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Αδρή Κινητικότητα

 Πήδημα (π.χ. με δύο πόδια, με το καθένα εναλλάξ, από 
διαφορετικά ύψη, πάνω σε μαξιλάρια, μέσα σε στεφάνια, προς
τα εμπρός ή προς τα πίσω κλπ).

                                            
 Παιχνίδια με τη μπάλα ή με μαξιλάρια ή με υφασμάτινα 

σακουλάκια γεμάτα με όσπρια. Π.χ.: 

                                
1. Ρίχνει τη μπάλα ανάμεσα από τα πόδια του άλλου, μέσα από 

στεφάνια, μέσα  από ψηλά, από χαμηλά, δυνατά, με ένα ή δυο
χέρια κλπ.                                                                

2. Κυλάει τη μπάλα σε συγκεκριμένες διαδρομές με τα χέρια, τα 
πόδια ή με κάποιο αντικείμενο π.χ. ράβδος και σε διάφορους 
σχηματισμούς ή ανάμεσα από εμπόδια.

3. Ρίχνει και δέχεται πάσες με τη μπάλα με διαφορετικούς 
τρόπους.

4. Κλωτσάει τη μπάλα.
5. Ξαπλώνει στο πάτωμα με τα πόδια ψηλά τεντωμένα και 

ενωμένα και προσπαθεί να κρατήσει στα πέλματα τη μπάλα ή 
τοποθετεί τη μπάλα στα σφυρά ή στα γόνατα και 
ανεβοκατεβάζει τα πόδια.

6. Βάζει το σακουλάκι ή ένα μαξιλάρι στο κεφάλι και περπατάει 
προσπαθώντας να μην το ρίξει.

                                                 
 Εφαρμόζει διαφορετικά είδη βαδίσματος (π.χ. αργά, γρήγορα, 

στις μύτες, στις φτέρνες, στα γόνατα, στην έδρα, 
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μπουσούλισμα, σύρσιμο, σαν γίγαντας, σαν χελώνα, σαν 
λαγός, σαν καγκουρό κλπ). 

                                                        
 Κάνει ποδήλατο στον αέρα ή μαζί με τα πόδια του ενήλικα.

 Διατηρεί ισορροπία σε διαδρομή (π.χ. πάνω σε καδρόνι, σε 
δοκό ισορροπίας, σε τούβλα γυμναστικής, στο πεζούλι κλπ ή 
κολλάμε χαρτοταινία στο έδαφος).

                                                        
 Ανεβοκατέβασμα σκάλας εναλλάσσοντας τα πόδια.

 Κυνηγητό

 Κρυφτό

 Τρέξιμο 

 Κούνια

 Πέρασμα από τούνελ (π.χ. στην παιδική χαρά, φτιαγμένο από 
χαρτόκουτα ή από καρέκλες ή από μεγάλα μαξιλάρια ή βαρέλι 
γυμναστικής κλπ).

 Πέρασμα από εμπόδια (π.χ. καρέκλες, σκαρφάλωμα σε 
καναπέδες, κούτες, μαξιλάρια κλπ).

                                                         
 Σπρώξιμο και τράβηγμα καροτσιού ή κούτας με βάρος.

 Τοποθέτηση των μελών του σώματος με λεκτική υπόδειξη 
(π.χ. ακούμπησε το γόνατο σου στο μαξιλάρι, πάτησε το 
κόκκινο χρώμα με το δεξί σου πόδι, ακούμπησε το αυτί σου 
στην μπλε μπάλα κλπ).
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 Περπάτημα με τα χέρια (κρατάει ο ενήλικας το παιδί από τα 
πόδια)

 Μπόουλινγκ (ρίχνει μία βαριά μπαλίτσα σε μπουκάλια τα οποία
τοποθετούμε μακρύτερα σε διάταξη )

 Παιχνίδι με κρίκους (πετάει τους κρίκους σε μπουκάλια που 
βρίσκονται σε διάταξη).

 Στεφάνια (π.χ. να πηδάει μέσα και έξω, να περνάει το χέρι 
του, το πόδι του, το κεφάλι του, κλπ).

                                               
 Μουσικοκινητική (κινήσεις στο ρυθμό του τραγουδιού π.χ. 

κάνουμε την πεταλούδα, την κουκουβάγια, τον γίγαντα, το 
αεροπλάνο κλπ.)

                                                 
 Πάλεμα - Μαξιλαροπόλεμος

 Αναπαραγωγή κινητικού προτύπου (αντιγραφή των κινήσεων 
του άλλου π.χ. το παιχνίδι του καθρέφτη, κάνε ό,τι κάνω 
χωρίς λεκτική καθοδήγηση.)

                                      
 Σχοινάκι (π.χ. βάζουμε το σχοινάκι σε διάφορα ύψη και 

περνάει με διάφορους τρόπους από πάνω, από κάτω, πηδάει 
κλπ). 

       
  

 Μονόζυγο (κρέμασμα από τα χέρια)
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 Διάφορες κλασικές ασκήσεις γυμναστικής π.χ. κυβίστηση, 
διατάσεις, επικύψεις, κουτσό κλπ. 

                                          

Λεπτή Κινητικότητα

 Να περνάει χάντρες ή κοφτά μακαρονάκια ή κουμπιά κλπ. σε 
κορδόνι.

                                             
 Να βιδώνει και να ξεβιδώνει (πχ βαζάκια, μπουκάλια, κλπ).

 Να φτιάχνει πύργους με κύβους ή κουτάκια.

                                              
 Να γυρνάει το καντράν τηλεφώνου με τον δείκτη.

 Να τυλίγει χοντρή κλωστή στον δείκτη περιστρέφοντάς τον 
γύρω από αυτήν.

 Να στρίβει με τα δάχτυλα δύο κλωστές – νήματα (π.χ. μάρτης 
χεριού)

 Να στύβει βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι. 

 Να πλάθει, να κόβει, να τραβά, να πατά, να τσιμπά (με 
αντίθεση δακτύλων), να σχηματίζει την πλαστελίνη, τον πυλό 
ή το ζυμάρι.

                                                
 Να δημιουργεί μικρά μπαλάκια από πλαστελίνη, πηλό ή ζυμάρι

με τα ακροδάχτυλα ή μέσα στην παλάμη
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 Να κυλά σε επιφάνεια μικρά μπαλάκια από πλαστελίνη με τον 
δείκτη

 Να παίζει με μπίλιες χτυπώντας τες με τον αντίχειρα, τον 
δείκτη ή τον μέσο.

 Να παίζει με μουσικά όργανα (πλήκτρα, χορδές, κρουστά, 
πνευστά, κλπ).

                                                            
 Να καρφώνει μικρά καρφάκια σε φελλό δημιουργώντας σχέδια

 Να ψεκάζει με ψεκαστήρι

 Να κουμπώνει και να ξεκουμπώνει (κουμπιά, φερμουάρ) και 
να δένει και να λύνει (κορδόνια, κορδέλες κλπ)

                                                
 Να μοιράζει κάρτες χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια

 Να μαζεύει κάρτες στο ένα χέρι

 Να ρίχνει τα ζάρια αφού τα κουνήσει στην παλάμη του

 Να γυρίζει σελίδες βιβλίου ή περιοδικού.

                                            
 Να βάζει χρήματα σε κουμπαρά ή μικρά αντικείμενα σε κουτί 

με τρύπα ή σχισμή.

                                           
 Να τοποθετεί μικρές σφήνες σε ανάλογες υποδοχές

 Να γυρίζει κέρματα χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα, το δείκτη 
και το μέσο.
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 Να παίζει με την άμμο ή με όσπρια (γέμισμα με φτυαράκι ή 
κουτάλι, άδειασμα από δοχείο σε δοχείο, να ψάχνει κρυμμένα 
αντικείμενα, κλπ).

                                                           
 Να τσαλακώνει, να σχίζει και να μαζεύει διάφορα χαρτιά.

                                          
 Να διπλώνει χαρτί ή πετσέτα στα δύο – στα τέσσερα κλπ.

                                                    
 Να βάζει μανταλάκια στα ρούχα στην απλώστρα ή στο γείσο 

κουτιού και να τα βγάζει.

                                                  
 Να βάζει μικρές πινέζες σε φελοπίνακα

 Να βάζει συνδετήρες σε χαρτί.

 Να πιάνει αντικείμενα με τον δείκτη και τον αντίχειρα 
(διποδική σύλληψη), με τον δείκτη, τον αντίχειρα και τον 
μέσο (τριποδική) ή με όλη την παλάμη (παλαμιαία).

                                                   
 Να γεμίζει την παλάμη με πολλά μικρά αντικείμενα 

προσέχοντας να μην του πέσουν (π.χ. μικρά κουμπάκια, μικρά
νομίσματα, χαντρούλες, φακές κλπ.)

                                                                
 Να πιάνει μικρά ή μεγαλύτερα αντικείμενα με τσιμπίδα.

 Να «περπατάει» με τα δάχτυλα στο τραπέζι ή στον τοίχο.

 Να σχηματίζει σχήματα ή γράμματα στον αέρα 

 Να κουνάει κορδέλα σε διάφορους σχηματισμούς 
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 Να μιμείται κινήσεις χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα δάχτυλα

 Να «γράφει» με τον δείκτη σε επιφάνεια καλυμμένη με άμμο, 
αλεύρι, ταλκ κλπ ή πάνω στο χέρι του

                                       
 Να κρατάει μαρκαδόρο σε θέση λαβής και με διαδοχικές 

κινήσεις κάμψης – έκτασης των δακτύλων να τον 
ανεβοκατεβάζει ανάμεσα στα δάκτυλα από τη μύτη προς την 
κορυφή και αντίστροφα

 Να περιστρέφει το μολύβι ανάμεσα στα δάκτυλα

 Να ζωγραφίζει (γέμισμα σχεδίου) με όλα τα είδη: 
μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, δαχτυλομπογιές, πινέλα, 
τυπώματα, σφουγγάρια, κλπ.

                                              
 Να προσθέτει χρώμα χρησιμοποιώντας σταγονόμετρο

                                                     

 Γραφοκινητικές ασκήσεις. Αρχικά δημιουργεί απλές γραμμές 
(π.χ. τη βροχή που πέφτει από ένα σύννεφο που ζωγραφίσαμε
εμείς ή τα κοτσάνια των λουλουδιών ή απλά να ενώνει με μια 
γραμμή δύο ζωγραφισμένα μοτίβα κλπ.) και στη συνέχεια πιο 
σύνθετες (π.χ. διαδρομές – λαβύρινθοι στο χαρτί, να ενώνει 
τελίτσες, να βάζει κυκλάκια γύρω από τις τελείες, να 
συμπληρώνει γραμμές που λείπουν, να αντιγράφει σχέδια 
κλπ)
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 Απλές κάθετες, οριζόντιες ή πλάγιες γραμμές 
 Σύνθετες γραμμές 
 Να αντιγράφει σχήματα με παρουσία μοντέλου 
 Να αναπαράγει σχήματα από μνήμης
 Να σχεδιάζει γραμμές και σχήματα με λεκτική εντολή
 Να αναπαράγει γραπτές ρυθμικές δομές – λογικές ακολουθίες
 Να ζωγραφίζει άνθρωπο 
 Να συμπληρώνει στοιχεία που λείπουν από ανθρώπινη 

φιγούρα

 Χρήση πίνακα – καβαλέτου με μαρκαδόρους ή κιμωλίες 
(βελτίωση του καρπού που βρίσκεται σε κάμψη)

 Ψαλίδι (να τοποθετεί σωστά τα δάχτυλα και να υπάρχει 
συνεργασία των δυο χεριών. Να κόβει αρχικά πάνω σε χοντρό
περίγραμμα. Να κόβει χαρτιά με διαφορετικό πάχος)

 Να φτιάχνει μωσαϊκό επιλέγοντας πετρούλες διαφόρων 
μεγεθών και χρωμάτων

                                                                              
 Στένσιλ – περιγράμματα (να αποτυπώνει σε χαρτί το σχέδιο 

του στένσιλ και να το χρωματίζει ή να το κόβει

 Κολάζ (να κόβει κομμάτια χαρτιού ή εικόνες από περιοδικά με 
το χέρι ή το ψαλίδι και να τα κολλάει σε χαρτόνι)

                                                           

 Κατασκευές με τουβλάκια

                                          

                                                         
 Παζλ (ολοκλήρωση εικόνας 4-6-10 κλπ. κομματιών 

ακολουθώντας το περιεχόμενο της εικόνας)
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 Να αναγνωρίζει αντικείμενα κρυμμένα σε σακούλα, σε κουτί ή 

κάτω από το τραπέζι μόνο με την αφή – απτική διάκριση (π.χ. 
κουτάλι, στυλό, μπισκότο, πινέλο, οδοντόβουρτσα, δαχτυλίδι 
κλπ)

                                      

12



Γνωστικά - Αντίληψη

 Να βρίσκει κρυμμένα αντικείμενα στον χώρο ακολουθώντας 
λεκτικές οδηγίες.

                                                          

 Να κατηγοριοποιεί χρώματα – σχήματα – αντικείμενα (πχ 
κουτάλια, πιρούνια, φρούτα, ξηρούς καρπούς, κλπ).

                           

 Να αντιστοιχεί εικόνα με αντικείμενο (μπορούμε να 
φωτογραφίσουμε αντικείμενα για να διευκολύνουμε την 
αντιστοίχηση).

 Να εκτελεί διπλές εντολές (π.χ. πήγαινε…και πάρε…).

                                              

 Να κατηγοριοποιεί διαφορετικές εικόνες (-ομαδοποίηση π.χ. 
τρόφιμα-ρούχα, ζώα-αντικείμενα κλπ). 

                                           
 Να συνδυάζει ζεύγη αντικειμένων (πχ πιρούνι-κουτάλι, 

κάλτσα-παπούτσι, οδοντόκρεμα-οδοντόβουρτσα κλπ).
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 Να ανταποκρίνεται στο πάρε – δώσε.

                                       
 Να εξοικειωθεί με χωρο-χρονικές έννοιες (π.χ. πάνω-κάτω, 

πριν-μετά), μεγέθη (μικρό-μεγάλο), βάρος (βαρύ-ελαφρύ) και
άλλες ιδιότητες αντικειμένων μέσα από δραστηριότητες 
καθημερινής ζωής. 

                                    

 Να μπορεί να συγκρίνει αντικείμενα (π.χ. μικρότερο – 
μεγαλύτερο, ελαφρύτερο – βαρύτερο, μαλακό - σκληρό κλπ.) 
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