
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Γενική και λεπτή κινητικότητα
2. Προσανατολισμός στο χώρο
3. Ρυθμός και ο χρόνος
4. Πλευρίωση
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85ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η γνώση του σώματος και ο συντονισμός των κινήσεων των μελών είναι μια ση-
μαντική περιοχή δεξιοτήτων για τη μάθηση και την κοινωνική προσαρμογή του παι-
διού. Το παιδί πιάνει, δείχνει, λέει, κινεί και χρησιμοποιεί το στόμα του, τα χέρια του,
τα πόδια του, τα μάτια του κ.τ.λ. Αντικαθιστά τις λέξεις με απλές κινήσεις και τις προ-
τάσεις με σύνθετες, δομημένες, επιμέρους κινήσεις. Με την αναγνώριση της εικόνας
του σώματός του το παιδί ανακαλύπτει μια άλλη μορφή επικοινωνίας: Την επικοινω-
νία με τη «γλώσσα του σώματος».

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι: Μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες ψυ-
χοκινητικότητας να βοηθήσουμε το παιδί να γνωρίσει το σώμα του, τα μέλη και τη λει-
τουργικότητά τους και να αναπτύξει δεξιότητες σε απλές και σύνθετες κινήσεις π.χ.
περπάτημα, τρέξιμο. Επίσης σκοπεύει να υποστηρίξει το μαθητή με στοχευμένες δρα-
στηριότητες που προάγουν την αυτονομία και τη μαθησιακή διαδικασία στον ανώτερο
βαθμό κινητής επίδοσης και έκφρασης.

Η ψυχοκινητικότητα στο βιβλίο του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής συνδέεται με
το βιβλιοτετράδιο του μαθητή (φωτογραφικό- οπτικό και ηχητικό υλικό), “παιχνίδια με
κάρτες” που υποστηρίζει ανεπάρκειες στην ψυχοκινητικότητα με δραστηριότητες μα-
θησιακής ετοιμότητας.

βιβλίο του εκπαιδευτικού 

ειδικής αγωγής 

(Μεσοπρόθεσμοι στόχοι)

βιβλιοτετράδιο του μαθητή

(Μεσοπρόθεσμοι στόχοι)

1. Γενική και λεπτή κινητικότητα
α) Ενότητα 1η: «Κινώ το σώμα μου

και πιάνω με τα χέρια μου». 

2. Προσανατολισμός στο χώρο
β) Ενότητα 2η: «Παίζω και προσανα-

τολίζομαι στο χώρο με το σώμα
μου». 

3. Ρυθμός και χρόνος
γ) Ενότητα 3η: «Βρίσκω και ταιριάζω

το ρυθμό και το χρόνο». 

3. Πλευρίωση
γ) Ενότητα 4η: «Βρίσκω και διακρίνω

το δεξί από το αριστερό». 
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Ειδικότερα επιδιώξεις αυτού του κεφαλαίου είναι, το παιδί να μπορεί:
– Να εκτελεί με ακρίβεια κινήσεις γενικής και λεπτής κινητικότητας. Το παιδί κινεί

όλο το σώμα ή μέρη του σώματός του ακολουθώντας οδηγίες με συγκεκριμένο
στόχο κάθε φορά. Μέσα από δομημένες δραστηριότητες, πιάνει αντικείμενα με
τα χέρια του, κόβει με ψαλίδι, πλάθει, ζυμώνει, συντονίζει τις κινήσεις του. 

– Να προσανατολίζεται βιωματικά στο χώρο. Το παιδί ορίζει τη θέση του στο χώρο
και εκτελεί διαδρομές με παιχνίδια, με στεφάνια, σχοινάκια, λαβύρινθους, μέσα
από δραματοποιήσεις με ρόλους ή με τη συνοδεία μουσικής. Ακόμη, εκτελεί
πραγματικές διαδρομές μέσα κι έξω από το σχολείο, με συγκεκριμένο στόχο.
Τέλος υποστηρίζεται οι χωροαντιληπτικές δεξιότητες. 

– Να γνωρίζει το ρυθμό και το χρόνο. Ακούει ήχους με ρυθμό και εκτελεί ρυθμικές
κινήσεις. Ορίζει τα χρονικά σημεία της ημέρας, τους μήνες, τις εποχές και τα
συνδέει με γεγονότα. Κατανοεί χρονικές αλληλουχίες, και αναπτύσσει την χω-
ροχρονική αντίληψη. Κατανοεί ότι η επιλογή να πιάνει το ψαλίδι με το αριστέρο
χέρι ή το δεξί χέρι είναι αποκλιστικά δική του απόφαση.

– Να σταθεροποιήσει την πλευρίωσή του. Το παιδί ονομάζει και δείχνει τα μέρη
του σώματός του σε φωτογραφίες ή μπροστά στον καθρέφτη. Διακρίνει το δεξί
από το αριστερό μέσα από κινήσεις ακριβείας και παιχνίδια.

Για την καλύτερη διδασκαλία των δεξιοτήτων της ψυχοκινητικότητας παρατίθεν-
ται παρακάτω στοχευμένες δραστηριότητες ψυχοκινητικότητας με διδακτικούς στό-
χους, οι οποίες χρησιμοποιούν κατάλληλα όργανα, μέσα και υλικά.
Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζεται ενδεικτικά το υλικό υποστήριξης του βιβλιο-
τετραδίου του μαθητή (2ο τεύχος) “παιχνίδια με κάρτες”. Αυτό περιλαμβάνει πλήρη
αριθμημένη σειρά καρτών-φωτογραφιών (οπτικό υλικό) με δείκτη το χρωματιστό τε-
τράγωνο και ήχων (ηχητικό υλικό). Ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί τα υλικά και τα μέσα
ανάλογα με το πλαίσιο υποστήριξης (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης, συμβατική τάξη),
την εκπαιδευτική βαθμίδα και την ηλικία του μαθητή με αναπηρίες και ΕΕΑ.  Το υλικό
προτείνεται ως μια σειρά εφαρμοσμένου και δοκιμασμένου στη πράξη υλικού, που με-
ταξύ άλλων μπορεί να χρη σι  μο ποιηθεί στο δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικής
αγωγής για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ψυχοκινητικότητας.
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2.1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Γενική και λεπτή κι-
νητικότητα: «Κινώ το σώμα μου και
πιάνω με τα χέρια μου»
Το παιδί είναι ικανό:

2.1.1. Να εκτελεί κινήσεις γενικής κινητικότη-
τας.

Κινήσεις του σώματος:
– Κινείται συνειδητά στο χώρο.

Σηκώνει τα χέρια του ψηλά
Κάνει το σταυρό του
Λυγίζει τα πόδια
Σκύβει
Κάνει τούμπες
Περπατάει, τρέχει…
Πηδάει ακούγοντας το τραγούδι «ο λαγός».
Σέρνεται κάτω από τα έπιπλα «σαν υπόγειο
τρένο».
Μπουσουλάει ακούγοντας το τραγούδι «τα
αρκουδάκια».
Κολυμπάει ακούγοντας το τραγούδι «τα ψα-
ράκια».
Κινεί ρυθμικά τα χέρια του με το τραγούδι
«τα χελιδονάκια».
Ισορροπεί στο ένα πόδι για 5΄.
Ανεβαίνει και κατεβαίνει σκάλα.
Αυτοσχεδιάζει χορεύοντας με τη μουσική
που ακούει.

– Ανοιγοκλείνει μέρη του σώματος.
Τα χέρια σε μια μεγάλη αγκαλιά.
Τα μάτια (ανοιχτά – κλειστά).
Το στόμα (ανοιχτό – κλειστό).
Τα αυτιά με ωτασπίδες.
Τα δάχτυλα του χεριού

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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2.1.2. Να αυτοεξυπηρετείται.

2.1.3. Να φροντίζει την ατομική του καθα-
ριότητα.

2.1.4. Να καθαρίζει τα αντικείμενα που χρη-
σιμοποιεί.

Αυτοεξυπηρέτηση
– στο ντύσιμο:

Ανεβάζει-κατεβάζει το φερμουάρ του
μπουφάν του.
Κουμπώνει-ξεκουμπώνει τα κουμπιά του
πουκαμίσου.
Φοράει και βγάζει τα παπούτσια του.
Δένει τα κορδόνια του.
Φοράει και βγάζει τη μπλούζα του.
Φοράει και βγάζει τις κάλτσες του.
Φοράει και βγάζει τα γάντια του.
Χτενίζεται μπροστά στον καθρέφτη.

– Στη λήψη υγρών:
Βάζει στο ποτήρι και πίνει γάλα.
Ανοίγει το μπουκάλι ή το κουτί και πίνει
πορτοκαλάδα.
Ξεβιδώνει το καπάκι της μποτίλιας με το
νερό.
Πίνει τσάι με το κουταλάκι.
Πίνει με το καλαμάκι.

Πλύσιμο και σκούπισμα μελών σώματος.
– Πλένει και σκουπίζει

Τα χέρια του
Το πρόσωπό του
Τα δάχτυλά του
Τα μαλλιά του
Τα πόδια του
Τις φτέρνες του
Τους αγκώνες του
Όλο το σώμα του
Τα δόντια του

– Καθαρίζει:
Τα αυτιά του
Τα νύχια του
Τη μύτη του
Το πρόσωπο από τα σάλια

Πλύσιμο και σκούπισμα αντικειμένων
– Κουζίνας:Σ
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2.1.5. Να αναπτύξει δεξιότητες λεπτής κινητι-
κότητας.

Πιάτα
Ποτήρια
Κουτάλια, μαχαίρια, πιρούνια
Κατσαρόλες (π.χ. παίζουμε ους νοικοκύρη-
δες)
Ταψιά
Φόρμες ψησίματος κέικ (π.χ. παίζουμε τους
ζαχαροπλάστες)

– Προσωπικά αντικείμενα
Τα παπούτσια του
Την τσάντα του
Την κασετίνα του
Τα παιχνίδια (κούκλες, λούτρινα ζωάκια, αυ-
τοκινητάκια)
Τα γυαλιά του

Κινήσεις με αντικείμενα και ψαλίδι
– Με σχολικά αντικείμενα

Ανοιγοκλείνει την τσάντα και την κασετίνα
Τακτοποιεί τα μολύβια μέσα στην κασετίνα
Τακτοποιεί τα βιβλία μέσα στην τσάντα του
Ξεφυλλίζει ένα περιοδικό
Ξεφυλλίζει μια εφημερίδα μεγάλου μεγέ-
θους
Ανοιγοκλείνει το συρτάρι και το ντουλάπι
στην τάξη
Ζωγραφίζει με το πινέλο στο καβαλέτο
Ζωγραφίζει με πινέλο
Βάφει με δακτυλομπογιές
Κάθεται στο πάτωμα και ζωγραφίζει

– Ξύνει το μολύβι με την ξύστρα
Σβήνει με τη γόμα πάνω στο χαρτί
Τσαλακώνει ένα χαρτί και το πετάει στο κα-
λάθι
Διπλώνει ένα χαρτί (στα δύο, στα τέσσερα)
Φοράει τις γαντοκούκλες και παίζει κουκλο-
θέατρο

– Κόβει με το ψαλίδι:
Φωτογραφίες από περιοδικά
Μεγάλα γράμματα από εφημερίδες
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2.1.6. Να συντονίζει τις κινήσεις του.

Σχήματα με γυαλόχαρτο
Ύφασμα χνουδωτό και παχύ (π.χ. τσόχα)
Ύφασμα ψιλό και γυαλιστερό (π.χ. φόδρα)

– Ζυμώνει και πλάθει με:
Αλεύρι: (κουλουράκια)
Άμμο: (κάστρα)
Πλαστελίνη: (μακριά κορδόνια)
Πηλό: (μπαλάκια)

Συντονισμός ματιού-χεριού.
– Πιάνει με ακρίβεια τα αντικείμενα.

Τις κόκκινες κάλτσες από το πρώτο συρ-
τάρι
Το μικρό βιβλίο από το τρίτο ράφι
Το ρολόι και το φοράει στο χέρι του
Σηκώνει το χέρι όταν θέλει να ζητήσει κάτι

– Δείχνει τη σωστή κατεύθυνση πάνω σε επι-
φάνειες βιβλίων, θρανίων, τοίχων κτλ.
Από πάνω προς τα κάτω (σελίδες βιβλίου,
θρανίου)
Από κάτω προς τα πάνω (σελίδες τετρα-
δίου κτλ.)
Από την αρχή στο τέλος (περιοδικού, εφη-
μερίδων κτλ.)
Από το τέλος στην αρχή (άλμπουμ φωτο-
γραφιών κτλ.)
Από τα αριστερά προς τα δεξιά
Από τα δεξιά προς τα αριστερά

– Κρεμάει αντικείμενα:
Το μπουφάν στην κρεμάστρα της τάξης
Την τσάντα στο πλάι του θρανίου
Τα κλειδιά στην κλειδοθήκη

– Πλέκει με:
Χάντρες (μικρές, μεγάλες, χρωματιστές
κτλ.)
Μαλλιά (βελόνες, βελονάκι, βελόνα, δά-
χτυλα κτλ.)
Χόρτο (δένει κόμπο, μαζεύει κουβάρι κτλ.)
Χάρτινες λωρίδες (χαρτοπλεκτική, αλυσί-
δες κτλ.)Σ
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2.1.7. Να κάνει κολλάζ με διάφορα υλικά, σύμ-
φωνα με οδηγίες.

Βελόνες και βελονάκι
Πλεκτική μηχανή

– Κεντάει και ράβει:
Σε ύφασμα με μεγάλες τρύπες
Σε ύφασμα χωρίς τρύπες σε ραπτομηχανή
Ράβει το κουμπί του

– Συντονισμός ματιού-ποδιού
Ανεβαίνει και κατεβαίνει σκάλα
Κλωτσά μπάλα που είναι ακίνητη
Κλωτσά μπάλα που κινείται
Δένει τα κορδόνια των παπουτσιών του

Συνθέσεις κολλάζ
– Κόβει και κολλάει πάνω σε λευκό χαρτί

Γράμματα εφημερίδων
Φωτογραφίες τοπίων από περιοδικά
Πρόσωπα και προϊόντα από διαφημίσεις
Τυχαία και διαφορετικά υλικά

– Συνθέτει εικόνα σπιτιού με:
Φασόλια ψιλά-χοντρά-γίγαντες
Μικρές και πλατιές φακές, φάβα κτλ.
Ζυμαρικά (π.χ. μακαρόνια, ψιλά-χοντρά) ρύζι

– Συνθέτει ένα ανθρωπάκι με:
Υφάσματα
Χαρτιά
Ξηρούς καρπούς
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Το παιδί είναι ικανό:

2.2.1. Να ορίζει τη θέση του στο χώρο.

2.2.2. Να προσανατολίζεται στο χώρο με τη
βοήθεια των αντικειμένων.

Δραστηριότητες με συγκεκριμένες θέσεις
στο χώρο.
– Μπαίνει σε παράταξη

Ευθείας/κυκλικής γραμμής
Γραμμής σε δυάδες

– Πιάνεται χέρι-χέρι
Ανά δύο και κάνουν ζευγάρι: 
Αγόρι-κορίτσι
Κορίτσι-κορίτσι
Ανά τρία και κάνουν τριάδα
Αγόρι-αγόρι

– Περπατάει στο έδαφος πάνω σε 
χαραγμένες γραμμές (ευθείες, καμπύλες,
μεικτές)
Χαραγμένα γεωμετρικά σχήματα (κύκλους-
τετράγωνα-τρίγωνα κ.λπ.)
Σχεδιασμένους λαβύρινθους στο έδαφος

– Πηδά τετράγωνα σε σειρά
Δύο τετράγωνα σε σειρά
Τέσσερα τετράγωνα σε σειρά

Παιχνίδια με:
– Στεφάνια

Περπατά πατώντας μέσα στα στεφάνια που
είναι τοποθετημένα σε σχήμα τριγώνου,
ορθογωνίου, κύκλου κ.λπ.
Περπατά μέσα σε στεφάνια που έχουν εμ-
πόδια π.χ. (μαξιλάρια)
Πηδά στο ένα πόδι εναλλάξ στεφάνια το-
ποθετημένα σε σειρά

– Πηδά με τα δύο πόδια στεφάνια τοποθετη-
μένα σε σειρά
Περιστρέφει με ρυθμικές κινήσεις στεφάνι
στο: Λαιμό

2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Προσανατολισμός στο χώρο: «Παίζω και προσανατολίζο-
μαι στο χώρο με το σώμα μου»
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2.2.3 Να εκτελεί κινήσεις προσανατολισμού
με τη βοήθεια παιδαγωγικού υλικού.

Ώμος (αριστερό-δεξί)
Μέση

– Κορίνες και σχοινάκια
Πηδά μια φορά το σχοινάκι, κρατώντας μια
κορίνα στο χέρι
Πηδά δυο φορές το σχοινάκι, κρατώντας μια
κορίνα στο χέρι
Τελειώνοντας, δίνει την κορίνα στο παιδί που
είναι πίσω του

– Μπάλα:
Πιάνει την μπάλα στα χέρια όταν του την πε-
τούν
Πετά την μπάλα στους άλλους
Κλωτσά την μπάλα όταν είναι ακίνητη ή όταν
κινείται
Παίζει με την μπάλα ποδόσφαιρο
Παίζει μπάσκετ

– Καρέκλες
Περπατά πάνω σε 6 καρέκλες, τοποθετημέ-
νες σε σχήμα: (τρίγωνο, ορθογώνιο, κτλ.)
Σέρνεται κάτω από 6 καρέκλες τοποθετημέ-
νες σε σχήμα κύκλου

Παιχνίδια Προσανατολισμού:
– Συναρμολογεί παζλ με:

4 κύβους χωρίς θέμα διαστάσεων 30x30 εκα-
τοστά
Κύβους με χρώματα
Κύβους με σύνθεση εικόνας
10-20 κομμάτια

– Παίζει με τόμπολες:
Ταυτίσεων αντικειμένων
Αφετηρίας κινήσεως και διαδρομών
Προσανατολισμού σε χώρο με εικόνες
Κατευθύνσεων οχημάτων
Παράλειψης στοιχείων σε όμοια αντικείμενα
Πρόσθεσης αντικειμένων σε όμοια αντικεί-
μενα

drastiriotites mathisiakis etoimotitas_bibliou daskalou:Layout 1  9/3/09  13:15  Page 93



94 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΒΛΙΟ) ΕΑΕ

2.2.4. Να εκτελεί διαδρομές με: 

Διπλών αντικειμένων
Αντικειμένων σε διαφορετική θέση

– Παίζει με λαβύρινθους σε επιφάνειες
(χαρτί, δάπεδο)
Επιλέγει σωστές πορείες για να βγει από
το λαβύρινθο
Επιλέγει την αφετηρία σε λαβύρινθο
Επιλέγει την έξοδο του λαβυρίνθου

Ιδιωτικό αυτοκίνητο σε λεωφόρο της πόλης
Φορτηγάκι στον αγροτικό δρόμο
Νταλίκα στην εθνική οδό
Ποδήλατο στο δρόμο του σπιτιού
Πατίνια στο δρόμο του σχολείου
Τρένο σε διασταύρωση με αυτοκινητόδρομο
Φορτηγό (φορτώνει-ξεφορτώνει εμπορεύ-
ματα)
– Βιώνει διαδρομές

Μπουσουλάει στη μοκέτα
Ψάχνει το θησαυρό με τα δάχτυλά του,
στην άμμο
Δείχνει στον αέρα, πώς πέφτει ο πύραυλος
στη γη
Ψάχνει να βρει την κούκλα του με κλειστά
μάτια
Ιχνηλατεί πάνω σε χαρτί (γραμμές-σχή-
ματα-σχέδια)
Ενώνει τελίτσες για να αναπαραστήσει μια
εικόνα
Ακολουθεί συγκεκριμένες πορείες με μαρ-
καδόρο
– Βιώνει και μεταφέρει διαδρομές στο γρα-
φικό χώρο
Βάζει στο δάπεδο τις γλάστρες σε σχή-
ματα τετραγώνου
Βαδίζει τη διαδρομή του τετραγώνου
Συγκρατεί τη διαδρομή στη μνήμη του
Μεταφέρει τη διαδρομή στον πίνακαΣ
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2.2.5. Να εκτελεί διαδρομές με πραγματικές
μετακινήσεις.

Κινείται στους δρόμους τηρώντας τον Κ.Ο.Κ.
– Παίζει τον οδηγό κινώντας μια ρόδα

Ανεβαίνει ανηφόρες
Κατεβαίνει κατηφόρες
Σηκώνει τη ρόδα με τα δυο του χέρια
Καβαλικεύει ρόδες
Στρίβει αριστερά/δεξιά
Πηγαίνει με την «όπισθεν»
Σταματάει μπροστά στο κόκκινο φανάρι
Ξεκινάει με πράσινο
Παρκάρει (κοντά στο πεζοδρόμιο, δίπλα σε
άλλους)
Φρενάρει
Κινείται αργά (γιατί βρέχει)
Κορνάρει
Ελέγχει το δρόμο πίσω του/πλάι του
Κρατάει αποστάσεις

– Παίζει τον τροχονόμο δίνοντας εντολές σε
άλλα παιδιά
Να στρίψουν
Να σταματήσουν
Να πάνε ευθεία-μπροστά

– Μετακινήσεις στο σχολικό χώρο
Πηγαίνει στην τάξη μετά την προσευχή
Βρίσκει τις άλλες τάξεις
Χρησιμοποιεί τις τουαλέτες
Κατευθύνεται στις βρύσες την ώρα του δια-
λείμματος
Πηγαίνει στο γραφείο του Διευθυντή
Ψωνίζει από το κυλικείο

– Μετακινήσεις στη σχολική τάξη
Πηγαίνει στον πίνακα και κάνει διαδρομές με
γραμμές
Σβήνει τον πίνακα από πάνω προς τα κάτω

– Μετακίνηση με λεωφορείο
Ανεβαίνει στο λεωφορείο
Ακυρώνει το εισιτήριο στο μηχάνημα λεωφο-
ρείου
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2.2.6. Να τακτοποιεί τα προσωπικά του αντι-
κείμενα και το χώρο του.

2.2.7. Να εκτελεί μουσικοχορευτικές κινή-
σεις προσανατολισμού στο χώρο.

Κρατιέται από τις χειρολαβές του λεωφο-
ρείου
Χτυπάει το κουδούνι για να κατέβει από το
λεωφορείο

– Τακτοποιεί τα πράγματά του
Κρεμά τα ρούχα του στην κρεμάστρα
Βάζει τα πράγματα που χρησιμοποιεί στη
θέση τους
Κρατά πάνω στο θρανίο ό,τι χρειάζεται

– Τακτοποιεί τα παιχνίδια του όταν τελειώνει
Βάζει τα παιχνίδια στη θέση τους
Βάζει τα παιχνίδια στα κουτιά
Μαζεύει τα κομμάτια του παζλ που έπαιζε
Βάζει τις κούκλες στα ράφια

– Τακτοποιεί το χώρο του
Διατηρεί το θρανίο του καθαρό
Καθαρίζει το συρτάρι
Μαζεύει τα χαρτιά από κάτω και τα βάζει
στο καλάθι
Σκουπίζει (ηλεκτρική σκούπα)

Κινήσεις με συνοδεία μουσικής.
– Χορεύει ακούγοντας στο μαγνητόφωνο

Το χελιδονάκι
Το κουνελάκι
Το βατραχάκι
Την πεταλούδα

– Παίζει παιχνίδια όπως:
Ο λύκος και το αρνί
Κλέφτες και αστυνόμοι
Κρυφτό
Κυνηγητό
Ο μικρός εξερευνητής
Ταξίδι στο διάστημα
Οι ορειβάτες
Οι ξυλοκόποι
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Το παιδί είναι ικανό:

2.3.1. Να αντιλαμβάνεται το ρυθμό.

2.3.2. Να εκτελεί ρυθμικές κινήσεις.

Αντίληψη του ρυθμού.
– Παρακολουθεί φυσικούς ήχους που ακούει

με κλειστά μάτια
Το φύσημα του αέρα – το θόρυβο της βροχής
Το ρυθμικό θόρυβο της γραφομηχανής
Τη βρύση που στάζει – τα κύματα που σκάνε
στις πέτρες
Το χτύπημα του κουδουνιού – τρίξιμο πόρτας
Φωνές ανθρώπων σε αεροδρόμιο – λειτουρ-
γία εκκλησίας
Καλπασμό αλόγου – ρυθμικός χτύπος ρολο-
γιού
Το λαχάνιασμα της αναπνοής του μετά από
τρέξιμο

– Παρακολουθεί το σφυγμό ακουμπώντας το
χέρι
Στην καρδιά/στον καρπό/στο λαιμό
Και λέει το χτύπο του

Κάνει ρυθμικές κινήσεις
– Περιστροφές με άξονα το σώμα του

Μια στροφή αργά
Δύο στροφές γρήγορα
Στριφογυρίζει σαν σβούρα όσο πιο γρήγορα
μπορεί
Σταματάει και αφήνει το σώμα να πέσει βαρύ
κάτω

– Κάνει βήματα σε διάδρομο που ορίζεται από
σχοινιά
Μικρά βήματα σαν τον κοντορεβιθούλη
Μεγάλα βήματα σαν το γίγαντα
Βήματα με συνοδεία ταμπουρίνου και με 

2.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Ο ρυθμός και χρόνος: «Βρίσκω και ταιριάζω το ρυθμό και το
χρόνο»
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2.3.3. Να αντιλαμβάνεται το χρόνο.

διαφορετικό ρυθμό (π.χ. ένα μπρος, δύο
πίσω, ένα πίσω κτλ.)

– Διανύει συγκεκριμένες αποστάσεις π.χ.
πόρτα-παράθυρο
Αργά με μεγάλα βήματα
Γρήγορα με μικρά βήματα
Τρέχοντας κρατώντας ένα χρωματιστό
μπαλόνι
Χορεύοντας στο μουσικό ρυθμό που ακούει
Πηδώντας σαν το λαγό
Τρέχοντας σαν κλασικός αθλητής
Κάνοντας κουτσό με όποιο πόδι θέλει

– Λέει τραγουδιστά συλλαβές με συνοδεία
ταμπουρίνου
Νί-κος
Ι-α-νου-ά-ρι-ος
Τρί-τη

– Λέει λέξεις και παράγει αντίστοιχο συμβο-
λικό ήχο
Στου Μα-νό-λη την Ταβέ-ρνα
Έ-πε-σε / μια του-φε-κιά/μπαμ
χυ-θή-καν / τα κρα-σιά/τσιρςς

– Επαναλαμβάνει διαφημιστικά μηνύματα
κέ-φι / για / ζω-ή
Σε / ξε-δι-ψά-ει

– Λέει τραγούδια χτυπώντας παλαμάκια
Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ.
Ήταν ένα μικρό καράβι.

Γνώση του χρόνου
– Ορίζει χρονικά σημεία της ημέρας

Το πρωί ξυπνάει, πηγαίνει σχολείο…
Το μεσημέρι τρώει
Το απόγευμα βλέπει τηλεόραση, παίζει
Το βράδυ κοιμάται

– Λέει το πρόγραμμα της ημέρας
Το πρωί σηκώνεται στις 7.
Στις 8, ή στις 2 πηγαίνει στο σχολείο
Το βράδυ κοιμάται στις 9.Σ
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2.3.4. Να λέει τις ημέρες της εβδομάδας.

– Λέει το πρόγραμμα του σχολείου
Στις 8.15 μπαίνουν στην αίθουσα
Κάνουν τρία διαλείμματα
Στη 1.00 το μεσημέρι σχολάνε (ή στις 6 το
απόγευμα)
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έχουν γυμνα-
στική
Κάθε Τετάρτη κάνουν μουσική
Το Σάββατο και την Κυριακή δεν έχουν σχο-
λείο.

Ημέρες της εβδομάδας
– Λέει τις ημέρες με τη σειρά:

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

– Λέει τις ημέρες της εβδομάδας με σειρά, αρ-
χίζοντας από οποιαδήποτε μέρα.
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή-Σάββατο
Κυριακή-Δευτέρα
Τρίτη

– Συνδέει γεγονότα με ημέρες της εβδομάδας
Την Τρίτη θα πάω με τη μαμά στον οδοντία-
τρο
Την Κυριακή πηγαίνω κατηχητικό
Την Πέμπτη πηγαίνω κολυμβητήριο

– Συμπληρώνει τον πίνακα με τις ημέρες της
εβδομάδας
Ανακατεύει τις κάρτες με τις ημέρες και τις
τοποθετεί με τη σωστή διαδοχή
Βρίσκει την ημέρα που έχουμε σήμερα, που
είχαμε χθες κτλ.
Παίζει άλλα παιχνίδια με κάρτες (π.χ. ντόμινο
κτλ.)
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2.3.5. Να λέει τους μήνες του έτους. – Λέει τους μήνες με τη σειρά.
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

– Λέει τους μήνες με τυχαία σειρά (αρχίζον-
τας από το μήνα που βρισκόμαστε)
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος

– Συνδέει γεγονότα με μήνες του έτους.
Τον Ιανουάριο έχω τα γενέθλιά μου.
Το Δεκέμβριο γιορτάζουμε τα Χριστούγεν -
να.
Το Σεπτέμβριο ανοίγουν τα σχολεία.

– Συμπληρώνει τον πίνακα με τους μήνες του
έτους
Ανακατεύει τις κάρτες με τους μήνες και
τις τοποθετεί με τη σωστή διαδοχή (1ος,
2ος, 3ος κτλ.)
Κάνει άλλα παιχνίδια με κάρτες (π.χ. ντό-
μινο κτλ.)
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2.3.6. Να λέει τις εποχές του έτους.

2.3.7. Να γνωρίζει την ώρα.

Εποχές του έτους
– Λέει τις εποχές, αρχίζοντας από την εποχή

που είμαστε
Χειμώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο

– Λέει τις εποχές με τυχαία σειρά
Καλοκαίρι-χειμώνας
Φθινόπωρο-άνοιξη

– Συνδέει γεγονότα με εποχές του έτους
Την άνοιξη έρχονται τα χελιδόνια
Το καλοκαίρι κάνω μπάνιο στη θάλασσα

– Συμπληρώνει τον πίνακα με τις εποχές του
έτους
Τοποθετεί τις κάρτες με τη σωστή διαδοχή
των εποχών

Η ώρα
– Αναγνωρίζει διάφορα είδη ρολογιών

Χεριού
Τοίχου
Ξυπνητήρι

– Παίζει με το ρολόι
Φοράει το ρολόι στο χέρι
Αλλάζει λουράκι στο ρολόι
Κρεμάει το ρολόι στον τοίχο
Αλλάζει μπαταρία στο ρολόι
Τοποθετεί το ρολόι-ξυπνητήρι στο κομοδίνο
Κουρδίζει το ξυπνητήρι

– Παίζει με κάρτες ρολόγια
Γυρίζει έναν έναν τους δείχτες του ρολογιού
Σταματάει και ακουμπά το δάχτυλο στον
αριθμό
Λέει ένα ένα τον αριθμό που ακούει
Συνθέτει παζλ-ρολόι
Παίζει με τόμπολα-ρολόι
Παίζει με ντόμινο-ρολόι
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Αντιστοιχίζει εικόνες με δραστηριότητες
(π.χ. το παιδί πηγαίνει στο σχολείο 8 η
ώρα)

– Ρωτάει και απαντάει…;»
«Τι ώρα είναι;»
«Τι ώρα πας για ύπνο;»
«Τι ώρα ξυπνάς το πρωί;»
«Πόση ώρα βλέπεις τηλεόραση;»
Τι ώρα δείχνει το ρολόι σου;»

– Λέει και κατανοεί την ώρα:
«Παρά» (π.χ. πριν τις 12)
«και» (π.χ. μετά τις 12)
«ακριβώς» (π.χ. 12 ακριβώς)
«και μισή» (π.χ. 12 και μισή)

– Αναπαριστά ένα ρολόι με υλικά
Ζωγραφίζει με μαρκαδόρους ένα ρολόι
Κάνει κολλάζ με αριθμούς και ρολόγια

– Παίζει το παιχνίδι του ρολογιού με το σώμα
του
Κάνει κυκλικές διαδρομές ακολουθώντας
τη φορά των δειχτών του ρολογιού.
Τα παιδιά κάνουν κύκλο. Ένα παιδί στέκε-
ται στο κέντρο με τα χέρια σε έκταση.
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103ΠΛΕΥΡΙΩΣΗ: ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το παιδί είναι ικανό:

2.4.1. Να δείχνει και να λέει μέρη του σώμα-
τος.

– Δείχνει και πιάνει:
Το κεφάλι του/τα μάτια του/τα φρύδια του/τα
αυτιά του/τη μύτη του/τα μαλλιά του
Τα χέρια του/τα πόδια του/τους αγκώνες
του/τα γόνατά του/τις πατούσες του
Τα νύχια των χεριών του
Τα νύχια των ποδιών του
Την κοιλιά του
Την καρδιά του
Αναγνώριση δεξιών / αριστερών μερών του
σώματος.

– Δειχνει το δεξί:
Χέρι/Μάτι/Φρύδι/Αυτί
Πόδι/Πατούσα/Γόνατο
Ώμος/Αγκώνας
Με το αριστερό χέρι τη μύτη του
Με το αριστερό χέρι το αριστερό γόνατο
Με το αριστερό χέρι το αριστερό αυτί

– Δείχνει το αριστερό:
Χέρι/Μάτι/Φρύδι/Αυτί

2.4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Η πλευρίωση: «Βρίσκω και διακρίνω το δεξί από το αριστερό»

drastiriotites mathisiakis etoimotitas_bibliou daskalou:Layout 1  9/3/09  13:15  Page 103



104 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΒΛΙΟ) ΕΑΕ

2.4.2. Να δείχνει και να λέει μέλη του σώ-
ματος μπροστά στον καθρέφτη.

2.4.3. Να εκτελεί κυκλικές κινήσεις.

Πόδι/Πατούσα/Γόνατο
Ώμος/Αγκώνας
Με το δεξί χέρι τον αριστερό αγκώνα
Με το δεξί χέρι την αριστερή πατούσα
Με το δεξί χέρι το δεξί αυτί

Αναγνώριση μελών του σώματος μπροστά
σε καθρέφτη
– Δείχνει το δεξί/αριστερό

Χέρι
Μάτι
Φρύδι
Αυτί
Πόδι
Πατούσα
Γόνατο
Ώμος
Αγκώνας

– Πιάνει με το δεξί/αριστερό
Δεξί χέρι τον αριστερό αγκώνα
Δεξί χέρι την αριστερή πατούσα
Δεξί χέρι το δεξί αυτί
Αριστερό χέρι το αριστερό αυτί
Αριστερό χέρι τη μύτη του
Αριστερό χέρι αριστερό γόνατο
Αριστερό με το δεξί χέρι

Κυκλικές κινήσεις
– Περιστρέφεται με άξονα τον εαυτό του

Από αριστερά προς τα δεξιά
Από δεξιά προς τα αριστερά

– Κάνει κυκλικές διαδρομές με άλλα παιδιά,
ξεκινώντας με:
Αριστερό πόδι προς τα δεξιά
Αριστερό πόδι προς τα αριστερά
Δεξί πόδι προς τα αριστερά
Δεξί πόδι προς τα δεξιά
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105ΠΛΕΥΡΙΩΣΗ: ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

2.4.4. Να ισορροπεί και να κινείται στο ένα
πόδι.

2.4.5. Να εκτελεί κινήσεις ακριβώς με οδηγίες.

2.4.6. Να αναγνωρίζει περιγράμματα μερών
του σώματος.

Ισορροπία και κίνηση με το ένα πόδι.
– Κάνει κουτσό με το δεξί/αριστερό πόδι

Ισορροπεί στο δεξί/αριστερό πόδι για 5 δευ-
τερόλεπτα
Περπατάει με το δεξί/αριστερό πόδι πάνω σε
γραμμή
Πηδάει σχοινάκι με το δεξί/αριστερό πόδι
Πηδάει τετράγωνα με το δεξί/αριστερό πόδι
Πηδάει στεφάνια με το δεξί/αριστερό πόδι
Κάνει κουτσό με το δεξί/αριστερό πόδι σε
απόσταση πέντε μέτρων.

Κινήσεις ακριβείας
– Κάνει κινήσεις με ρυθμούς ταμπουρίνου

Σηκώνεται από τη γωνία με ένα χτύπημα στο
ταμπουρίνο
Ξαναμαζεύεται πάλι στην ίδια θέση, απότομα
Σηκώνεται σαν ελατήριο πηδώντας και με τα
δύο πόδια
Πηδάει μια φορά στο δεξί/αριστερό πόδι
Ισορροπεί στις μύτες των ποδιών
Περπατάει στις μύτες των ποδιών

– Περπατάει με ρυθμό αριστερό/δεξί πόδι
εναλλάξ, ακολουθώντας ρυθμικά χτυπήματα
με βηματισμό
π.χ. παρέλασης, τροχάδην κτλ.

Αποτυπώματα – Περιγράμματα
– Αποτυπώματα ανοιχτής / κλειστής παλάμης

Στην άμμο
Στην πλαστελίνη
Στο ζυμάρι
Στο χαρτί με χρώματα (π.χ. δαχτυλιές)
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– Αποτυπώματα του πέλματος
Στην άμμο
Στην πλαστελίνη
Στον πηλό
Στο χαρτί με χρώματα (π.χ. πατούσες)

– Κόβει και αναγνωρίζει τα περιγράμματα
Της ανοιχτής παλάμης (αριστερά/δεξιά)
Της κλειστής παλάμης (αριστερά/δεξιά)
Του πέλματος (αριστερά/δεξιά)

– Σχεδιάζει περιγράμματα:
Σημειώνει με μολύβι το περίγραμμα της
παλάμης
Βάφει με μαρκαδόρους την παλάμη
Σχεδιάζει και χρωματίζει τα νύχια
Σημειώνει με μολύβι το περίγραμμα του
ποδιού
Βάφει με δαχτυλομπογιές το πέλμα του
ποδιού
Σχεδιάζει το περίγραμμα του παπουτσιού

– Σχεδιάζει το περίγραμμα όλου του σώμα-
τος:
Αναγνωρίζει αριστερά/δεξιά μέλη
Αναγνωρίζει τη θέση της καρδιάς.
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2.5. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Λ.Ε.Β.Δ)
Στην Ανάπτυξη της Ψυχοκινητικότητας

Περιοχή ΙΙ: ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Μπορεί να
1. Γενική και λεπτή κινητικότητα
2.1.1. Εκτελεί κινήσεις γενικής κινητικότητας 
2.1.2. Αυτοεξυπηρετείται 
2.1.3. Φροντίζει την ατομική του καθαριότητα 
2.1.4. Καθαρίζει τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί 
2.1.5. Αναπτύσσει δεξιότητες λεπτής κινητικότητας 
2.1.6. Συντονίζει τις κινήσεις του 
2.1.7. Κάνει κολάζ με διάφορα υλικά, σύμφωνα με οδηγίες 

2. Προσανατολισμός στο χώρο
2.2.1. Ορίζει τη θέση του στο χώρο 
2.2.2. Προσανατολίζεται στο χώρο με τη βοήθεια αντικειμένων 
2.2.3. Εκτελεί ασκήσεις προσανατολισμού με τη βοήθεια παιδαγωγικού υλικού 
2.2.4. Εκτελεί διαδρομές 
2.2.5. Εκτελεί διαδρομές με πραγματικές μετακινήσεις 
2.2.6. Τακτοποιεί τα προσωπικά του αντικείμενα και το χώρο του 
2.2.7. Εκτελεί μουσικοχορευτικές κινήσεις προσανατολισμού στο χώρο 

3. Ο ρυθμός και ο χρόνος
2.3.1. Αντιλαμβάνεται το ρυθμό 
2.3.2. Εκτελεί ρυθμικές κινήσεις 
2.3.3. Αντιλαμβάνεται το χρόνο 
2.3.4. Λέει τις ημέρες της εβδομάδας 
2.3.5. Λέει τους μήνες του έτους 
2.3.6. Λέει τις εποχές του έτους 
2.3.7. Γνωρίζει την ώρα 

Όνομα παιδιού : 

Ημερ/νία γέν. : 

Σχολείο : 

Εξεταστής : 

Τάξη : 

Ημερ/νία εξέτ. :
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108 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΒΛΙΟ) ΕΑΕ

4. Η πλευρίωση
2.4.1. Δείχνει και λέει μέρη του σώματος 
2.4.2. Δείχνει και λέει μέρη του σώματος μπροστά στον καθρέφτη 
2.4.3. Εκτελεί κυκλικές κινήσεις 
2.4.4. Ισορροπεί και κινείται στο ένα πόδι 
2.4.5. Εκτελεί κινήσεις ακριβείας με οδηγίες 
2.4.6. Αναγνωρίζει περιγράμματα μερών του σώματος 

Παρατηρήσεις / σχόλια:
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2.8. Διδακτικά υλικά που ενδεικτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Βιβλιοτετράδιο «Ψυχοκινητικότητα», Ο.Ε.Β.Δ.

Οπτικό υλικό (κάρτες) ψυχοκινητικότητας 1-237 κάρτες σελ. 108-121, Ο.Ε.Β.Δ.

Ηχητικό υλικό (cd) ψυχοκινητικότητας, Ο.Ε.Β.Δ.

Υλικά για ζωγραφική και χειροτεχνίες (πινέλα, καβαλέτα, κηρομπογιές, νερομπογιές,
δακτυλομπογιές, γόμα, ξύστρα, χαρτιά διάφορων τύπων, πλαστελίνες, πηλός, ζυμάρι
από αλεύρι, στεγνή και βρεγμένη άμμος)

Κούκλες με μετακινούμενα μέλη, κούκλες με ρούχα για να τις ντύνουν και να τις ξεν-
τύνουν, γαντόκουκλες, πλαστικά παιχνίδια, μπαλόνια, παζλ με κύβους 

Τόμπολες ταυτίσεων αντικειμένων, μεγεθών, χρωμάτων, παράλειψης αντικειμένων και
όμοιων αντικειμένων

Πίνακες με τις ημέρες της εβδομάδας, τους μήνες του έτους, τις εποχές, ρολόι τοί-
χου, διάφορα ρολόγια-παιχνίδια

Κουτάλια, πιρούνια, κατσαρόλες

Βαζάκια με όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, ξηρούς καρπούς

Στεφάνια και στρώματα γυμναστικής, κορίνες, σχοινάκια, μπάλες, πατίνια, ποδήλατο

Περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία με χοντρά εξώφυλλα, βιβλία με πλαστικοποιημένες σε-
λίδες, πάνινα βιβλία

Καθρέφτης, χτένα, οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα, σαπούνι και σφουγγάρι

Οπτικοακουστικά μέσα (μαγνητόφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, μικρόφωνο, cds, φω-
τογραφική μηχανή, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής)

Βιωματικές φωτογραφίες οπτικοποίησης της κινητικότητας των παιδιών στο χώρο και
στο χρόνο, με ή χωρίς αντικείμενα

Πλαστικοποιητής, αυτοκόλλητο βέλκτρον, παπουτσόκουτα

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λογισμικό που προάγει τον αυτονισμό και την ακρίβεια
των κινήσεων.

109ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Όνομα μαθητή : Παναγιώτης

Ηλικία : 9,3

Τάξη φοίτησης : Δ΄, α’ εξάμηνο

Επίπεδο αναπτυξιακών δεξιοτήτων                                                                        
στην ετοιμότητα : Ψυχοκινητικότητα -  α΄ εξάμηνο στην Β΄ Δημοτικού

Επίπεδο στις ακαδημαϊκές δεξιότητες : γλώσσα (παραγωγή γραπτού λόγου): Β΄ εξά-
μηνο στην  Β΄ Δημοτικού

Επίπεδο στα μαθηματικά : Β΄ εξάμηνο  στην Γ΄ Δημοτικού

Σημείωση; Το επίπεδο σημειώνεται με βάση τα στοιχεία που ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής έχει καταγράψει
από: α)την εμπειρική συστηματική παρατήρηση και 
β)την  άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση (ΛΕΒΔ ), στην ετοιμότητα,   στη γλώσσα και στα μαθηματικά, συγκριτικά
με την απόκλιση ή μη σύμφωνα με το εξάμηνο της τάξης φοίτησης

Χρονοδιάγραμμα 

διδακτικής παρέμβασης
Διδακτική παρέμβαση

Χώρος 

εξατομικευμένης 

διδακτικής 

υποστήριξης

Χρ. Έναρξης: 15/ 11/2004

Χρ. Λήξης: 10/12/2004

Διάρκεια: 7 ημέρες 

ένας  προς τρεις (μαθητές)
στο τμήμα ένταξης.

Στο τμήμα ένταξης 2 φορές
την βδομάδα από μία ώρα με
εφαρμογή στο διδακτικό
στόχο 15΄λεπτά, κάθε φορά.

Διδακτικός 

στόχος 

(βραχυπρόθε-

σμος στόχος)

Ενότητα

(μεσοπρόθε-

σμος στόχος)

Περιοχή

(μακροπρόθεσμος

στόχος)

Γενικές

Ενότητες ΠΑΠΕΑ

2.3.4. Να λέει τις
ημέρες της 
εβδομάδας.

3η: Ο ρυθμός και ο
χρόνος.

Ψυχοκινητικότητα

Βασικές σχολικές δεξιότη-
τες (γραφή, μαθηματικά),
Δημιουργικές δραστηριότη-
τες, Προεπαγγελματική
ετοιμότητα

2.6. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ- 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.
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Υλικά
Δραστηριότητες μαθησιακής 

ετοιμότητας – Βήματα

1. αγαπημένα αντικείμενα του
παιδιού

2. βιβλιοτετράδιο ετοιμότητας

3. παπουτσόκουτα

4. πλαστικοποιημένες κάρτες

5. έντυπα Α4

6. μαγνητόφωνο, κασέτες ήχου,
κασέτα με τα στρουμφάκια.

7. φωτογραφική μηχανή

8. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

9. διάφορα ημερολόγια (τοίχου,
επιτραπέζια, ατζέντες, με car-
toons).

10. χρωματιστά χαρτιά και χαρτό-
νια 

11. κόλλα, βέλκτρον, μολύβια, ξυ-
λομπογιές, μαρκαδόροι, αυτο-
κόλλητα, σακούλι

12. μπουκάλια, μανταλάκια, στε-
φάνια, σκοινάκια

1ο βήμα. Διαβάζει τις ημέρες της εβδομάδας από ημερο-
λόγιο-ατζέντα. (Η εβδομάδα καλύπτει δυο αντικριστές σε-
λίδες).

2ο βήμα . Γράφει τα ονόματα των ημερών σε επτά κάρτες
διαφορετικών χρωμάτων, τις βάζει στη σειρά και τις κολλάει
με βέλκτρον σε ένα μεγάλο χαρτόνι φτιάχνοντας το δικό
του ημερολόγιο για την εβδομάδα που διαρκεί η παρέμ-
βαση.

3ο βήμα . Ζωγραφίζει ένα προσωπάκι για κάθε ημέρα δί-
νοντάς του ένα διαφορετικό, αστείο χαρακτηριστικό. Φτιά-
χνει μια αυτοσχέδια ιστορία με ήρωες τις ημέρες, τη
μαγνητοφωνεί και την ακούει.

4ο βήμα  Λέει τις ημέρες με τις σειρά, ξεκινώντας κάθε
φορά από διαφορετική ημέρα. 

5ο βήμα. Συνδέει καθημερινές δραστηριότητες του αγα-
πημένου του ήρωα με τις ημέρες της εβδομάδας. Κολλάει
πάνω στο ημερολόγιο μια σχετική εικόνα για κάθε ημέρα.

6ο βήμα. Ακούει το τραγούδι για τις ημέρες από τα Στρουμ-
φάκια, το τραγουδά και το δραματοποιεί.

7ο βήμα. Βγάζει από το σακούλι τις κάρτες με τις ημέρες,
μια κάθε φορά, την τοποθετεί στη σωστή θέση στο χαρτο-
νένιο ημερολόγιο και ονομάζει την ημέρα πριν και μετά.

8ο βήμα. Καταγράφει σε ημερολόγιο με σχέδια τις δρα-
στηριότητές του, κάθε ημέρα.

9ο βήμα. Αντιγράφει την ημερομηνία από το πίνακα

Συμπεριφορά 

μαθητή
Αμοιβή

Αξιολόγηση – 

καταγραφές

Κριτήρια 

επιτυχίας

Να λέει τις ημέρες
της εβδομάδας.

Ψάχνει στο διαδίκτυο
εικόνες του αγαπημέ-
νου του ήρωα και τις
τυπώνει.

1. έντυπο καθημερινής
καταγραφής 

2. έντυπο συνεργασίας
με το γονέα

3. έντυπο διδακτικής
αλληλεπίδρασης

Ολοκληρώνει έξι
από τις εννιά δρα-
στηριότητες.
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Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας

Ψυχοκινητικότητα

2.7. Παιχνίδια με τις κάρτες: παρέμβαση

Το  β ι β λ ι ο τ ε τ ρ ά δ ι ο  τ ο υ  μ α θ η τ ή  σ υ ν ο δ ε ύ τ α ι  α π ό :Το  β ι β λ ι ο τ ε τ ρ ά δ ι ο  τ ο υ  μ α θ η τ ή  σ υ ν ο δ ε ύ τ α ι  α π ό :
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Ενότητες
Οπτικό υλικό: 

κάρτες - φωτογραφίες.

Ηχητικό υλικό: φυσικοί  

βιωματικοί και μουσικοί ήχοι.

1η: «Κινώ  το σώμα μου και
πιάνω με τα χέρια μου».

1-92: 92

2η:«Παίζω και προσανατολίζο-
μαι στο χώρο με το σώμα μου».

93-149: 57 20

3η:«Βρίσκω και ταιριάζω το
ρυθμό και το χρόνο».

150-205: 56 40

4η: «Βρίσκω και διακρίνω το
αριστερό από το δεξί».

206-237: 32

ΣΥΝΟΛΟ 237 60

Το ηχητικό υλικό
παρατίθεται χωρίς
αλλαγές από την Α’
έκδοση. Ο εκπαι-
δευτικός ΕΑΕ μπο-
ρεί να τροποποιήσει
εξατομικεύοντας
τους φυσικούς και
βιωματικούς ήχους. 
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Κάρτες και ήχοι: υλικό υποστήριξης στο βιβλιοτετράδιο 
της ψυχοκινητικότητας (2ο τεύχος)

Ενότητα 1η «Κινώ  το σώμα μου και πιάνω με τα χέρια μου»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1η 2η 3η 4η 5η

2.1.1. Διδ. Στόχος: Να εκτελεί κινήσεις 
γενικής κινητικότητας.

Δραστηριότητα: Κινήσεις του σώματος. (Κι-
νείται συνειδητά στο χώρο).
1.Κάνει τούμπες.

2. Χορεύει.

3. Παίζει μπάλα.

4. Πετάει την μπάλα.

Δραστηριότητα: Κινήσεις του σώματος. (Ανοι-
γοκλείνει μέρη του σώματος).
5. Μάτια ανοιχτά.

6. Μάτια κλειστά.

7. Στόμα κλειστό.

8. Στόμα ανοιχτό.

Δραστηριότητα: Κινήσεις του σώματος. (Ανοι-
γοκλείνει μέρη του σώματος).
9. Παλάμη με δάκτυλα κλειστά.

10. Παλάμη με δάκτυλα ανοιχτά.

11. Χέρια πίσω από το κεφάλι.

12. Χέρια ψηλά, ανοιχτά στα πλάγια.

2.1.2. Διδ. Στόχος: Να αυτοεξυπηρετείται.

Δραστηριότητα: Αυτοεξυπηρέτηση στο ντύ-
σιμο.
13. Φοράει την πιτζάμα (κεφάλι).
14.  Φοράει την πιτζάμα (χέρι).

15.  Φοράει την πιτζάμα (δύο χέρια).

16.  Φοράει την πιτζάμα (παντελόνι).

Δραστηριότητα: Αυτοεξυπηρέτηση με τα πα-
πούτσια.

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
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17.  Το κορίτσι φοράει το παπούτσι.
18.  Το αγόρι φοράει το αθλητικό. παπούτσι
με τα κορδόνια.
19.  Το αγόρι πιάνει τα κορδόνια του παπου-
τσιού του.
20.  Το αγόρι δένει τα κορδόνια του παπου-
τσιού του.
Δραστηριότητα: Αυτοεξυπηρέτηση στη λήψη
γαλακτομικών.
21. Βάζει το γάλα από το κουτί στο ποτήρι.
22.  Πίνει το γάλα με το ποτήρι.
23.  Πίνει το γάλα με το καλαμάκι.
24.  Τρώει με το κουταλάκι το γιαούρτι.
2.1.3. Διδ. Στόχος: Να φροντίζει την ατομική
του καθαριότητα.
Δραστηριότητα: Πλένει και σκουπίζει.
25. Πλένει τα χέρια του.
26.  Σκουπίζει τα χέρια του.
27.  Πλένει τα δόντια του.
28.  Σαπουνίζει τα μαλλιά του.
2.1.4. Διδ. Στόχος: Να καθαρίζει τα αντικεί-
μενα που χρησιμοποιεί.
Δραστηριότητα: Πλύσιμο και σκούπισμα αντι-
κειμένων.
29. Πλένει πιάτα στο νεροχύτη.
30.  Σκουπίζει τα πιάτα.
31. Πλένει την κούκλα.
32. Καθαρίζει την κασετίνα.
2.1.5. Διδ. Στόχος: Να αναπτύξει δεξιότητες
λεπτής κινητικότητας.
Δραστηριότητα: Σκόπιμη λειτουργική κινητική
συμπεριφορά με σχολικά υλικά και αντικεί-
μενα.
33. Σβήνει με τη γόμα.
34. Σβήνει τον πίνακα με το σφουγγάρι.
35. Ζωγραφίζει με το πινέλο.
36. Ζωγραφίζουν με τις δακτυλομπογιές.
37 Πιάνει το πινέλο και μεταφέρει το χρώμα
σε ορισμένο σημείο.
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38.Πιάνει το χόρτο και το βάζει σε ένα καλα-
θάκι.

39. Ζωγραφίζει με το πινελάκι 

40. Ζωγραφίζει με την ξυλομπογιά. 

41. Σχεδιάζει με το μολύβι.

42. Ζωγραφίζει με το μολύβι.

43. Ζωγραφίζει με το μαρκαδόρο.

44. Πιάνει μικρές ψηφίδες και τις κολλά σε
ορισμένη σειρά.

Δραστηριότητα: Κινήσεις με σχολικά αντικεί-
μενα.

45. Διπλώνει ένα χαρτί στα δύο.

46. Ανοίγει τρύπες με το διακορευτή.

47. Φοράει τις γαντόκουκλες.

48. Παίζει κουκλοθέατρο με τις γαντόκου-
κλες.

Δραστηριότητα: Κόβει με ψαλίδι.
49. Κόβει με το ψαλίδι ένα  μεγάλο γράμμα.
50. Κόβει με το ψαλίδι ένα ορισμένο κομμάτι
από ύφασμα.

51. Κόβει το περίγραμμα ενός ψαριού σε χαρτόνι.

52. Κόβει το περίγραμμα μιας ομπρέλας σε
ύφασμα.

2.1.6. Διδ. Στόχος: Συντονίζει τις κινήσεις
του.

Δραστηριότητα: Ζυμώνει και πλάθει.
53. Μακριά κορδόνια με πλαστελίνη.

54. Ζυμώνει κουλουράκια.

55.Πλάθει μπαλίτσες και κορδόνια με πλα-
στελίνη.

56. Φτιάχνει κάστρα στην άμμο.

Δραστηριότητα: Συναρμολογεί σπιτάκια, γρά-
φει σε μαγικό πίνακα.

57.Ζωγραφίζει στο μαγικό πίνακα.

58.Συνθέτει  χάρτινα σπιτάκια με οδηγίες.

59. Συνθέτει  χάρτινα σπιτάκια με οδηγίες.

60. Συνθέτει χάρτινα σπιτάκια με οδηγίες.

2.1.6. Διδ. Στόχος: Να συντονίζει τις κινήσεις.
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Δραστηριότητα: Συντονισμός ματιού - χεριού. 

61. Κρεμάει το μπουφάν στην κρεμάστρα της
τάξης.

62. Κρεμάει την τσάντα στο πλάι του θρανίου του.

63.  Ξεκρεμάει το μπουφάν από την κρεμάστρα.

64. Περνάει χάντρες στο κορδόνι.

Δραστηριότητα: Συντονισμός ματιού - χε-
ριού.- Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, παζλ, ζω-
γραφική.

65. Συντονίζει με το ποντίκι δραστηριότητες
στην οθόνη του Υπολογιστή.

66. Συντονίζουν με το ποντίκι δραστηριότη-
τες στην οθόνη του Υπολογιστή.

67. Συνθέτει παζλ με μικρά κομμάτια.

68.Ζωγτραφίζει με βοήθεια σε κάθετη επιφά-
νεια.

Δραστηριότητα: Συντονισμός ματιού - χεριού.
Εργαστήριο ραπτικής,πλεκτικής , κεντήματος.

69. Πλέκει χάρτινες λωρίδες (χαρτοπλε-
κτική).

70. Ένα κορίτσι κεντάει ένα σταμπωτό κέν-
τημα.

71. Πλέκει με το βελονάκι.
72. Ένα αγόρι ράβει στη ραπτομηχανή.

Δραστηριότητα: Συντονισμός ματιού - χεριού.
Εργαστήριο υφαντικής και μικροκοσμημάτων.

73. Περνάει την κλωστή στη βελόνα.

74. Περνάει τη χάντρα στην κλωστή.

75. Τρυπώνει.

76.  Ράβει.

Δραστηριότητα: Συντονισμός ματιού - χεριού.
Κατασκευή: ψαρεύω λέξεις.

77. Ψαρεύω λέξεις: βάζω μέσα.

78. Ψαρεύω λέξεις: βγάζω από.

79. Ψαρεύω λέξεις: τραβάω.

80. Ψαρεύω λέξεις: ψάρι.

Δραστηριότητα: Συντονισμός ματιού - χεριού.
Κατασκευή: Παπουτσόκουτα
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81. Συντονίζει τις κινήσεις των χεριών με εν-
σφηνωμένα  αντικείμενα (μπουκάλι).

82.  Συντονίζει τις κινήσεις των χεριών σε
μπουκάλι.

84.  Συντονίζει τις κινήσεις των χεριών σε
χαρτοχειροτεχνία.

84. Συντονίζει τις κινήσεις των χεριών σε πα-
πουτσόκουτο με το μανταλάκι.

Δραστηριότητα: Συντονισμός ματιού – χε-
ριού: περνάει κορδόνια.
85. Πιάνω τα κορδόνια.
86. Δένω τα κορδόνια.
87. Τραβάω τα κορδόνια.
88. Σφίγγω τα κορδόνια.
2.1.7. Διδ. Στόχος: Να κάνει κολλάζ με διά-
φορα υλικά, σύμφωνα με οδηγίες.

Δραστηριότητα: Συνθέσεις κολλάζ. (Τυχαία
και διαφορετικά υλικά).
89. Συνθέτει εικόνα σπιτιού με φασόλια και
ζυμαρικά.
90. Κρεμάει την εικόνα σπιτιού.
91. Κολλάζ ; ακουμπάει.
92.  Κολλάζ:  ταιριάζει και κολλάει.

Ενότητα 2η «Παίζω και προσανατολίζομαι στο χώρο με το σώμα μου»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1η 2η 3η 4η 5η

2.2.1. Διδ. Στόχος: Να ορίζει τη θέση του στο
χώρο.

Δραστηριότητα: Δεξιότητες σκόπιμης κινητι-
κής συμπεριφοράς σε συγκεκριμένους χώ-
ρους. 

93. Τα χέρια ανοιχτά σε έκταση.

94. Μπαίνει σε παράταξη κυκλικής γραμμής
και πιάνεται χέρι χέρι.

95. Μπαίνει σε παράταξη γραμμής σε δυάδες.

96. Μπαίνει σε παράταξη «Π».

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
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Δραστηριότητα: Δεξιότητες κηπουρικής σε
συγκεκριμένους χώρους.

97. Δεξιότητες κηπουρικής: σκάψιμο. 

98. Δεξιότητες κηπουρικής: σκάλισμα.

99. Δεξιότητες κηπουρικής: φτυάρισμα. 

100. Δεξιότητες κηπουρικής: πάτημα. 

Δραστηριότητα:  Περπατάει σε συγκεκριμέ-
νες διαδρομές με βοήθεια.

101. Απλή διαδρομή.

102. Διαδρομή με εμπόδια.

103.  Διαδρομή με εμπόδια.

104.  Απλή διαδρομή.

2.2.2. Διδ. Στόχος: Να προσανατολίζεται στο
χώρο με τη βοήθεια αντικειμένων.

Δραστηριότητα: Παιχνίδια με στεφάνια.

105. Περπατά πατώντας μέσα σε στεφάνια,
που είναι τοποθετημένα σε σχήμα κύκλου.

106. Πηδά στο ένα πόδι εναλλάξ μέσα σε
στεφάνια τοποθετημένα στη σειρά.

107. Περπατά πατώντας μέσα σε στεφάνια,
που έχουν εμπόδια (βιβλία).

108. Πηδά στο ένα πόδι εναλλάξ μέσα σε στε-
φάνια τοποθετημένα σε ορθογώνια διάταξη. 

Δραστηριότητα: Παιχνίδια στην αίθουσα γυ-
μναστικής  (με ή χωρίς βοήθεια).

109. Παιχνίδια ισορροπίας.

110. Παιχνίδια  ισορροπίας με βοήθεια.

111. Παιχνίδια μέσα από στεφάνια.
112.  Παιχνίδια μέσα από στεφάνια.

Δραστηριότητα: Παιχνίδια  προσανατολισμού
στο χώρο. 

113. Πηδά μια φορά το σχοινάκι.

114. Πετά τη μπάλα στους άλλους.

115. Πετά την μπάλα για να ρίξει τις κορίνες.

116.Πατά σε ορισμένο χώρο.

Δραστηριότητα:  Αναρρίχηση σε πολύζυγο με
ή  χωρίς βοήθεια.

117.  Αναρρίχηση με βοήθεια.
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118. Αναρρίχηση χωρίς βοήθεια.

119. Αναρρίχηση χωρίς βοήθεια.

120.  Αναρρίχηση χωρίς βοήθεια.

2.2.3. Διδ. Στόχος: Να εκτελεί κινήσεις προ-
σανατολισμού με τη βοήθεια παιδαγωγικού
υλικού.

Δραστηριότητα: Παίζει με παζλς, τόμπολες
και ντόμινο.

121. Συναρμολογεί παζλ.

122. Παίζει με τόμπολες προσανατολισμού σε
χώρο, με εικόνες κατευθύνσεων οχημάτων.

123. Παίζει με τόμπολες αφετηρίας κινήσεων
και διαδρομών.

124. Παίζει με ντόμινο χρωμάτων (κύκλοι με
δύο χρώματα).

Δραστηριότητα:  Παιχνίδια προσανατολισμού.

125. Επιλέγει διαδρομή με την βοήθεια παι-
χνιδιών. 

126.  Επιλέγει διαδρομή με την βοήθεια παι-
χνιδιών.

127. Επιλέγει την έξοδο του λαβυρίνθου με
τη βοήθεια κούκλας.

128. Παίζει με λαβυρίνθους σε χαρτί.
2.2.4. Διδ. Στόχος: Να εκτελεί διαδρομές με
τη βοήθεια παιχνιδιών.

Δραστηριότητα: Εκτέλεση διαδρομών.
129. Διαδρομή με την βοήθεια του χάρτη. 

Δραστηριότητα: Παίζει τον  «τροχονόμο» δί-
νοντας εντολές.

130. Να σταματήσουν.

131. Να στρίψουν αριστερά.

132. Να πάνε μπροστά.

133.Η γυναίκα πριν ανέβει στο τρόλεϊ, περι-
μένει τον άντρα να κατέβει.

Δραστηριότητα: Κινείται στους δρόμους τη-
ρώντας τον Κ.Ο. Κ.

134. Προσοχή!  -  Κόκκινο φανάρι- διάβαση
πεζών.
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135. Προσοχή!  –διάβαση περιπάτου πεζών
παιδιών και ενηλίκων.

136. Προσοχή!  - SΤΟP: Το αγόρι με το ποδή-
λατο σταματάει.

137. Ο ταχυδρόμος που μοιράζει τα γράμματα
γνωρίζει το Κ.Ο.Κ. 
Δραστηριότητα: Μετακίνηση με λεωφορείο.
138. Ανεβαίνει στο λεωφορείο.
139. Ακυρώνει το εισιτήριο στο μηχάνημα του
λεωφορείου.

140. Κρατιέται από τις χειρολαβές του λεω-
φορείου.

141. Χτυπάει το κουδούνι για να κατέβει από
το λεωφορείο.

2.2.6. Διδ. Στόχος: Να τακτοποιεί τα προσω-
πικά του αντικείμενα και το χώρο του.

Δραστηριότητα: Τακτοποιεί τα προσωπικά του
αντικείμενα.
142. Τακτοποιεί τα παιχνίδια του όταν τελει-
ώνει. Βάζει τα παιχνίδια στα κουτιά.

143. Κρατάει πάνω στο θρανίο ό,τι χρειάζε-
ται.
144. Στρώνει το κρεβάτι της.
145. Απλώνει τη βρεγμένη πετσέτα.
2.2.7. Διδ. Στόχος: Να εκτελεί μουσικοχορευ-
τικές κινήσεις προσανατολισμού στο χώρο.

Δραστηριότητα: Χορευτικές κινήσεις με συ-
νοδεία μουσικής.
146. Παίζει ρυθμό με το ντέφι.
147. Παίζουν ρυθμούς με  μουσικά όργανα και
χορεύουν.

148. Εκτελούν μουσικοχορευτικές κινήσεις.
149.  Εκτελούν μουσικοχορευτικές κινήσεις.
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Ενότητα 3η «Βρίσκω και ταιριάζω το ρυθμό και το χρόνο»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1η 2η 3η 4η 5η

2.3.1. Διδ. Στόχος: Να αντιλαμβάνεται το
ρυθμό.

Δραστηριότητα: Αντίληψη του ρυθμού. Παρα-
κολουθεί φυσικούς ήχους που ακούει, με
κλειστά μάτια.
150. Τα κύματα που σκάνε στην αμμουδιά.
151. Καλπασμός αλόγων.
152. Ο ρυθμικός χτύπος του ρολογιού.
153. Παρακολουθεί το σφυγμό ακουμπώντας
το χέρι στην καρδιά του συμμαθητή της.
2.3.2. Διδ. Στόχος: Εκτελεί ρυθμικές κινήσεις.
Δραστηριότητα: Παίζει ρυθμικά παιχνίδια.
154. Λέει τραγούδια χτυπώντας παλαμάκια,
π.χ. «Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ».

155. Λέει τραγουδιστά συλλαβές με τη συνο-
δεία οργάνου.

156. Επαναλαμβάνει διαφημιστικά μηνύματα
με το χτύπημα του ταμπουρίνου.
157.Κάνουν παρέλαση κρατώντας το ρυθμό.
2.3.3. Διδ. Στόχος: Γνωρίζει το χρόνο.
Δραστηριότητα: Βιωματική γνώση του χρό-
νου. Ορίζει χρονικά σημεία της ημέρας.
158. Το πρωί ξυπνάει.
159. Στις 8.00 πηγαίνει στο σχολείο.
160. Στις 11.30 αρχίζει το διάβασμα. 
161. Στις 12.00 διακόπτει το διάβασμα.
Δραστηριότητα: Δείχνει και ζωγραφίζει την
αρχή και το τέλος.
162. Ζωγραφίζει το χρόνο έναρξης της εργα-
σίας π.χ. 9.20

163. Ζωγραφίζει το χρόνο λήξης της εργα-
σίας π.χ. 9.30

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
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164. Ζωγραφίζει το χρόνο.

165. Ζωγραφίζει την χρονική διάρκεια ‘’κομ-
μάτι από την πίτσα του χρόνου’’.

2.3.4. Διδ. Στόχος: Λέει τις ημέρες της εβδο-
μάδας.

Δραστηριότητα: Λέει τις ημέρες και τις συν-
δέει με βιωμένες ενέργειες και γεγονότα από
το παρελθόν.

166. Δευτέρα- παγωτό (έφαγα).

167. Τρίτη – νερό στο βάζομε τα λουλούδια
(άλλαξα).

168. Τετάρτη-επίσκεψη στο φούρνο (πήγα).

169. Πέμπτη- σκύλος στην αυλή της γιαγιάς
(έπαιξα).

Δραστηριότητα: Λέει τις ημέρες και τις συν-
δέει με βιωμένες ενέργειες και γεγονότα που
θα κάνει στο εγγύς μέλλον.

170. Παρασκευή – κουκλοθέατρο (θα πάω).

171. Σάββατο-φροντίδα καναρινιών (θα περι-
ποιηθώ).

172. Κυριακή-ποδόσφαιρο (θα δω).

173. Εργασίες που έχω σημειώσει στο ημε-
ρολόγιο.

Δραστηριότητα: Πίνακες με τις ημέρες και
τους μήνες.

174.Το τρένο με το πρόγραμμα της Δευτέρας.

175. Πίνακας με τις ημέρες της εβδομάδας.

176. Πίνακας με τις ημέρες της εβδομάδας.

177. ‘’Το καράβι’’ με τους μήνες του έτους. 

2.3.5. Διδ. Στόχος: Λέει τους μήνες του
έτους.

Δραστηριότητα: Παιχνίδια με κάρτες.

178. Ημερομηνία π.χ. 30 Οκτωβρίου
Χρονολογία: π.χ. 2008.

179.Ημέρα, μήνας: π.χ. Σήμερα είναι Τετάρτη
και Φεβρουάριος.

180. Ιανουάριος: τώρα είναι……

181.Μάρτιος: μετά θα είναι…..
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Δραστηριότητα: Συνδέει γεγονότα με μήνες
του έτους.

182.Τον Ιανουάριο γιορτάζει ο Άγιος Βασίλης.

183. Το Φεβρουάριο γιορτάζουμε το καρνα-
βάλι.

184. Το Μάρτιο γιορτάζουμε την εθνική επέ-
τειο του 1821.

185. Τον Απρίλιο γιορτάζουμε το Πάσχα.

Δραστηριότητα: Συνδέει γεγονότα με μήνες
του έτους.

186. Το Μάιο γιορτάζουν τα λουλούδια.

187. Τον Ιούνιο κλείνουν τα σχολεία και προ-
σφέρουμε λουλούδια στους δασκάλους μας. 

188. Τον Ιούλιο παίζουμε με την άμμο, δίπλα
στη θάλασσα. 

189. Τον Αύγουστο ταξιδεύουμε με το κα-
ράβι.

Δραστηριότητα: Συνδέει γεγονότα με μήνες
του έτους.

190. Το Σεπτέμβριο αρχίζουν τα σχολεία. 

191. Τον Οκτώβριο αρχίζουν τα Πρωτοβρόχια
1940.

192. Το Νοέμβριο κάνει κρύο.

193. Το Δεκέμβριο γιορτάζουμε τα Χριστού-
γεννα.

2.3.6. Διδ. Στόχος: Λέει τις εποχές του έτους.

Δραστηριότητα: Συνδέει γεγονότα με εποχές
του έτους.

194. Την Άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια.

195. Το Καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το καράβι. 

196. Το Φθινόπωρο γιορτάζουμε την εθνική
μας επέτειο για το 1940. 

197. Το Χειμώνα κάνει κρύο.

2.3.7. Διδ. Στόχος: Γνωρίζει την ώρα.
Δραστηριότητα: Αναγνωρίζει διάφορα είδη
ρολογιών.

198. Τοίχου- ρολόι.

199. Επιτραπέζιο- ρολόι.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1η 2η 3η 4η 5η

2.4.1. Διδ. Στόχος: Να δείχνει και να λέει
μέρη του σώματος.

Δραστηριότητα: Δείχνει και λέει μέρη του σώ-
ματος.
206. Το αγόρι δείχνει το μάτι του (αριστερός
δείκτης- αριστερό μάτι).

207. Το αγόρι δείχνει τη μύτη του (δεξιός δεί-
κτης- δεξί ρουθούνι).

208. Το αγόρι δείχνει την κοιλιά του.

209. Το αγόρι δείχνει το γόνατό του (δεξιός
δείκτης- δεξί γόνατο).

Δραστηριότητα: Παιχνίδια αναγνώρισης των
μερών του ανθρώπινου σώματος.
210. Το ρολόι με τα μέρη του σώματος: σώμα. 
211. Το ρολόι με τα μέρη του σώματος: πόδι.

212. Τα παιδιά βλέπουν τα όργανα του αν-
θρώπινου  σώματος, σε κούκλα. 

213. Τα παιδιά πιάνουν όργανα του ανθρώπι-
νου  σώματος από κούκλα.

2.4.2. Διδ. Στόχος: Να δείχνει και να λέει
μέρη του σώματος μπροστά στον καθρέφτη.

Δραστηριότητα: Αναγνώριση των μερών του
σώματος.

200. Χεριού- ρολόι.
201. Ξυπνητήρι- ρολόι.
Δραστηριότητα: Παίζει με κάρτες και ρολό-
για.
202. Συνθέτει παζλ – ρολόι.
203. Το κορίτσι κινεί τους δείκτες του ρολο-
γιού.

204. Τα κορίτσια ζωγραφίζουν ρολόγια.
205. Τα παιδιά παίζουν ‘’Τα ρολόγια αμίλητα
και ακούνητα’’. 

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Ενότητα 4η «Βρίσκω και διακρίνω το αριστερό από το δεξί».
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214. Το παιδί δείχνει τον αριστερό καρπό.
215. Το παιδί δείχνει τον αριστερό μηρό.
216. Τα παιδιά σηκώνουν ψηλά το δεξί χέρι.
217. τα παιδιά σηκώνουν ψηλά το δεξί χέρι
αντικριστά ανά δυο.
2.4.3. Διδ. Στόχος: Ισορροπεί με το σώμα
όταν κινείται.
Δραστηριότητα: Κινητικά παιχνίδια ισορρο-
πίας.
218. Το κορίτσι κάνει κουτσό με το αριστερό
πόδι.
219. Τα παιδιά περπατάνε πάνω στη γραμμή
με αριστερό /δεξί πόδι.
220. Το αγόρι περπατά με δεξί /αριστερό πόδι
πάνω στη γραμμή. Στα χέρια κρατά ένα δίσκο
με δυο ποτήρια.
221. Το αγόρι ισορροπεί σε διαδρομή με εμ-
πόδια.
2.4.4. Διδ. Στόχος: Ακολουθεί κυκλικές δια-
δρομές και  εκτελεί κυκλικές κινήσεις.
Δραστηριότητα: Παιχνίδια κυκλικών διαδρο-
μών και κινήσεων στο δάπεδο.
222. Το κορίτσι περιστρέφεται με άξονα τον
εαυτό του από αριστερά. προς τα δεξιά.
223. Το κορίτσι περιστρέφεται με άξονα τον
εαυτό του από αριστερά προς τα δεξιά.
224. Το κορίτσι κάνει κυκλικές διαδρομές με
άλλα παιδιά ξεκινώντας με αριστερό πόδι
προς τα αριστερά.
225. Το κορίτσι κάνει κυκλικές διαδρομές με
άλλα παιδιά ξεκινώντας με αριστερό πόδι
προς τα δεξιά.
2.4.5. Διδ. Στόχος: Να εκτελεί κινήσεις ακρι-
βείας με οδηγίες.
Δραστηριότητα: Κινήσεις ακριβείας.
226. Σηκώνεται από τη θέση του και τακτο-
ποιεί τα παιχνίδια του.
227. Κάνει ποδήλατο.
228. Μεταφέρει ένα αντικείμενο που κρατά
στα χέρια.
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229. Κινείται με μικρό όχημα.
2.4.6. Διδ. Στόχος: Να αναγνωρίζει περι-
γράμματα μερών του σώματος.

Δραστηριότητα: Αποτυπώματα ανοιχτής πα-
λάμης με δακτυλομπογιά – περιγράμματα.
230. Αποτυπώματα ανοιχτής παλάμης.

231. Αποτυπώματα ανοιχτής παλάμης με δα-
κτυλομπογιά πάνω στο χαρτί με το αριστερό
χέρι.

232. Αποτυπώματα ανοιχτής παλάμης με δα-
κτυλομπογιά πάνω στο χαρτί με το αριστερό
χέρι.

233. Αποτύπωμα δακτύλου με δακτυλομπογιά
πάνω στο χαρτί.
Δραστηριότητα: Αποτυπώματα - περιγράμ-
ματα.
234. Περίγραμμα αριστερής παλάμης.
235. Περίγραμμα πέλματος-παπουτσιού στο
χαρτί.

236. Περίγραμμα σώματος ξαπλωμένου αγο-
ριού στο χαρτί.

237. Κόβει περίγραμμα δεξιού χεριού.
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