να νιώθουν πιο άνετα, πιο ήρεμα και 

πιο χαρούμενα. 

• Πολυάριθμες μελέτες προτείνουν ότι η ενασχόληση με δραστηριότητες που 

διεγείρουν το μυαλό  σε όλη μας τη ζωή σχετίζεται με καλύτερη γνωστική 

λειτουργία, μειωμένη γνωστική έκπτωση και μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας. 

• Τα άτομα που ζουν με άνοια μπορούν και πρέπει να διασκεδάζουν! Μπορούν να 

απολαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, κοινωνικές εξόδους και παιχνίδια, 

εάν αυτά επιλεχθούν προσεκτικά και προγραμματιστούν σωστά. 

• Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν είναι μόνο επιβλαβής για την αναπνευστική μας 

υγεία: Τα αναδυόμενα στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα που εκτίθενται στην 

ατμοσφαιρική ρύπανση διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο άνοιας. Και ορισμένοι 

επιστήμονες έχουν προτείνει ότι η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να 

οδηγήσει σε φλεγμονή του εγκεφάλου. 
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• Η δημιουργία κοινωνικών συνδέσεων μπορεί να ενισχύσει το γνωστικό απόθεμα 

ενός ατόμου. Με άλλα λόγια, η προσοχή στους άλλους και η αλληλεπίδραση μαζί 

τους διατηρεί τον εγκέφαλό μας ενεργό και υγιή. 

• Όταν αφιερώνεις χρόνο για να παρατηρήσεις αξιοθέατα και ήχους γύρω σου και στη 

συνέχεια τα διηγηθείς σε άλλους ή ακούσεις προσεκτικά τις λεπτομέρειες από 

περιγραφές άλλων, σχηματίζεις μια διανοητική εικόνα. Κάτι τέτοιο προτρέπει την 

ανάπτυξη νέων κυττάρων στα οπτικά, λεκτικά και μνημονικά μέρη του εγκεφάλου. 

• Η εκπαίδευση και η μάθηση βοηθούν στην πρόληψη της πρώιμης άνοιας. Ποτέ μην 

σταματάς να μαθαίνεις. Διάβασε ένα βιβλίο, κάνε σεμινάρια μαγειρικής, μάθε μια 

ξένη γλώσσα. 

• Η μουσική αυξάνει τα θετικά συναισθήματα, μειώνει τα επίπεδα του στρες που 

επηρεάζουν την μνήμη και βοηθά στη βελτίωση της εστίασης της προσοχής. 

• Η εκμάθηση νέων χορευτικών κινήσεων ενεργοποιεί τον εγκέφαλο για να 

σχηματίσει νέες νευρικές συνδέσεις. 
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Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Γράψτε 5 λέξεις που 
αρχίζουν με την συλλαβή 
(σκ): 
 

Γράψτε 5 λέξεις που το 
γράμμα δεύτερο γράμμα 
τους είναι το (ρ): 
 

Γράψτε 5 λέξεις που 
αρχίζουν με το γράμμα (ο): 
 

   
   

   

   
   

 

Αντιγράψτε το σχέδιο δίπλα. 

 

 

 

Αριθμητικές πράξεις: 

3 Χ 8 =            13 + 11 =        37 – 9 =          6 Χ 6 =        23 + 7 =         25 – 7 = 

4 Χ 5 =            14 + 9 =           29 – 11 =       2 Χ 7 =        18 + 4 =         17 – 4 = 

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να απολαύσετε την 

ανάγνωση ενός βιβλίου ή μιας εφημερίδας ή περιοδικού. Φτιάξτε ένα ρόφημα της 

αρεσκείας σας, καθίστε αναπαυτικά και αρχίστε να ξεφυλλίζετε, να διαβάζετε, να 

παρατηρείτε τις εικόνες. Είναι μια ώρα για χαλάρωση! 
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Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Ονομάστε τα αντικείμενα: 

• Με αυτό καρφώνουμε το φαγητό μας: ………………………………………. 

• Μας δείχνει την ώρα: …………………………………………………………………. 

• Τα φοράμε για βλέπουμε καλύτερα: …………………………………………. 

• Με αυτό γράφουμε: ………………………………………………………………….. 

• Με αυτό πλένουμε τα δόντια μας: …………………………………………….. 

• Σε αυτό αποθηκεύουμε τα ρούχα μας: ………………………………………. 

• Με αυτό ποτίζουμε τα λουλούδια: …………………………………………….. 

• Σε αυτή διαβάζουμε τα νέα: ………………………………………………………. 

• Πάνω σε αυτό καθόμαστε: …………………………………………………………. 

Γράψτε τα αντίθετα: 

Υπομονετικός   
Ευγενικός    

Αισιόδοξος    
Μορφωμένος    

Ειλικρινής    

Λογικός    
Εργατικός    

Λιγομίλητος    
 

Αριθμητικές πράξεις: 

4 Χ 9 =            16 + 12 =        31 – 7 =       8 Χ 6 =        33 + 7 =         25 – 8 = 

7 Χ 5 =            16  :  4  =         25 : 5 =       2 Χ 3 =        18 : 2 =         17 – 11 = 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να αφιερώσετε χρόνο στον 

εαυτό σας και τα φυτά σας. Ποτίστε τα, μεταφυτέψετε τα, κλαδέψτε τα, αλλάξτε τους 

θέση, μιλήστε τους! Αν δεν έχετε φυτά στο σπίτι, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να 

αποκτήσετε. Επισκεφτείτε ένα φυτώριο παρέα με κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο.  
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Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Εκτελέστε τις εντολές: 

• Κάντε ένα κύκλο μέσα στο τρίγωνο 

• Κάντε ένα τρίγωνο μέσα στο 
τετράγωνο 

• Κάντε ένα σταυρό στα δεξιά του 
κύκλου 

 

• Κάντε ένα Χ πάνω από τον κύκλο 

• Κάντε τέσσερις κάθετες γραμμές 
κάτω από το τετράγωνο. 

 

 

 

           

 

Βάλτε τα γράμματα στην σωστή σειρά, 

ποια λέξη σχηματίζουν; 

 Γράψτε τα συνώνυμα: 

ΗΡΧΟΒ  Ζεστός  

ΑΑΛΙΥΓ  Βρέφος  

ΤΙΡΗΟΠ  Γνώμη  

ΕΠΖΙΡΑΤ  Ησυχάζω  

ΑΡΑΚΙΒ  Δυνατά   

 

Ξεκίνησε από 108 και αφαίρεσε 2 μέχρι να φτάσεις στο 30. 

108 – 106 – 104 

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για μουσική και τραγούδι. Ποιο 

είναι το αγαπημένο σας είδος μουσικής; Τα αγαπημένα σας τραγούδια; Παρακολουθείτε 

μουσικές εκπομπές στην τηλεόραση; Πότε πήγατε σε μια συναυλία τελευταία φορά; 

Ανοίξτε το ράδιο και ακούστε τον αγαπημένο σας σταθμό ή βάλτε την δική σας μουσική.  



Ασκήσεις Νοητικής Ενδυνάμωσης | 10 

 

Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν από τις λέξεις: 

Φα_όλ_α         _αρά_υρο      ύφασ_α       ξύστ_α      πι_έρι        δό_ωμα  

Μα_ιλά_ι        κη_ουρ_ς      κου_έρτα      ει_όν_σμα      _ωτογρα_ία 

 

Γράψτε 8 αντικείμενα που βρίσκονται στην 

τουαλέτα: 

 Βρείτε τις λέξεις που πρώτο γράμμα 

είναι (κ) και το δεύτερο φωνήεν   

  Κρατάω  Πτηνό  

  Ραβδί Κτίσμα 

  Ήλιος  Κοπέλα 

  κήπος Τάβλι 

 

Ξεκινήστε από 29 και προσθέστε 2 μέχρι να φτάσετε στο 107. 

29 - 31 - 33  

 

Συνεχίστε την διαδοχή των σχημάτων. 

         

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για μαγειρική! Ας φτιάξουμε 

κάτι απλό και νόστιμο: Μπισκότα Βρόμης Υλικά (για 12 μπισκότα): 2 ώριμες μπανάνες, 1 

φλιτζάνι νιφάδες βρόμης, λίγες σταφίδες, λίγη κανέλα ή καστανή ζάχαρη. Εκτέλεση  

Ζεσταίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς, λιώνουμε τις μπανάνες και τις 

ανακατεύουμε με τα υπόλοιπα υλικά, στρώνουμε λαδόκολλα στο ταψί, πλάθουμε τα 

μπισκότα μας και τα ψήνουμε για 15 λεπτά. Έτοιμα και υγιεινά! Καλοφάγωτα!  
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Βάλτε τον αριθμό 1 κάτω από το σχήμα  και 2 κάτω από το σχήμα  

                        

Πηγή:Cuadernos de Actividades de Estimulación Cognitiva. PDF Gratis. (2022). Retrieved 14 September 2022, from 

https://www.ecognitiva.com/cuadernos/ 

Ξεκινήστε από το 63 και αφαιρέστε 3 μέχρι να φτάσετε στο 30. 

63 – 60 – 57 

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να παρακολουθήσεις μια 

αγαπημένη σου ταινία με παρέα ή μόνος/η. Διάλεξε μια ταινία που σε κάνει να γελάς και 

φέρνει ευχάριστες αναμνήσεις. Ποιοι ηθοποιοί παίζουν; Ποιος είναι ο τίτλος της ταινίας; 
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Γράψε τις λέξεις στην σωστή ομάδα. Μια λέξη μπορεί να ταιριάζει σε δύο ομάδες: 

αμύγδαλα, μπακλαβάς, γιαούρτι, ρυζόγαλο, φουντούκια, τυρί, πάστα, γάλα, 

γαλακτομπούρεκο, καρύδια, βούτυρο, σοκολάτα 

 

Γλυκά         Γαλακτοκομικά    Ξηροί καρποί 

   

 

Βάλε τις συλλαβές στην σωστή σειρά και γράψε την λέξη: 

λο-κο-θι-κύ =  τα-πα-τά =  

χα-λά-νο =  ρό-το-κα =  

ρα-α-κάς =  ρι-πα-ντζά =  

 

Γράψτε 8 αντικείμενα που θα βάζατε στην βαλίτσα σας για ένα ταξίδι: 

  

  

  

  

  

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για γυμναστική ή περπάτημα. 

Φορέστε άνετα ρούχα, παπούτσια (χωρίς κορδόνια) και  καπέλο αν χρειάζεται! Εμπρός! 
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Αντιστοιχίστε τα σύμβολα με γράμματα για να βρείτε τις λέξεις:  

Α 

 

Β 

 

Γ 

 

Δ 

 

Ε 

 

Ζ 

 

Η 

 

Θ 

 

Ι 

 

Κ 

 

Λ 

 

Μ 

 

Ν 

 

Ξ 

 

Ο 

 

Π

 

Ρ 

 

Σ 

 

Τ 

 

Υ 

 

Φ 

 

Χ 

 

Ψ 

 

Ω 

 

 

 

       _ _ _ _ _ _ 

       _ _ _ _ _ _ _ 

 

Ξεκινήστε από το 24 και προσθέστε 3 μέχρι να φτάσετε στο 144. 

24 – 27 – 30    

 

Γράψε όσα περισσότερα εργαλεία/προϊόντα/αντικείμενα χρησιμοποιεί μια νοσοκόμα 

στην δουλεία της. 

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να δείτε φωτογραφίες από 

το παρελθόν και να οργανώσετε το φωτογραφικό σας αρχείο.  
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Κάτω από το γράμμα Ν γράψτε τον αριθμό 2, στο τέλος προσθέστε όλους τους αριθμούς 

και γράψτε το σύνολο. 

Ν Μ Ζ Ν Ζ 

Μ Σ Ν Μ Ν 

Ζ Μ Σ Ν Ζ 

Ν Σ Ν Μ Σ 

Μ Ν Ν Σ Ν 

Σ Μ Ζ Ν Σ 

Ζ Σ Ν Σ Ν 

Σύνολο   

 

Συμπληρώστε τις αυτές τις κυπριακές φράσεις: 

Αθκιασερος παπάς, θάφκει τζαι … 

Άθρωπος αθρώπου … 

Άκουε μεγάλο αμπέλι τζαι πέρνε μιτσί …  

Απ' αγκάθιν φκαίνει …  

Απο' 'σιει μούγια, … 

 

Δραστηριότητα της μέρας:  Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να παίξετε και να 

φροντίσετε το κατοικίδιο σας. Δεν έχετε κατοικίδιο; Μήπως ήρθε η ώρα να αποκτήσετε; 
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Σβήστε το γράμμα (ο) από το παρακάτω κείμενο. 

Η πιο διαδεδομένη άποψη για την ονομασία της Κύπρου υποστηρίζει ότι 

προήλθε από την λέξη «κυπρίτης», που είναι το όνομα του χαλκού.  

Υπήρχαν πολλά κοιτάσματα χαλκού στο νησί και η Κύπρος ήταν η πηγή του 

μεταλλεύματος που έδωσε το έναυσμα στην εποχή του Σιδήρου. 

Πηγή:https://www.mixanitouxronou.com.cy/categories/politismos/pos-vgike-i-onomasia-kypros-pia-ine-i-simasia-tis-lexis-ke-

pos-synantonte-i-diaforetikes-ekdoches/ 

 

Γράψτε 12 λέξεις που αρχίζουν με την συλλαβή (μα). 

  

  

  

  

  

  

 

Ξεκινήστε από το 80 και αφαιρέστε 2 μέχρι να φτάσετε στο 10. 

80 – 78 – 76   

 

Περιέγραψε την λέξη Υδραυλικός χωρίς να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις: σωλήνες, 

επιδιορθώνω, τουαλέτα. 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για παιχνίδι! Παίξτε επιτραπέζια 

παιχνίδια, τάβλι, χαρτιά με φίλους ή την οικογένεια σας. Παίξτε με τα εγγόνια σας ή τα 

ζωάκια σας! 
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

 Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Συνδέστε με μια γραμμή όλους τους αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 

 

 

Γράψτε 12 ονόματα χωρών. 

  

  

  
  

  

  

 

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να επισκεφτείτε ή 

περιηγηθείτε σε ένα μουσείο, μια πινακοθήκη ή μια γκαλερί. Έχετε κάποιο αγαπημένο 

έργο τέχνης; ή κάποιο αγαπημένο ζωγράφο; Τι ζωγραφιές διακοσμούν το σαλόνι σας; 
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Γράψτε τα αντίθετα: 

Πυκνός - Σιτίζομαι -  

Σκούρο  - Φεύγω -  

Υψηλό - Ιδιωτικός -  

Ζεστό - Σταθερός -  

Ευχάριστος -  Ατομικός - 
Ευγνωμοσύνη - Μόνιμος - 

Νευριάζω -  Επιεικής -  
Λουλούδι -  Ξένος - 

 

Βάλε σε κύκλο τα βέλη που δείχνουν προς τα πάνω: 

 

 

Ξεκινώντας από το 12 πρόσθεσε 4 μέχρι να φτάσεις το 152 

12 – 16 – 20    

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να φροντίσετε τον εαυτό 

σας! Κάντε ένα χαλαρωτικό μπάνιο, ενυδατώστε το δέρμα του σώματος και του 

προσώπου σας, περιποιηθείτε τα νύχια σας, χτενιστείτε, φορέστε τα αγαπημένα σας 

ρούχα. Μπορείτε να ζητήσετε την βοήθεια επαγγελματιών αν θέλετε!  
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Καθημερινές δραστηριότητες  

Με τι πλένουμε τα δόντια;  

Με τι πλένουμε τα χέρια;  
Τι φοράμε για να κοιμηθούμε;  

Με τι σκεπαζόμαστε;  

Με τι χτενιζόμαστε;  
Με τι κόβουμε τα νύχια;  

Με τι τρώμε;  
 

Ζευγαρώστε τις λέξεις που έχουν σχέση μεταξύ τους: 

Κουβάς                                              Σκάφη  

Σαπουνοθήκη                                  Δοχείο 

Κουτάλι                                             Σφουγγαρίστρα 

Σκούπα                                              Πιρούνι 

Λεκάνη                                               Σαπούνι 

 

Κάντε τις παρακάτω αριθμητικές πράξεις: 

12 + 5 =                     21 – 9 =                8 + 8 =                  19 – 12 = 

13 + 11 =                   27 – 8 =                15 + 7 =                18 – 5 =  

9 + 8 =                       17 – 9 =                 11 + 9 =                23 – 5 = 

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να ζωγραφίσετε ή να 

χρωματίσετε! Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, αλλά διαδικασία. Επιλέξτε σχέδια και 

χρώματα που σας αρέσουν και αφεθείτε στην εμπειρία της δημιουργίας! 
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Συμπλήρωσε τις προτάσεις: 

Με το θερμόμετρο μετράμε τον  

Όταν πονάει το κεφάλι μας παίρνουμε ένα  
Όταν είμαστε άρρωστοι ο γιατρός μας δίνει  

Δένουμε την πληγή με  

 

Κάνε τις αριθμητικές πράξεις: 

1 + 3 + 4 + 5 + 4 = 

7 + 4 + 5 + 7 = 

14 + 4 + 1 + 5 = 

15 - 7 - 4 - 2 = 

 

Ονομάστε κάτω από κάθε εικόνα την σωστή εποχή.  

 

    
 

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για οργανώσετε την ντουλάπα 

σας! Ποια ρούχα δεν χρειάζεστε; Ποια είναι φθαρμένα; Επιδιορθώνονται ή χρειάζεται να 

τα αντικαταστήσετε; Μήπως αλλάζει η εποχή και πρέπει να βγάλτε τα ανάλογα ρούχα; 
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Ονομάστε τα αντικείμενα της εικόνας. 

 

  
  

  
 

Γράψτε μια μικρή ιστορία χρησιμοποιώντας τρεις από τις πιο πάνω λέξεις. 

 

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για ψώνια! Γράψτε μια λίστα με 

φρούτα και λαχανικά και επισκεφτείτε την φρουταρία της γειτονιάς σας. Ποια φρούτα 

και λαχανικά ευδοκιμούν αυτή την εποχή; 
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Συμπλήρωσε τις προτάσεις: 

Τα ψάρια ζουν στην ……………………………………. 

Όταν βρέχει κρατάμε …………………………………. 

Τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια βγάζουν ………………………………….. 

Όταν πατάμε σε πάγο μπορεί να …………………………………….. 

Όταν γιορτάζω μου φέρνουν …………………………………….. 

Μέσα στο πορτοφόλι μου βάζω …………………………………. 

Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα τον μήνα ……………………………… 

Η υπηρεσία που σβήνει τις φωτιές είναι η ………………………………… 

Αν μας κλέψουν θα φωνάξουμε την ……………………………………… 

Τα πουλιά πετάνε στον ………………………………………….. 

Ο γιατρός εργάζεται στο ……………………………………….. 

Όταν πεινάσω ………………………………………. 

 

Ξεκινήστε από το 63 και αφαιρέστε 3 μέχρι να φτάσετε στο 30. 

63 – 60 – 57   

 

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να οργανώσετε μια μικρή 

γιορτή! Για σκεφτείτε! Πάρτε μολύβι και χαρτί και γράψτε, πότε και που θα γίνει ή 

γιορτή; Κάντε μια λίστα με τους καλεσμένους. Πως θα στείλετε την πρόσκληση; Τι 

φαγητό θα μαγειρέψετε; Τι γλυκό θα προσφέρετε; Κάντε μια λίστα με τα υλικά που 

χρειάζεστε. Θα χρειαστεί να διακοσμήσετε το χώρο; Με τι; 
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Σε ποιο σπίτι ζει ο σκύλος; …………… 

 

Γράψτε 12 μουσικά όργανα: 

  
  

  
  

  

  
 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για ξεκινήσετε ένα ημερολόγιο! 

Εκεί μπορείτε να γράφετε αναμνήσεις, συναισθήματα, σκέψεις ή το πλάνο της ημέρας. 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Συμπλήρωσε τις παροιμίες: 

Του πελλού η απάντηση εν η ……………………. 

Το σσυλλί σου τζαι το παιδί σου όπως το μάθεις ……………….. 

Το γέλιο της Παρασκευής, το κλάμα του …………………………. 

Τα πολλά λόγια εν …………………………… 

Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις …………………………… 

Σσύλλος που λάσει εν ……………………….. 

Όπου λαλούν πολλοί πετεινοί, αρκεί να ………………………… 

Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει τζαι τα ……………………… 

Μάρτης Γδάρτης τζαι ………………………………….. 

 

Σβήσε το γράμμα (ι) και κύκλωσε το γράμμα (υ) 

υ δ ι ω α ς υ θ ι α ο λ 

θ ι β α σ ε ι α ρ κ ι α 

υ ω μ ι χ ν υ η ι α υ γ 

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να φτιάξετε ένα κουτί 

αναμνήσεων! Σε αυτό μπορείτε να φυλάτε φωτογραφίες και αναμνηστικά. 
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Τμήμα Εργοθεραπείας, Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
ΟΚΥπΥ, 2022 

 

Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Ταξινόμησε τις λέξεις στις σωστή κατηγορία στον πίνακα: 

Τηγάνι 

Σφυρί 

Πριόνι 

Ταψί 

Βίδες 

Κατσαρόλα 

Σουρωτήρι 

Κατσαβίδι 

Κουτάλα  

Ασκήσεις με ευρώ  

1) Εάν πληρώσετε με 10 ευρώ και σας δώσουν ρέστα 3 ευρώ, 

πόσα ξοδέψατε;  ………………… 

2) Εάν αγοράστε δυο πακέτα μακαρόνια και το ένα κοστίζει 2 ευρώ,  

πόσα χρήματα έχετε πληρώσει; ………………….. 

3) Πόσα χρήματα έχετε αν έχετε 1 χαρτονόμισμα 5 ευρώ, 2 νομίσματα 1 ευρώ; …………… 

 

Τι υλικά/προϊόντα/συσκευές/ εργαλεία χρειάζεται για να:  

Φτιάξεις ένα τοστ; …………………………………………………………………………………………………………. 

Στείλεις ένα γράμμα; …………………………………………………………………………………………………….. 

Σκεύη κουζίνας Εργαλεία 

  

  

  

  

  

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να πάρετε τηλέφωνο ή να 

επισκεφτείτε κάποιο συγγενή ή φίλο ή γείτονα που έχετε επιθυμήσει ή έχετε καιρό να 

του μιλήσετε.  
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Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Ονομάστε τα ζώα της εικόνας: 

                      

  

  

  

 

Τι υλικά/προϊόντα/συσκευές/ εργαλεία χρειάζεται για να:  

Ράψεις ένα κουμπί; ……………………………………………………………………………………………………….. 

Κάνεις μπάνιο; ………………………………………………………………………………………………………………. 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να δοκιμάσετε να πλέξετε, 

να κεντήσετε ή ράψετε κάτι, όπως για παράδειγμα ένα κουμπί που κόπηκε. 
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Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Αντιστοιχίστε τις λέξεις που ταιριάζουν όπως στο παράδειγμα. 

Παράδειγμα: βενζίνη – αμάξι 

 

Σωλήνας 

Τηλέφωνο 

Μολύβι 

Κάλτσες 

Κασκόλ 

Φάρμακο  

Πόνος 

Πιρούνι 

Γάντια 

Ακουστικό 

Υγρό 

Παπούτσια  

 

Γράψτε 5 μέσα μεταφοράς/μετακίνησης:                   

1 

2 
3 

4 

5 
 
 

Τι υλικά/προϊόντα/συσκευές/ εργαλεία χρειάζεται για να:  

Φτιάξεις ένα κέικ; ……………………………………………………………………………………………………………… 

Να ψαρέψεις; …………………………………………………………………………………………………………………… 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να δοκιμάσετε κάτι 

καινούργιο! Τι θα θέλατε να μάθετε; Ξένες γλώσσες, χορούς, πηλό, κατασκευές …  
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Η ημερομηνία σήμερα είναι: 

Ημέρα  Ημέρα του μήνα Μήνας  Έτος  

    

 

Ονομάστε τα παρακάτω αντικείμενα και έπειτα γράψτε μια πρόταση με κάθε λέξη: 

 

 

 

 

 

 

 

Κάντε τους παρακάτω υπολογισμούς:  

• Είχα 5 ευρώ και αγόρασα μια τυρόπιτα με 2 ευρώ, πόσα ευρώ μου έμειναν; …..     

• Χτες έβαλα 2 τριαντάφυλλα μέσα στο βάζο και σήμερα πρόσθεσα και 2 γαρύφαλλα, 

πόσα λουλούδια έχει το βάζο; …… 

• Χτες μάζεψα από το κοτέτσι 3 αυγά και σήμερα άλλα τρία, πόσα αυγά έχω; ….. 

Ονομασία 

1 

2 

3 

4 

Προτάσεις: 

 

 

 

 

Δραστηριότητα της μέρας: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να αλλάξετε την διακόσμηση 

στο δωμάτιο που περνάτε περισσότερο χρόνο. Βάλτε λουλούδια σε ένα βάζο και άλλα! 
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την συμμετοχή στις προτεινόμενες δραστηριότητες: 

Μουσεία: 

➢ Μουσείο του Λούβρου  https://www.louvre.fr/en/online-tours  

➢ Μουσείο Φυσικής Ιστορίας https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour   

➢ Μουσείο της Ακρόπολης http://acropolis-virtualtour.gr/acropolisTour.html#  

➢ Θαλασσόκοσμος – Το μεγάλο ενυδρείο της Κρήτης   

https://cretaquarium.gr/node/2490  

➢ Μουσείο Βαν Γκογκ  

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en 

➢ Για περισσότερες επιλογές δείτε εδώ: https://paixnidaki.com/eikoniki-periigisi-

mouseia/  

Γυμναστική:  

➢ https://britishgymnasticsfoundation.org/lovetomove/ 

➢ https://www.nhs.uk/better-health/get-active/ 

Μουσική:  

➢ Διάφορες λίστες με μουσική και τραγούδια www.kasetophono.com  

➢ Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου www.digitalconcerthall.com/en/live  

➢ Βίντεο μ πολλά είδη μουσικής www.youtube.com  

Χρωμάτισμα: 

➢ https://www.justcolor.net/  

➢ https://coloringhome.com/hard-coloring-pages-pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.louvre.fr/en/online-tours
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
http://acropolis-virtualtour.gr/acropolisTour.html
https://cretaquarium.gr/node/2490
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
https://paixnidaki.com/eikoniki-periigisi-mouseia/
https://paixnidaki.com/eikoniki-periigisi-mouseia/
https://britishgymnasticsfoundation.org/lovetomove/
https://www.nhs.uk/better-health/get-active/
http://www.kasetophono.com/
http://www.digitalconcerthall.com/en/live
http://www.youtube.com/
https://www.justcolor.net/
https://coloringhome.com/hard-coloring-pages-pdf
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