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Ice Cream Truck Task- «Το Παγωτατζίδικο Φορτηγάκι» (Perner & 

Wimmer, 1985) 

 

Αρχικά ο θεραπευτής παρουσιάζει το σκηνικό και συστήνει στο παιδί τους 

πρωταγωνιστές της ιστορίας 

Ο θεραπευτής λέει… 

Ο Γιάννης και η Μαρία παίζουν μαζί στο πάρκο. Ενώ τα παιδιά παίζουν 

στο πάρκο βλέπουν έναν παγωτατζή. Η Μαρία θέλει ν’ αγοράσει παγωτό, 

αλλά δεν έχει χρήματα.Αισθάνεται άσχημα και έτσι ο παγωτατζής λέει 

στη Μαρία  

 

Παγωτατζής: «Μη στενοχωριέσαι, μπορείς να πας στο σπίτι και να 

πάρεις μερικά χρήματα. Θα είμαι στο πάρκο όλη την ημέρα». 

 

Ο θεραπευτής δείχνει τη Μαρία να πηγαίνει στο σπίτι της για να πάρει 

χρήματα, ενώ ο Γιάννης κάθεται στο πάρκο και παίζει. 

  

Ο παγωτατζής λέει στο Γιάννη «Θα φύγω από το πάρκο και θα πάω 

έξω από την εκκλησία να πουλήσω παγωτό». 

 

Ο θεραπευτής δείχνει ότι ο παγωτατζής πηγαίνει προς την εκκλησία 

και ο Γιάννης πηγαίνει στο σπίτι του να φάει για το μεσημέρι.  

 

Ο θεραπευτής δείχνει τη Μαρία να φεύγει από το σπίτι της και στο 

δρόμο να βλέπει τον παγωτατζή. 

 

Η Μαρία λέει  στον παγωτατζή «Ε, πού πηγαίνεις;» 
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Παγωτατζής: «Άλλαξα γνώμη και πηγαίνω έξω από την εκκλησία να 

πουλήσω παγωτό». 

 

Μαρία: «Χαίρομαι που το ξέρω. Τώρα, έχω χρήματα και μπορώ ν’ 

αγοράσω ένα παγωτό χωνάκι, και θα σ’ ακολουθήσω ως εκεί». 

 

Ο παγωτατζής και η Μαρία πηγαίνουν στην εκκλησία. Όταν ο 

παγωτατζής και η Μαρία φτάνουν στην εκκλησία, ο θεραπευτής υποβάλλει τις 

ερωτήσεις 1+ 2  

 

Ο Γιάννης πηγαίνει στο σπίτι της Μαρίας για να παίξουν. Χτυπάει την 

πόρτα «τοκ-τοκ» και ανοίγει η μαμά της Μαρίας. 

 

Γιάννης: «Πού είναι η Μαρία;» 

Μαμά της Μαρίας: «Βγήκε, πήγε ν’ αγοράσει παγωτό» 

Ο Γιάννης φεύγει και πάει να βρει τη Μαρία. 

 

Ερωτήσεις 

1. Ο θεραπευτής ρωτά: «Ξέρει ο 

Γιάννης ότι η Μαρία γνωρίζει πού 

είναι το φορτηγάκι με τα παγωτά;  

2. Ο θεραπευτής ρωτά: «Γιατί;» 

3. Ο θεραπευτής ρωτά: «Πού νομίζει 

ο Γιάννης ότι η Μαρία πήγε ν’ 

αγοράσει παγωτό;» 

4. Ο θεραπευτής ρωτά: «Γιατί το 

σκέφτηκε αυτό ο Γιάννης;» 
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Chocolate Bar Story Task «Ιστορία Σοκολάτας» (Hogrefe & Wimmer, 

1986) 

 

Αρχικά ο εξεταστής παρουσιάζει στο παιδί το σκηνικό και συστήνει στο παιδί 

τους πρωταγωνιστές της ιστορίας 

 

Ο θεραπευτής λέει… 

Ο Γιάννης και η Μαρία είναι στην κουζίνα όταν επιστρέφει η μαμά στο 

σπίτι και φέρνει μια σοκολάτα που αγόρασε. 

 

Ο θεραπευτής δείχνει τη μαμά να δίνει τη σοκολάτα στο Γιάννη. 

Ο θεραπευτής δείχνει τον Γιάννη να βάζει τη σοκολάτα στο τραπέζι. 

Ο θεραπευτής δείχνει τον Γιάννη να φεύγει από το δωμάτιο.  

Ο θεραπευτής δείχνει τη Μαρία να κρύβει τη σοκολάτα στο ψυγείο. 

Ο θεραπευτής δείχνει τον Γιάννη να βλέπει τυχαία τη Μαρία να βάζει τη 

σοκολάτα στο ψυγείο.  

Ο θεραπευτής λέει στο παιδί «Όμως, η Μαρία δε βλέπει τον Γιάννη». 

Ο θεραπευτής δείχνει τον Γιάννη να επιστρέφει στην κουζίνα και να θέλει να 

πάρει τη σοκολάτα του. 
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Ερωτήσεις 

1. Ο θεραπευτής ρωτά: «Ξέρει η 

Μαρία ότι ο Γιάννης την είδε να 

κρύβει τη σοκολάτα;» 

2. Ο θεραπευτής ρωτά: «Πώς το 

ξέρει η Μαρία;» 

3. Ο θεραπευτής ρωτά: «Πού νομίζει 

η Μαρία ότι ο Γιάννης θα κοιτάξει για 

τη σοκολάτα του;» 

4. Ο θεραπευτής ρωτά: «Γιατί το 

σκέφτηκε αυτό η Μαρία;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εριφύλλη Τσιρέμπολου 
 6 

Birthday Puppy Task «Δώρο Γενεθλίων» (Tager-Flusberg & Sullivan, 

1994) 

   

Αρχικά ο θεραπευτής παρουσιάζει στο παιδί τους πρωταγωνιστές της 

ιστορίας 

Ο θεραπευτής λέει… 

Απόψε είναι τα γενέθλια του Πέτρου και η μαμά τού αγόρασε ένα 

σκυλάκι. Η μαμά έκρυψε το σκυλάκι στην αποθήκη. 

Ο θεραπευτής μιμείται ότι είναι ο Πέτρος και λέει στη μαμά του 

«Μαμά, ελπίζω να μου έχεις πάρει ένα σκυλάκι για τα γενέθλιά μου». 

Ο θεραπευτής λέει στο παιδί ότι η μαμά θέλει να κάνει έκπληξη στον Πέτρο 

με το σκυλάκι και του λέει «συγγνώμη Πέτρο, δε σου αγόρασα σκυλάκι για τα 

γενέθλιά σου, αλλά σου αγόρασα ένα επιτραπέζιο παιχνίδι». 

Ο θεραπευτής δείχνει ότι ο Πέτρος φεύγει από την κουζίνα και 

πηγαίνει στην αποθήκη για να ψάξει για τα πατίνια του και να βγει έξω να 

παίξει. Ο θεραπευτής δείχνει ότι ο Πέτρος βρήκε το σκυλάκι στην αποθήκη. 

Ο  θεραπευτής μιμείται ότι είναι ο Πέτρος και λέει «γουάου, η μαμά δε 

μου αγόρασε επιτραπέζιο παιχνίδι, αλλά τελικά μου αγόρασε ένα σκυλάκι για 

τα γενέθλιά μου!» 

Η μαμά του Πέτρου είναι στην κουζίνα. Ο θεραπευτής μιμείται τον ήχο 

του τηλεφώνου «ντριινν» και απαντά (ναι/ παρακαλώ/ εμπρός). 

Ο θεραπευτής έπειτα μιμείται τη γιαγιά του Πέτρου, που 

τηλεφώνησε για να μάθει πως ήταν το πάρτυ γενεθλίων. Ο θεραπευτής 

(γιαγιά) ρωτάει τη μαμά «Ξέρει ο Πέτρος ότι του αγόρασες ένα σκυλάκι για τα 

γενέθλιά του;» Ο θεραπευτής υποβάλλει τις ερωτήσεις 1 + 2. Στη συνέχεια, ο 

θεραπευτής (γιαγιά) ρωτάει τη μαμά «Τι νομίζει ο Πέτρος ότι του αγόρασες 

για τα γενέθλιά του;». Ο θεραπευτής υποβάλλει τις ερωτήσεις 3 + 4. 
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Ερωτήσεις 

1. Ο θεραπευτής ρωτά: «Τι λέει η 

μαμά στη γιαγιά; 

2. Ο θεραπευτής ρωτά: «Γιατί το λέει 

αυτό η μαμά στη γιαγιά;» 

3. Ο θεραπευτής ρωτά: «Τι λέει η 

μαμά στη γιαγιά;» 

4. Ο θεραπευτής ρωτά: «Γιατί το λέει 

αυτό η μαμά;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


