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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία εκφράζουν την έντονη επιθυμία τους για κίνηση και 

παιχνίδι∙ Δύο παράγοντες που συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών 

(Hewes, 2007), αφού έτσι γνωρίζουν στοιχεία του χαρακτήρα και του σώματός τους, 

συνάπτουν κοινωνικές και φιλικές σχέσεις και ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους. 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, τόσο του Νηπιαγωγείου, όσο και του 

Δημοτικού Σχολείου στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, προτείνοντας 

οι δραστηριότητες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία να είναι εμπλουτισμένες με 

στοιχεία από τη σύνδεση των γνωστικών περιοχών (Γλώσσα, Μαθηματικά, 

Περιβάλλον, Δημιουργία – Έκφραση, Πληροφορική). Εντούτοις, παρατηρείται πως 

τα παιδιά σήμερα δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για κίνηση και παιχνίδι (Τσαπακίδου, 

2007; Κοκκίδου, 2014). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές γνώσεις να μην 

οικοδομούνται μέσω αυτών, παραμερίζοντας έτσι τον ρόλο της Ψυχοκινητικής 

Αγωγής που πρεσβεύει τη σωματική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών 

μέσα από την κίνηση (Μπουρνέλλη, 2002). Ο σκοπός, λοιπόν, της παρούσας 

εργασίας είναι διττός. Αρχικά, να παραθέσει στοιχεία της γλωσσικής και σωματικής 

ανάπτυξης των παιδιών της Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας, όπως αυτά 

προέκυψαν από βιβλιογραφική έρευνα. Δευτερευόντως, να προτείνει δραστηριότητες 

σύζευξης της Γλώσσας και της Φυσικής Αγωγής εξετάζοντας αν το κατάλληλο, για το 

επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών, παιχνίδι είναι σε θέση να καταστεί αποτελεσματική 

μέθοδος στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Τέλος, επιδιώκεται οι αναγνώστες της να 

προβληματιστούν αφενός για το εάν και κατά πόσο η Γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών επηρεάζεται από οργανωμένες κινητικές δραστηριότητες, και αφετέρου αν 

τέτοιου είδους δραστηριότητες λαμβάνουν χώρο στη σύγχρονη εκπαίδευση. 
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ABSTRACT 

Children demonstrate their need to move and to play very early∙ Both movement and 

play develop children’s awareness (Hewes, 2007) of their body and personality, help 

them discover their environment, make friends and develop social relations 

contributing to child development. Kindergarten and primary school curricula, aiming 

at the holistic development of the child, suggest the use of cross-curricular activities 

in the classroom. However, it has been observed that children are not given enough 

opportunities to move and play (Τσαπακίδου, 2007; Κοκκίδου, 2014). This fact does 

not conform with the principles of Psychomotor Education that aims at the physical 

and mental development of children through movement (Μπουρνέλλη, 2002). This 

paper attempts a bibliographical research into linguistic and physical development at 

early childhood. Moreover, the paper will present Language and Physical Education 

integrated activities examining if appropriate play and games can be an effective tool 

in the teaching process. Finally, it sets the question if, and to what extent, organized 

kinetic activities affect linguistic development and whether such activities are actually 

used in education today.  

 

KEY WORDS 

Pre-school age, Early school age, Linguistic development, Physical Education, Psychomotor 

Education, Play  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην 

επικοινωνία μεταξύ τους. Η επικοινωνία αυτή προέρχεται από την απόκτηση 

δεξιοτήτων, όπως της ομιλίας, του προφορικού αλλά και του γραπτού λόγου. Καθώς 

το παιδί μεγαλώνει, παράλληλα αναπτύσσονται και οι γλωσσικές του δεξιότητες, 

γεγονός που οφείλεται σε ένα ποσοστό στην εγγενή προδιάθεση του ανθρώπου να 

κατακτήσει τη γλώσσα (Μήτσης, 1996). Από την άλλη, οι δεξιότητες αυτές ως προς 

τον ρυθμό κτήσης τους αλλά και ως προς το επίπεδό τους, επηρεάζονται κατά κύριο 

λόγο από τα ερεθίσματα και τις επιρροές που δέχεται το κάθε παιδί από τον 

κοινωνικό του περίγυρο. 

Στον περίγυρο του παιδιού συγκαταλέγεται, πέρα από την οικογένεια, ο χώρος 

του σχολείου, ο οποίος  απαρτίζεται από δύο παράγοντες που αξιολογούνται ως 

κρίσιμοι στη συμβολή τους στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, κι αυτοί δεν είναι 

άλλοι παρά ο/η εκπαιδευτικός και τα παιδιά. Το κάθε παιδί, λοιπόν, έρχεται σε 

καθημερινή επαφή και τριβή τόσο με τον/την εκπαιδευτικό του, όσο και με τους 

συνομηλίκους του, με τους οποίους συνάπτει φιλίες, έρχεται σε ρήξεις, συνεργάζεται 

για διάφορους κοινούς σκοπούς, ανταλλάσσει απόψεις και ιδέες, και τους οποίους 

επηρεάζει και από τους οποίους επηρεάζεται. Ο/η εκπαιδευτικός, από την άλλη, είναι 

το άτομο εκείνο που πολλές φορές θεωρείται ως πρότυπο των παιδιών, στήριγμα στις 

επιλογές και τις επιθυμίες τους, εμψυχωτής και βοηθός στην αυτονομία και στην 

ολοκλήρωσή τους (Κοκκίδου, 2014). 

 Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, είναι αυτός που μπορεί σε συνεργασία με τα παιδιά 

να τα προκαλέσει και να δώσει τα απαραίτητα ερεθίσματα για την ολόπλευρη 

ανάπτυξή τους. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη του γλωσσικού τομέα, μπορεί να 

εκμεταλλευτεί την καθημερινή επικοινωνία στη σχολική τάξη και να δημιουργήσει 

ιδανικές συνθήκες γλωσσικής καλλιέργειας με όσο το δυνατόν πιο φυσικό τρόπο 

(Δημητρακόπουλος & Νατσιοπούλου, 1998). Ποιος, όμως, τρόπος θεωρείται ο πιο 

κατάλληλος και ταυτόχρονα φυσικός; Η απάντηση προκύπτει εύλογα, αρκεί να 

παρατηρήσουμε την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, όταν αυτά 

δεν περιορίζονται από στενά όρια και υποταγές. 

 Στην καθημερινότητα των παιδιών συναντάμε κατά κόρον την αστείρευτη 

επιθυμία τους για παιχνίδι, και ιδιαίτερα για παιχνίδι με κίνηση. Ωστόσο, στη 

σημερινή εποχή παρατηρείται μία εξασθένηση της κινητικότητας των παιδιών με 
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αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε παθητικοί δέκτες γνώσεων (Τσαπακίδου, 2007). 

Σύμφωνα με την Τσαπακίδου (2007), η κίνηση αποτελεί μέσο μάθησης για το παιδί, 

γιατί μέσα από δικές του πράξεις οικοδομεί γνώσεις, ενώ δεν παραλείπει να τονίσει 

την αξία του χώρου, ο οποίος αποτελεί ερέθισμα μάθησης καθιστώντας τις κινητικές 

δεξιότητες δίαυλο πολλαπλασιασμού των λειτουργιών του. 

 Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να παραθέσει στοιχεία 

που ορίζουν τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού στον γλωσσικό και σωματικό τομέα, 

και ό,τι αυτοί περικλείουν ή συνεπάγονται. Επιπρόσθετα, να προτείνει τρόπους 

προώθησης της γλωσσικής καλλιέργειας των παιδιών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

μέσα από κινητικά προγράμματα και δραστηριότητες για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 

και μέσα από την αλληλόδραση του μαθήματος της Γλώσσας και της Φυσικής 

Αγωγής στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. 

 Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται α) το σύστημα των ήχων και των εννοιών που χρησιμοποιούν τα μέλη 

μιας κοινότητας προκειμένου να επικοινωνήσουν (Δημητρακόπουλος & 

Νατσιοπούλου, 1998), β) η γλωσσική εξέλιξη του παιδιού στα πρώτα χρόνια της ζωής 

του, κατά την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, και γ) οι κοινωνικο-

πολιτισμικές επιρροές που δέχεται το παιδί κατά την ανάπτυξη του λόγου του. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την έννοια του 

παιχνιδιού, τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί γι’ αυτό αλλά και τις επιδράσεις του 

στη μάθηση του παιδιού. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μία ανασκόπηση της Ψυχοκινητικής Αγωγής 

και των στοιχείων της, καθώς και η παράθεση των σταδίων σωματικής ανάπτυξης του 

παιδιού. Ακόμα, επιχειρείται να αναδειχθεί η σχέση της Ψυχοκινητικής Αγωγής με τη 

Φυσική Αγωγή. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνονται αναφορές σε σημεία του Προγράμματος 

Σπουδών τόσο του Νηπιαγωγείου, όσο και του Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με 

τους τομείς της Γλώσσας και της Φυσικής Αγωγής, ενώ υπογραμμίζεται η συμβολή 

της δεύτερης στην πρώτη κατά την μαθησιακή διαδικασία. 

 Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται προτεινόμενες δραστηριότητες για 

παιδιά Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας, στις οποίες κύριος σκοπός είναι η 

γλωσσική καλλιέργεια αλληλεπιδρώντας με την κίνηση και τη Φυσική Αγωγή.  
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1. Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί ειδικοί, όπως παιδαγωγοί και ψυχολόγοι, εστιάζουν 

το ενδιαφέρον τους στη μελέτη της ανάπτυξης γνωστικών θεμάτων των παιδιών, και 

κυρίως των γλωσσικών. Η γλωσσική αγωγή παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον έρευνας 

ως προς τις ηλικίες που αναφέρεται, το περιεχόμενό της, αν πρέπει να διδάσκεται στο 

σχολείο και με ποια μορφή. 

Το παιδί από τη στιγμή της γέννησής του εντάσσεται σε έναν κόσμο όπου 

κυριαρχεί ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Πιο συγκεκριμένα, ακούει τους 

οικείους του να του μιλούν, βλέπει εικόνες με στοιχεία γραφής στο ευρύτερο 

περιβάλλον, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα προκύπτει η ανάγκη του για 

επικοινωνία, ώστε να κάνει κατανοητές τις επιθυμίες του. Με τον τρόπο αυτό, τα 

παιδιά προσπαθούν να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους 

(Goodman Y. M., 1980) 

Το παραπάνω μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ανάπτυξη ικανότητας λόγου 

του μικρού παιδιού επηρεάζεται από παράγοντες, συνηθέστεροι των οποίων είναι οι 

ψυχολογικοί και οι κοινωνικοί (Βοσνιάδου, 1992). Στους κοινωνικούς παράγοντες 

συγκαταλέγονται αφενός το περιβάλλον της οικογένειας και του σχολείου ως φορείς 

αγωγής, αφετέρου τα προγράμματα διδασκαλίας της γλώσσας που εφαρμόζονται 

στους σχολικούς χώρους (Hatano & Inagaki, 1999). 

 Επομένως, ο χώρος του Νηπιαγωγείου ως σχολική βαθμίδα είναι εκείνος που 

θα συντελέσει και θα βοηθήσει, σε πρώτη φάση, τα παιδιά στην ανάπτυξη του λόγου 

τους ∙ και τονίζουμε ότι θα συντελέσει, διότι τα παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο 

έρχονται σε αυτό εφοδιασμένα με γλωσσικές εμπειρίες, έχοντας κατακτήσει σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο ορισμένα από τα στοιχεία της μητρικής τους γλώσσας 

(Χατζησαββίδης, 2002). Με το παραπάνω, βρίσκει γόνιμο έδαφος η άποψη πως «το 

άτομο συμπεριφέρεται σα να εφευρίσκει τη γλώσσα του κάθε στιγμή που τη μιλάει, 

με το να τη χειρίζεται δημιουργικά» (Μήτσης, 1996). 

 Σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1985), η γλώσσα είναι ένα μέσο 

έκφρασης και ανάπτυξης της σκέψης, που συγκαταλέγεται στις πιο ουσιώδεις 

κατακτήσεις του ανθρώπου (Τάφα, 2008), ενώ η Πικροδημήτρη (2004) υπογραμμίζει 

την απαραίτητη προϋπόθεση θετικής σχέσης του παιδιού με τον προφορικό λόγο. 

Έτσι, με τη σύζευξη γλώσσας και σκέψης, το παιδί θα είναι σε θέση να κατακτήσει τη 

γνώση και να αναπτυχθεί συνολικά ως προσωπικότητα. 
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 Η διαδικασία μάθησης της ανάγνωσης και της γραφής από τα παιδιά ξεκινά, 

όταν αυτά αλληλεπιδρούν με τον λόγο (Goodman, 1986 όπως αναφέρεται στο Τάφα, 

2008). Πολλές φορές το παιδί προσπαθεί να διαβάσει ένα βιβλίο, ένα περιοδικό ή να 

γράψει κάτι σε ένα χαρτί. Ακόμη, γνωρίζει το λογότυπο του αγαπημένου φαγητού ή 

αναψυκτικού του, ενώ ακούει σχεδόν καθημερινά τους γονείς του να του διαβάζουν 

παραμύθια ή να του διηγούνται διάφορες ιστορίες. Όλα αυτά αποτελούν αυθεντικές 

πράξεις του παιδιού και υποδηλώνουν τις πρώτες γνώσεις του (Γιαννικοπούλου, 

1998). Κατά συνέπεια, θεωρείται ορθό να γίνεται λόγος για πρωτο-αναγνωστικές και 

πρωτο-γραφικές γνώσεις κι όχι για προ-αναγνωστικές και προ-γραφικές 

(Koppenhaver, Coleman, Kalman, & Yoder, 1991; Παπούλια-Τζελέπη, 1993 ό.α. στο 

Τάφα, 2008). 

 Κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία, η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού 

επιτυγχάνεται μέσα από εξελικτικά στάδια που εναλλάσσονται με ραγδαίους ρυθμούς 

(Τάφα, 2008; Τζουριάδου, 1995) και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές τις ηλικίες, αφού 

είναι μία διαδικασία που εξελίσσεται κατά τη διάρκεια όλης της ζωής του ατόμου. Ο 

Pumfrey (1991) παρομοιάζει τη διαδρομή μάθησης της ανάγνωσης και της γραφής  

με αυτή της αναρρίχησης σε ένα βουνό. Οι δρόμοι για την κορυφή είναι πολλοί, και ο 

καθένας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυτόν που του ταιριάζει. Έτσι και στην 

περίπτωση της ανάγνωσης και γραφής, το κάθε παιδί οφείλει να ακολουθήσει τον 

δικό του ρυθμό για την κατάκτησή τους. 

 

1.1 Η ανάπτυξη της γλώσσας στα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης 

Μια γλώσσα, για να χρησιμοποιηθεί από τα μέλη της κοινότητας που την μιλούν, 

δομείται από τέσσερα υποσυστήματα, και αυτά σύμφωνα με τους Δημητρακόπουλο 

& Νατσιοπούλου (1998) και Μότσιου (2014) είναι: 

• Το φωνολογικό. Το σύστημα αυτό δηλώνει τους ήχους μιας γλώσσας 

ώστε να παραχθούν οι λέξεις, και τους κανόνες για τη σωστή τοποθέτηση των ήχων 

αυτών σε αυτές. Συμπληρωματικά, εξηγείται πώς το παιδί παράγει τους ήχους της 

μητρικής του γλώσσας, αλλά και πώς τους οργανώνει στο φωνολογικό σύστημα. Με 

ποιον τρόπο, δηλαδή, συνδυάζει τα φωνήματα αυτής, ώστε να παράγει μεγαλύτερες 

ενότητες, όπως είναι οι συλλαβές και οι λέξεις. 

• Το γραμματικό. Το γραμματικό σύστημα ειδικεύεται στους κανόνες 

εκείνους που ισχύουν κατά τον συνδυασμό των λέξεων σε προτάσεις. Διαιρείται στις: 
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α) Σύνταξη, την ορθή σειρά των λέξεων στην πρόταση, και β) Μορφολογία, στις 

αλλαγές της φωνολογικής μορφής των λέξεων (πχ. καταλήξεις). Πραγματεύεται, 

δηλαδή, με βάση ποιες αρχές τα παιδιά συνδέουν τις γλωσσικές μονάδες (μορφήματα, 

λέξεις και φράσεις). 

• Το σημασιολογικό-λεξικό. Το τρίτο σε σειρά υποσύστημα 

πραγματεύεται τους κανόνες με τους οποίους αναπτύσσονται και αποκτούνται οι 

έννοιες, δηλαδή πώς τα παιδιά συσχετίζουν τις έννοιες με τις λέξεις και τις σημασίες 

τους. 

• Το πραγματολογικό/επικοινωνιακό. Το πραγματολογικό επίπεδο 

ερμηνεύεται από τους κανόνες χρήσης που διέπουν τις πραγματικές συνθήκες 

επικοινωνίας της γλώσσας. Πώς, με λίγα λόγια, το παιδί είναι σε θέση να διαχωρίζει 

τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο ανάλογα με το πλαίσιο επικοινωνίας (σε 

ποιον απευθύνεται, ποια χρονική στιγμή, σε ποιο μέρος βρίσκεται, ποιες συνθήκες 

επικρατούν, το θέμα της συζήτησης, οι σκοποί που επιδιώκονται). 

Η Μότσιου (2014) υπογραμμίζει πως η κατάκτηση του φωνολογικού, 

γραμματικού και σημασιολογικού επιπέδου από το παιδί προβάλλει τη γλωσσική 

ικανότητα αυτού για τους κανόνες του συστήματος, ενώ η κατάκτηση του 

πραγματολογικού επιπέδου προωθεί την επικοινωνιακή ικανότητά του να βρίσκεται 

σε θέση να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε κάθε κοινωνική περίσταση. Προκύπτει 

εύλογα το συμπέρασμα πως τα παραπάνω συστήματα αναπτύσσονται κι έχουν τη 

δυνατότητα να αποκτηθούν παράλληλα από το παιδί καθιστώντας το ικανό και 

γνώστη της μορφής, του περιεχομένου και της χρήσης των γλωσσικών δομών 

(Μότσιου, 2014). 

Οι παραπάνω τομείς αναπτύσσονται, εφόσον ολοκληρωθούν ορισμένες 

φάσεις-στάδια τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες σε αρκετές διαφορετικές γλώσσες, 

όπως τονίζει η Μότσιου (2014). Έτσι, λοιπόν: 

➢ στη Φωνολογία παρατηρείται πως κατά την ανάπτυξη τα φωνήεντα 

προηγούνται των συμφώνων, από τα οποία τα κλειστά (όπως τα p, t, g) διακρίνονται 

πριν τα τριβόμενα (όπως τα f, θ, x). 

➢ Στη Γραμματική συναντάται έντονα η αντικατάσταση του αόριστου 

άρθρου από το οριστικό, ενώ προτάσσεται ιδιαίτερα η παρατακτική σύνδεση. 

➢ Στη Σημασιολογία - Λεξικό πολλές λέξεις σημαίνουν πολλά ή λίγα 

και μοναδικά πράγματα. Η Μότσιου (2014) αναφέρει χαρακτηριστικά δύο 
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παραδείγματα, ένα από κάθε κατηγορία, όπως ότι το «μπουκάλι» αντιστοιχεί στη 

λέξη «μπιμπερό» (στενότερη σημασία), καθώς και ότι η «λάμπα» χαρακτηρίζει και 

τον φακό (ευρύτερη σημασία).  

➢ Στην Πραγματολογία/χρήση απουσιάζει από τη μια η αντιστοιχία του 

γλωσσικού ύφους με τις εκάστοτε συνθήκες και περιστάσεις, όπως είναι για 

παράδειγμα η απουσία του πληθυντικού ευγενείας, και από την άλλη η τήρηση των 

κανόνων συνομιλίας, όπως είναι η σειρά των ομιλητών (εδώ συναντάται το παιδί να 

διακόπτει τον συνομιλητή του). 

Η Τάφα (2008) υποστηρίζει πως στο τέλος της προσχολικής ηλικίας τα παιδιά 

κατέχουν τους περισσότερους από τους κανόνες των στοιχείων της γλώσσας και τους 

προσαρμόζουν στον λόγο τους, ενώ τονίζει πως η ικανότητα αυτή του παιδιού να 

μιλά και ταυτόχρονα να ελέγχει τους γλωσσικούς τύπους, ονομάζεται από τους 

Tunmer & Herriman (1984) «μεταγλωσσική επίγνωση» ή «μεταγλωσσική 

ενημερότητα» (metalinguistic awareness) (Τάφα, 2008). Επιπρόσθετα, παραθέτει τη 

συσχέτιση της Τζουριάδου (1994) για τα δομικά στοιχεία της γλώσσας (φωνολογικό, 

συντακτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό) με τις συνιστώσες του γλωσσικού 

συστήματος (φωνολογική επίγνωση: αναγνώριση φωνολογικών μονάδων στις λέξεις 

από το παιδί, σημασιολογική επίγνωση: η κατανόηση των εννοιών των λέξεων και 

εννοιολογική ορθότητα των προτάσεων με βάση τις λέξεις, συντακτική επίγνωση: 

κατανόηση συντακτικής δομής των προτάσεων, πραγματολογική επίγνωση: 

αναγνώριση σχέσεων μεταξύ γλωσσικού συστήματος και πλαισίου επικοινωνίας) 

(Τάφα, 2008). 

Αφού είδαμε σε αδρές γραμμές τα στάδια από τα οποία περνά κάθε γλωσσικός 

τομέας ανάπτυξης του παιδιού, κρίνεται αναγκαίο να σχολιάσουμε το γλωσσικό 

προφίλ των παιδιών, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά την προσχολική και 

πρωτοσχολική ηλικία. 

 

1.2 Το γλωσσικό προφίλ των παιδιών 

Οι γλωσσικές ικανότητες των παιδιών, ιδιαίτερα της προσχολικής ηλικίας, 

σημειώνουν ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης με το παιδί να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε ικανοποιητικό επίπεδο, να προσδιορίζει, με βάση αυτή, 

τα γεγονότα στον χρόνο, αλλά και να επικοινωνεί αποτελεσματικά και γόνιμα με τους 

συνομιλητές του (Τζουριάδου, 1995).  
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  Πριν ορισμένα χρόνια, επικρατούσε η άποψη πως το παιδί είναι σε θέση να 

δεχθεί την ανάγνωση και τη γραφή κατά τη πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου 

(Gibson, 1989). Σύμφωνα με την άποψη αυτή, κανένα παιδί δεν μπορούσε να 

αναπτύξει αυτές τις ικανότητες πριν την ηλικία των έξι περίπου χρόνων, όποτε και 

φοιτούν για πρώτη φορά στο Δημοτικό Σχολείο (Τάφα, 2008), ενώ απορρίπτονταν, 

έστω και θεωρητικά, οι δραστηριότητες μάθησης στο Νηπιαγωγείο, αφού έτσι 

γινόταν αποδεκτός μονάχα ο συστηματικός τρόπος διδασκαλίας (Hall, 1987,  ό.α. στο 

Τάφα, 2008). 

  Σύμφωνα με την Τάφα (2008), το 1925 στο «Εικοστό Τέταρτο Ετήσιο Βιβλίο 

της Εθνικής Επιτροπής για τη Μελέτη της Εκπαίδευσης» (Twenty-fourth Year Book 

of the National Society for the Study of Education) στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, έγινε αναφορά για πρώτη φορά στον όρο ετοιμότητα (readiness) (Downing 

& Thackray, 1975). Το βιβλίο αυτό, σε μια χρονική στιγμή που επικρατούσαν άλλες 

απόψεις, άσκησε μεγάλη επιρροή στους ειδικούς που ασχολούνταν με τα παιδιά 

Προσχολικής ηλικίας (Τάφα, 2008). Οι Downing & Thackray (1975) ορίζουν την 

αναγνωστική ετοιμότητα ως «το στάδιο στην ανάπτυξη, κατά το οποίο το παιδί, είτε 

λόγω ωριμότητας, είτε λόγω προηγούμενων γνώσεων, είτε λόγω και των δύο, είναι 

έτοιμο να μάθει να διαβάζει εύκολα και αποδοτικά» (Τάφα, 2008). 

  Έπειτα από αυτή την άποψη που διατυπώθηκε, ομάδες επιστημών αναζήτησαν 

τρόπους ελέγχου κριτηρίων ώστε να γίνεται εμφανές εάν το κάθε παιδί είναι έτοιμο να 

δεχθεί την ανάγνωση και τη γραφή πριν την ένταξή του στο Δημοτικό Σχολείο (Τάφα, 

2008). Ωστόσο, όπως αναφέρει η Τάφα (2008) στο βιβλίο της Ανάγνωση και Γραφή 

στην Προσχολική Εκπαίδευση, οι Teale & Sulzby (1986) τόνισαν πως «η αναγνωστική 

ετοιμότητα ήταν μια καλή έννοια, η οποία εφαρμοζόταν με κακό τρόπο». 

  Βέβαια, όλα τα παραπάνω ίσως μπορούν να δικαιολογηθούν κατά ένα μέρος, 

αν αναλογιστούμε ότι ίσως δεν λαμβανόταν υπόψη ότι η επαφή του παιδιού με τη 

γλώσσα δημιουργείται από τις πρώτες κιόλας μέρες της γέννησής του, ότι είναι μία 

διαρκής διαδικασία και τέλος, ότι εξαρτάται από ένα σύνολο γνωστικών λειτουργιών 

(Τάφα, 2008). 

Επιχειρώντας να δώσουμε μία περιεκτική και συνάμα σαφή εικόνα της 

γλωσσικής εξέλιξης των πρώτων χρόνων ζωής του παιδιού, εντοπίζουμε τα 

παρακάτω:  

Γλωσσική εξέλιξη του παιδιού 1-2 ετών: Κατά το πρώτο έτος της ζωής του το 

παιδί αναπτύσσεται ιδιαίτερα στον φωνολογικό τομέα, με μία μικρή χρονική 
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καθυστέρηση στο συντακτικό και στη σημασιολογία, τομείς που αναπτύσσονται 

αργότερα (Δημητρακόπουλος & Νατσιοπούλου, 1998). Σε αυτή την ηλικιακή 

περίοδο, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της ηχολαλίας, της επανάληψης δηλαδή 

συνδυασμού συμφώνων και φωνηέντων όπως «μπα-μπα», «μα-μα» (Νημά, 2004). 

Λίγο αργότερα, παράγονται οι πρώτες λέξεις οι οποίες διαμορφώνουν ολοκληρωμένο 

ή κάποιο νόημα, κι αυτό γιατί συχνά το παιδί χρησιμοποιεί μία ή δύο λέξεις ή τμήμα 

αυτών. Για παράδειγμα, λέγοντας «γάλα», εννοεί «θέλω γάλα» (Δημητρακόπουλος & 

Νατσιοπούλου, 1998). Ο λόγος αυτός θυμίζει τον «τηλεγραφικό λόγο» ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από μικρές φράσεις (Κακαβούλης, 1993). Κατά τον δεύτερο χρόνο το 

παιδί σχηματίζει προτάσεις αποτελούμενες συνήθως από δύο λέξεις 

(Δημητρακόπουλος & Νατσιοπούλου, 1998) με κύριους συνδυασμούς το ουσιαστικό 

με το ρήμα, ενώ εντοπίζονται και οι πρώτες του αντωνυμίες όπως το «εσύ», «εγώ», 

«εμένα», με τις δύο τελευταίες πολύ συχνά να συγχέονται (Γαλανάκη, χ.η.).  Το 

λεξιλόγιό τους καλλιεργείται σημαντικά και αυτά που λέει, κατά το μεγαλύτερό τους 

μέρος, γίνονται κατανοητά (Γαλανάκη, χ.η.). 

Γλωσσική εξέλιξη του παιδιού 3-4 ετών: Στην ηλικία αυτή, το λεξιλόγιο του 

παιδιού έχει σημειώσει αυξητική τάση, με τις λέξεις να αγγίζουν περίπου τις χίλιες, 

ενώ σημειώνεται η δυνατότητα κατάκτησης ακόμα περισσότερων (Glazer, 1989 ό.α. 

στο Τάφα, 2008). Έτσι, έχει τη δυνατότητα να σχηματίζει μεγαλύτερες προτάσεις, πιο 

σύνθετες και πλούσιες (Τζουριάδου, 1995), με ορθή χρήση των αντωνυμιών «εγώ», 

«εσύ», «εμένα», ενώ δεν απουσιάζουν οι προθέσεις (Κακαβούλης, 1993) και τα 

επιρρήματα (Γαλανάκη, χ.η.). Επιπλέον, οι Δημητρακόπουλος και Νατσιοπούλου 

(1998) υπογραμμίζουν την εφαρμογή της ίδιας αρχής σε ονόματα και ρήματα ώστε να 

ομαλοποιούνται σωστά μεν, αλλά ανώμαλα δε οι γραμματικοί τύποι. Έτσι, 

προκύπτουν οι τύποι το «πατώματο» αντί για το «πάτωμα», «έξερε» αντί για το 

«ήξερε» (Δημητρακόπουλος & Νατσιοπούλου, 1998), «τα «πράγματα - το πράγματο» 

και το «κράτησα – κρατώνω», ενδείξεις της ύπαρξης γλωσσικής γνώσης των παιδιών 

(Κατή, 1992). 

Γλωσσική εξέλιξη του παιδιού ≥ του 5ου έτους: Όταν το παιδί βρίσκεται στα 

5-6 του χρόνια, χρησιμοποιεί περισσότερες λέξεις με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να 

κάνει πιο σύνθετες προτάσεις απ’ ό,τι μέχρι τώρα, με σχεδόν σωστό συντακτικό και 

γραμματική (Τάφα, 2008).  Οι λέξεις στον προφορικό του λόγο είναι περίπου δύο 

χιλιάδες πεντακόσιες (Πόρποδας, 1984), ενώ η πρωτογενής λεξιλογική ανάπτυξη 

ολοκληρώνεται κατά την είσοδό του στο Σχολείο (Νημά, 2004). Δημιουργεί 
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αναφορικές, αρνητικές και ερωτηματικές προτάσεις αλλά και την παθητική φωνή των 

ρημάτων (Δημητρακόπουλος & Νατσιοπούλου, 1998). Συναντά, όμως, δυσκολίες 

στην κατανόηση πρώτον του σχήματος της μεταφοράς, το οποίο αντιλαμβάνεται 

μονάχα όταν ερμηνεύει τα συμφραζόμενα, και δεύτερον, της παθητικής φωνής, αφού 

της δίνει ερμηνεία ενεργητικής (π.χ. Το φλιτζάνι πλένεται από το κορίτσι, Το 

αυτοκίνητο ακολουθείται από το φορτηγό) (Γαλανάκη, χ.η.).  Καθώς, λοιπόν, το παιδί 

βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής με τον προφορικό λόγο, η Γαλανάκη (χ.η.) 

σημειώνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών, καθώς ο λόγος του βελτιώνεται 

σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, το παιδί βρίσκει τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του συνομιλητή του (π.χ. ηλικία), τις εκάστοτε 

συνθήκες (π.χ. τοποθεσία που πραγματοποιείται η επικοινωνία), έχει κατανοήσει πως 

δε χρειάζεται να διακόπτει τον συνομιλητή του αν δεν υπάρχει σοβαρή αιτία, είναι σε 

θέση να κρίνει πότε είναι ανάγκη να εκφράσει λεκτικά αρνητικά του συναισθήματα 

και τέλος, γνωρίζει τις τυπικές εκφράσεις επικοινωνίας (π.χ. γεια, αντίο, ευχαριστώ, 

παρακαλώ) (Γαλανάκη, χ.η.). 

1.3 Κοινωνικές και πολιτισμικές επιδράσεις στη μάθηση της 

γλώσσας 

Η διαδικασία κατάκτησης και ανάπτυξης της γλώσσας για το παιδί είναι σημαντική 

και πολύπλοκη. Προκειμένου το παιδί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του και να 

ανταλλάξει σκέψεις, συναισθήματα και ανάγκες, κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιήσει 

τους κατάλληλους κώδικες επικοινωνίας, να αποκτήσει δηλαδή την επικοινωνιακή 

επάρκεια (Τζουριάδου, 1995). Τις προαπαιτούμενες γνώσεις για την επιτυχή του 

επικοινωνία τις υιοθετεί από ποικίλους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες 

όπως είναι η οικογένεια και το στενό συγγενικό περιβάλλον, ο κοινωνικός περίγυρος, 

το σχολείο, η κοινωνική και εθνική προέλευση, η ηλικία, οι συνθήκες επικοινωνίας.  

  

α) Οικογένεια και Γλώσσα:  

Οι γονείς είναι οι πρώτοι άνθρωποι με τους οποίους το παιδί έρχεται σε επαφή, και 

σταδιακά χτίζει διαύλους επικοινωνίας μαζί τους. Φυσικά, η οικογένεια δε φροντίζει 

μόνο για τη μετάδοση της γλώσσας στα παιδιά. Κυρίως μέσα από την προσπάθεια 

αυτή αποβλέπει στην καλλιέργεια ενός μορφωτικού κεφαλαίου ώστε να δημιουργηθεί 

ένα ακέραιος χαρακτήρας που θα συντροφεύει το παιδί - άτομο στη σύναψη σχέσεων 

με τον κοινωνικό του περίγυρο. Επομένως, το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει 
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άμεσα το παιδί, και ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο δεν έχει διαφύγει της προσοχής των 

μελετητών ο ρόλος του στη μάθηση των παιδιών. 

Πολλοί κοινωνιογλωσσολογικοί κώδικες που χρησιμοποιούν οι ενήλικες δεν 

είναι γνώριμοι στα παιδιά. Αυτό συμβαίνει γιατί, ιδιαίτερα στα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας, οι γονείς τους τούς μιλούν με διαφορετικό τρόπο από εκείνον 

που χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους με τους ενηλίκους (Turner, 1975 ό.α. 

στο Τζουριάδου, 1995). Πιο συγκεκριμένα, η Τζουριάδου (1995) αναφέρει πως 

πολλοί γονείς χρησιμοποιούν στην επικοινωνία με τα παιδιά τους περιληπτική μορφή 

λόγου, απλή σύνταξη, δίχως έντονη παρουσία προσδιορισμών, παρατακτική σύνδεση 

και μια πιο μωρουδίστικη ομιλία επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τα λάθη του 

παιδιού (Τζουριάδου, 1995). Βέβαια, ο τρόπος επικοινωνίας των γονιών αλλάζει 

καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, και ειδικά αφού συμπληρώσουν το 10ο έτος της ηλικίας 

τους, κατά το οποίο πραγματοποιούνται αλλαγές στη γλωσσική συμπεριφορά λόγω 

των κοινωνικών συναναστροφών τους (Τζουριάδου, 1995). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η συμβολή της οικογένειας στην 

ανάδυση των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης (Τάφα, 2008). Παρόλο που στις 

περισσότερες οικογένειες λαμβάνουν χώρα συνήθειες και δραστηριότητες που 

περιέχουν έντονα τα στοιχεία της ανάγνωσης και της γραφής, εντούτοις δεν είναι 

απόλυτο ότι μια οικογένεια θα εκδηλώνει καθημερινά τον ζήλο και το ενδιαφέρον για 

την ενασχόληση των παιδιών με πρακτικές του λόγου. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

προκύψει από έρευνες (Durkin, 1961; Clark, 1976; Anbar, 1986; Plewis, Mooney, & 

Creeser, 1990; Purcell-Gates, 1996; Christian, Morrison, & Bryant, 1998; Leseman & 

De Jong, 1998) πως οι γονείς ή τα άτομα που ασχολούνται με παιδιά, εάν δίνουν 

καθημερινά σε αυτά γλωσσικές ευκαιρίες μέσα από τυχαίες ή οργανωμένες 

δραστηριότητες, τότε θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα πριν φοιτήσουν στο 

Δημοτικό Σχολείο (Τάφα, 2008). Στο Δημοτικό Σχολείο η γλωσσική ανάπτυξη δεν 

γίνεται με απλή χρήση της γλώσσας, αλλά εφαρμόζεται μέσα από συστηματικές και 

οργανωμένες διαδικασίες (Νημά, 2004). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με μια 

πιθανή έλλειψη γλωσσικών συνηθειών στο σπίτι μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη 

μελλοντικών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή (Weinberger, 1996; Feiler & 

Webster, 1998 ό.α. στο Τάφα, 2008). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα πρόσωπα με τα οποία συναναστρέφεται το 

παιδί στην ηλικία των 3-5 ετών καλούνται να συντελέσουν στην ανάπτυξη της 

γλωσσικής επικοινωνίας. Έτσι, μπορούν να του δίνουν ευκαιρίες να μιλά, να το 
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ακούν προσεκτικά, να προσθέτουν λέξεις ή φράσεις στις προτάσεις του παιδιού 

προκειμένου να προσδώσουν επιπλέον νόημα, να του διαβάζουν και να του 

διηγούνται ιστορίες, να του ζητούν να πράξει και αυτό το ίδιο, και τέλος, να είναι σε 

θέση να εντοπίζουν ποια σημεία του λόγου του παιδιού δεν απαιτούν διόρθωση διότι 

οφείλονται στην ανάπτυξη (π.χ. ο εγωκεντρικός λόγος και η υπεργενίκευση) και ποια 

χρήζουν εμπλουτισμό (π.χ. αύξηση λεξιλογίου και χρήση επιρρημάτων) (Γαλανάκη, 

χ.η.; Μανωλίτσης, χ.η.). 

 

β) Κοινωνικό περιβάλλον και Γλώσσα: 

Συνέχεια του παράγοντα «οικογένεια» αποτελεί και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 

στο οποίο βρίσκεται αυτή και η επίδρασής της στο λεξιλόγιο του παιδιού (Τεμπρίδου 

& Μουρατίδης, 2007). Ειδικότερα, η Τζουριάδου (1995) αναφέρει την έρευνα του 

Bernstein (1971), ο οποίος παρατήρησε πως στις οικογένειες χαμηλών κοινωνικών 

στρωμάτων οι γονείς επικοινωνούν με το παιδί με περιορισμένο, ανεπεξέργαστο 

κώδικα (restricted code), ενώ εκείνες που προέρχονται από ανώτερα στρώματα 

χρησιμοποιούν επιτηδευμένο επεξεργασμένο κώδικα (elaborated code). 

Διευκρινίζοντας τα χαρακτηριστικά των δύο, επισημαίνει πως ο ανεπεξέργαστος 

κώδικας περιλαμβάνει σύντομο λόγο, γραμματικά απλό και συντακτικά φτωχό. Οι 

προτάσεις δεν ολοκληρώνονται, και ο τρόπος σύνδεσης αυτών είναι κυρίως η 

παρατακτική με έλλειψη των αόριστων αντωνυμιών. Από την άλλη, ο 

επεξεργασμένος λόγος χαρακτηρίζεται από σύνθετη δομή, συντακτική πληρότητα, 

μεγαλύτερη χωροχρονική διάσταση και προσωπικό χαρακτήρα (Τζουριάδου, 1995). 

 Αυτοί οι δύο κώδικες είναι στενά συνυφασμένοι με την κοινωνική προέλευση 

των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από έρευνα του Bernstein και πάλι, 

πως παιδιά που προέρχονται από μεσαία κοινωνικά στρώματα είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν και τους δύο κώδικες, σε αντίθεση με μερικά παιδιά από οικογένειες 

εργατών που χρησιμοποιούν μονάχα τον περιορισμένο κώδικα (Τζουριάδου, 1995; 

Τεμπρίδου & Μουρατίδης, 2007). Έτσι, μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων 

παρατηρείται μια σημαντική διαφορά στη χρήση του λεξιλογίου και της συντακτικής 

δομής, όπως αυτά χρησιμοποιούνται στον λόγο (Τεμπρίδου & Μουρατίδης, 2007). 

Κάτι τέτοιο δεν οφείλεται στη μεγαλύτερη ευφυΐα της μιας ομάδας παιδιών έναντι της 

άλλης, αλλά στη μεγαλύτερη παροχή κινήτρων από τη μεριά της οικογένειας. 

  Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε πως τα παιδιά της Α’ Δημοτικού 

διακρίνονται από την προσπάθεια αποκωδικοποίησης και κατανόησης των 
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μηχανισμών της ανάγνωσης, στάδιο από το οποίο έχουν περάσει τα παιδιά που 

φοιτούν στη Β’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και τα οποία φάνηκε να είναι 

περισσότερο εξοικειωμένα με τη γλώσσα (Σηφάκη & Σελιμά, 2007). Το παραπάνω 

υποδηλώνει πως κάθε σχολικός χρόνος επιδρά στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, 

θέτοντας τον χώρο του Νηπιαγωγείου ως ύψιστη βαθμίδα πρώτης επαφής τους με τη 

γλώσσα. Αλλά επειδή, όπως είδαμε, ακόμα και στη βαθμίδα της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης υπάρχουν διαφορές στις γνώσεις των παιδιών σχετικά με τον τομέα της 

γλώσσας, κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του περιβάλλοντος των παιδιών στην 

πρόκληση ερεθισμάτων.  

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών της βιβλιογραφίας, 

φαίνεται πως το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, το επίπεδο μόρφωσης και το 

επάγγελμα των γονιών, ο αριθμός των μελών της οικογένειας καθώς και ο χρόνος που 

αφιερώνεται στο παιδί, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της γλώσσας 

του. 

 

γ) Σχολικό Περιβάλλον και Γλώσσα: 

Και στον χώρο του σχολείου θα πρέπει να δίνονται ερεθίσματα στα παιδιά για ομιλία 

και ακρόαση. Βέβαια, τα παιδιά της Προσχολικής Ηλικίας δεν διδάσκονται τη 

Γλώσσα όπως στο Δημοτικό Σχολείο που αποτελεί πρωτεύον μάθημα στο καθημερινό 

ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρά τη διαφορά αυτή, και στα δύο περιβάλλοντα εκτιμάται 

πως είναι αναγκαίο να δημιουργούνται τέτοιες συγκυρίες που να προωθούν συνθήκες 

επικοινωνίας που συναντώνται καθημερινά στη ζωή.  

 Οι Τεμπρίδου και Μουρατίδης (2007), πολύ εύστοχα προκαλούν ένα καίριο 

ερώτημα: Σε ποια γλώσσα θα ασκηθούν τα παιδιά στο σχολείο; Μελετώντας τις 

απόψεις των Γάλλων Κοινωνιολόγων P. Bourdieu και J.- C. Passeron 

αντιλαμβανόμαστε πως το σχολείο, ως φορέας αγωγής και πυλώνας προώθησης της 

κοινωνικής συμπεριφοράς, χρησιμοποιεί την επίσημη γλώσσα του κράτους 

(Τεμπρίδου & Μουρατίδης, 2007). Προφανώς, ορισμένα παιδιά που στην 

καθημερινότητά τους δε μιλούν την επίσημη γλώσσα, θα παρουσιάσουν πιθανόν 

ορισμένες αποκλίσεις ως προς τη γλωσσική εξέλιξή τους (Τεμπρίδου & Μουρατίδης, 

2007). 

 Προκύπτει έτσι η ανάγκη το παιδί, που θα προέρχεται από περιβάλλοντα που 

δεν μιλιέται η γλώσσα του σχολείου, να ενταχθεί ομαλά στο σύστημα χωρίς να του 

εκδηλωθούν αρνητικές συνέπειες. Στην προσπάθεια αυτή, ο εκπαιδευτικός είναι 
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αυτός που μέσα από ποικίλες διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις θα πετύχει θετικά 

αποτελέσματα. Οφείλει βέβαια να παρατηρεί, να γνωρίζει και να συγκεντρώνει 

συνεχώς στοιχεία που αφορούν τους μαθητές του (Γρίβα & Σέμογλου, 2013), ώστε η 

εκπαιδευτική διαδικασία να είναι αντικείμενο χαράς και ενδιαφέροντος όλων των 

παιδιών. Η Γρίβα & Σέμογλου (2013) στο βιβλίο Ξένη Γλώσσα και Παιχνίδι, 

παραθέτουν τα τρία είδη στρατηγικής που πρότεινε ο Dörnyei (2001) προκειμένου ο 

εκπαιδευτικός να πετύχει το παραπάνω αποτέλεσμα: 

1. Να αποφεύγει τη μονοτονία της μάθησης με ποικιλία δραστηριοτήτων, που θα 

ενεργοποιούν βασικές γλωσσικές δεξιότητες, μέσα από ποικίλα κανάλια 

επικοινωνίας, ποικίλους τρόπους παρουσίασης από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού και ενδιαφέρον μαθησιακό υλικό. 

2. Να επιλέγει δραστηριότητες οι οποίες: α) στηρίζονται σε θεματολογία και έχουν 

περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών, β) χαρακτηρίζονται 

από πρωτοτυπία και προκαλούν τη φαντασία των παιδιών. 

3. Να δημιουργεί μαθησιακές καταστάσεις που απαιτούν την ενεργή γνωστική και 

σωματική εμπλοκή των μαθητών, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της συμμετοχής 

τους. 

Σύμφωνα με τον Fontana (1996), η γλώσσα του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι 

προσιτή, να χαρακτηρίζεται από πλούσιο και κατανοητό λεξιλόγιο στα παιδιά ώστε 

να είναι σε θέση να κατανοήσουν το νόημα της κάθε λέξης σε συγκεκριμένες 

συνθήκες, καθώς και να αντιληφθούν αφηρημένες έννοιες όπως αυτές του χώρου, του 

χρόνου και των μαθηματικών. Ακόμα, ο δάσκαλος να κάνει ερωτήσεις τέτοιες που να 

προωθούν τη δημιουργική σκέψη του παιδιού καθώς και τη δυνατότητα να απαντά 

πρωτότυπα (Μανωλίτσης, χ.η.). Τέλος, ο Fontana (1996) πραγματεύτηκε την ύπαρξη 

διαλέκτων και προφορών στην ομιλία των παιδιών, τονίζοντας πως η εκπαίδευση 

καλείται να καλλιεργήσει τη νόρμα της σχολικής γλώσσας δίχως να παραμερίζει τη 

μητρική των παιδιών, αποτρέποντας έτσι τη ρήξη μεταξύ σπιτιού – σχολείου. Αν κάτι 

τέτοιο υλοποιηθεί, τότε τα παιδιά καθώς θα αναπτύσσονται γλωσσικά, θα είναι ικανά 

να κρίνουν τα ίδια ποιος τρόπος είναι ο κατάλληλος σε κάθε περίσταση επικοινωνίας 

(Μανωλίτσης, χ.η.). 
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2. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

2.1 Προσδιορισμός της έννοιας παιχνίδι 

Ο άνθρωπος από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παίζει είτε μόνος είτε σε ομάδα ∙ είτε 

με τα μέλη του σώματός του, όπως τα χέρια και τα πόδια, είτε με αντικείμενα ∙ είτε 

οριοθετημένα είτε ελεύθερα. Η επιθυμία  του παιδιού να παίζει ξεκινά από την πολύ 

μικρή ηλικία και αναγνωρίζεται ως δικαίωμα από την επιτροπή των Ηνωμένων 

Εθνών (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights), 

σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Νόμου των ΗΠΑ (Σιβροπούλου, 2008; Κοκκίδου, 

2014). Πιο συγκεκριμένα, από τις 20 Νοεμβρίου 1989, οπότε και αποφασίστηκε από 

τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, έχει επικυρωθεί από 193 χώρες, 

αναγνωρίζοντας στα παιδιά το δικαίωμα για ενασχόληση με δραστηριότητες 

ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου σύμφωνα πάντοτε με την ηλικία τους (Γρίβα & 

Σέμογλου, 2013). 

Το παιχνίδι επιχειρήθηκε να ορισθεί από πολλούς μελετητές συσχετίζοντάς το 

με τα σπορ, την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, τη διάθεση κ.α. (Δογάνης, 2010), 

ωστόσο δεν έχει βρεθεί ένας ακριβής ορισμός αυτού, παρά μόνο προσδιορισμοί και 

χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από άλλες δραστηριότητες. Ειδικότερα, 

αποτελεί μία βασική δραστηριότητα στη ζωή του παιδιού που το βοηθά να 

αναπτυχθεί σωματικά, ψυχοσυναισθηματικά, κοινωνικά και γνωστικά (Κοκκίδου, 

2014). Η Κοντοπούλου (2007) αναφερόμενη στην έννοια παιχνίδι, παραθέτει τα λόγια 

του Solnit (1987) ο οποίος τονίζει πως «ενώ όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε τι εννοούμε 

όταν αναφερόμαστε στο παιχνίδι, στην πραγματικότητα αυτό μπορεί καλύτερα να 

περιγραφεί από τις λειτουργίες του παρά να οριστεί με έναν κυριολεκτικό ορισμό». 

Έτσι, γίνεται σαφές πως ο όρος του παιχνιδιού διακρίνεται από πολυπλοκότητα, δίχως 

να καθιστά εφικτό το να του αποδοθεί ένας πλήρης εννοιολογικός προσδιορισμός. 

Οι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν δοθεί για το παιχνίδι παρουσιάζουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Στην προσπάθεια να διατυπωθεί ένας περιεκτικός και 

συνάμα περιληπτικός ορισμός, μπορούμε να πούμε πως το παιχνίδι  είναι μία 

ελεύθερη επιλογή του παιδιού (Meckley, 2002), που προκύπτει από τις προδιαθέσεις 

του (Verenikina, Harris & Lysaght, 2003 ό.α. στο Γρίβα & Σέμογλου, 2013) και την 

εξωτερίκευση του ενστίκτου της ενέργειας (Rattner, 1967). Συνήθως περιβάλλεται 

από κανόνες, δίχως απαραίτητα να είναι κατευθυνόμενο από κάποιον στόχο, ενώ 

πολλές φορές γίνεται έντονη η παρουσία της φαντασίας και του συμβολισμού 
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(Verenikina, Harris & Lysaght, 2003 ό.α. Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Τέλος, μέσα από 

το παιχνίδι το παιδί αποκτά κοινωνικό-συναισθηματικές, γνωστικές και κινητικές 

δεξιότητες (Κοκκίδου, 2014; Αντωνιάδης, 1994). 

Το παιχνίδι είναι από τα στοιχεία του περιβάλλοντος του παιδιού που 

διαμορφώνεται με βάση τα στάδια ανάπτυξης που ακολουθεί από την παιδική του 

ηλικία μέχρι και την ενηλικίωσή του (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Σύμφωνα, λοιπόν, 

με τις Γρίβα και Σέμογλου (2013), τα στάδια είναι τα εξής: 

• 12 μηνών: Στο αισθησιο-κινητικό παιχνίδι, το βρέφος επεξεργάζεται το σώμα 

του και απασχολείται με κάθε αντικείμενο ανακάλυψής του, χρησιμοποιώντας 

όλες τις αισθήσεις του. 

• 2 ετών: Στην ηλικία αυτή, το παιχνίδι είναι ατομικό/λειτουργικό και σε αυτό 

συγκαταλέγονται οι ασκήσεις με το σώμα του παιδιού καθώς και με τα 

αντικείμενα που βρίσκονται στο εκάστοτε περιβάλλον του. 

• 3 ετών: Στο στάδιο του παράλληλου παιχνιδιού, το παιδί παίζει μόνο του 

παρόλο που στο άμεσο περιβάλλον του ενδέχεται να είναι παρόντα κι άλλα 

άτομα. Στην ηλικία των τριών ετών κάνει την πρώτη του εμφάνιση και το 

συμβολικό ή φανταστικό παιχνίδι. Έτσι, παρατηρούμε πως το παιδί 

διακατέχεται από έντονα στοιχεία εγωκεντρισμού, προσπαθώντας να μιμηθεί 

ρόλους και να δημιουργήσει με τη φαντασία του, σενάρια επηρεασμένα από 

την πραγματική ζωή. 

• 4-7 ετών: Με την προσέλευση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο εμφανίζεται και 

το ομαδικό παιχνίδι. Το παιδί συνυπάρχει με άλλα άτομα της ίδιας ηλικίας, 

επικοινωνεί και ακολουθεί κανόνες. 

• 7 ετών και άνω: Η ένταξη του παιδιού στο Δημοτικό Σχολείο, δημιουργεί 

κλίμα συνύπαρξης με μεγάλο αριθμό παιδιών, πλήθος κινητικών 

δραστηριοτήτων με διάφορα υλικά και συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια με 

κανόνες. Το στάδιο αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμπεριφοράς του παιδιού. 

 

2.2 Θεωρίες για το παιχνίδι 

Για να διατυπωθούν οι ορισμοί αναφορικά με το παιχνίδι, βάση αποτέλεσαν 

ορισμένες θεωρίες από επιστήμονες του χώρου της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, 

της γλωσσολογίας (Δογάνης, 2010), της εθνολογίας, της ανθρωπολογίας καθώς και 
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της παιδαγωγικής (Αυγητίδου, 2001). Κάθε μια από τις παραπάνω επιστήμες 

προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τι είναι παιχνίδι, τι είναι αυτό 

που μας κάνει να παίζουμε, ποιες λειτουργίες επιτελεί και πως επιδρά στην ανάπτυξη 

(Τσαπακίδου, 2014). 

 Σύμφωνα με τους Mellou (1994), Δογάνη (2010), Σιβροπούλου (2008), Γρίβα 

και Σέμογλου (2013), διακρίνουμε τις θεωρίες σε α)Παραδοσιακές και σε 

β)Σύγχρονες:  

α) Παραδοσιακές Θεωρίες (19ος αιώνας – αρχές 20ού ): 

• Θεωρία της Πλεονάζουσας Ενέργειας (Surplus Energy Theory) 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, στο ανθρώπινο σώμα παράγεται συνεχώς ενέργεια για 

την επιβίωση αυτού. Ο άνθρωπος, ωστόσο, μπορεί να μην ξοδέψει όλη την 

παραγόμενη ενέργεια, ενώ αν αποθηκευτεί η αποθήκευσή της είναι περιορισμένη. Για 

τον λόγο αυτό, μπορεί αυτή η ενέργεια να ξοδευτεί στο παιχνίδι. 

• Θεωρία της Εξάσκησης ή Προεξάσκησης (Practice or Pre-exercise Theory) 

Ο Γερμανός ψυχολόγος Karl Groos (1898, 1901) με την εργασία του μελέτησε το 

παιχνίδι των ζώων και των ανθρώπων και κατέληξε πως το παιχνίδι αποτελεί μία 

εξάσκηση των μετέπειτα δραστηριοτήτων του παιδιού. Έτσι, (το παιδί) έχει την 

ευκαιρία να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες και εφόδια ώστε να ανταπεξέλθει 

κριτικά και ασφαλέστερα στον μελλοντικό ενήλικο κόσμο.  

• Θεωρία της Χαλάρωσης και Αναψυχής (Recreation or Relaxation Theory) 

Στον αντίποδα της θεωρίας της Πλεονάζουσας Ενέργειας συναντούμε τη θεωρία της 

χαλάρωσης και αναψυχής (Lazarus, 1883). Ο Γερμανός ποιητής (1883) παρουσιάζει 

το παιχνίδι ως μία δραστηριότητα που προσφέρει στο παιδί θετικές συνέπειες, 

αναπληρώνοντας έτσι την ενέργεια που εξάντλεισε σε μία εργασία. Δηλαδή, το 

παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί είτε ως δραστηριότητα ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

(Lazarus, 1883), είτε ως μια εσωτερική ανάγκη για χαλάρωση (Patrick, 1916). 

• Θεωρία της Ανακεφαλαίωσης (Recapitulation Theory) 

Η θεωρία αυτή προτάθηκε από τον Αμερικανό Φιλόσοφο και Ψυχολόγο Stanley Hall 

και παρομοιάζει το παιχνίδι των πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού, με τα στάδια 

που πέρασε ο άνθρωπος στο παρελθόν για την επιβίωσή του. Ο Δογάνης (2010) 

αναφέρει ότι δραστηριότητες όπως το κολύμπι, η τοξοβολία, το σκαρφάλωμα στα 

δέντρα κ.ά. αποτελούν δείκτες του αγώνα του ανθρώπου για την επιβίωση κατά το 

παρελθόν. Έτσι, λοιπόν, το παιδί επιστρέφοντας, κατά κάποιο τρόπο, στη ζωή του 
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πρωτόγονου ανθρώπου, απαλλάσσεται από αντικοινωνικές συμπεριφορές και 

βλαβερές τάσεις (Σιβροπούλου, 2008), που δεν είναι ωφέλιμες σήμερα. 

β) Σύγχρονες Θεωρίες: 

Μελετώντας τις παραπάνω, παραδοσιακές, θεωρίες διαπιστώνουμε πως δέχθηκαν 

επιρροή σε μεγάλο βαθμό από τα ένστικτα, ενώ στις Θεωρίες που διατυπώθηκαν από 

από τον 20ό αιώνα, συναντάμε έντονα τα στοιχεία του περιβάλλον και της μάθησης 

(Δογάνης, 2010). 

• Ψυχοαναλυτικές Θεωρίες 

Η Ψυχανάλυση εστιάζει στην ενστικτώδη ενέργεια και το ασυνείδητο της παρακίνησης 

(Δογάνης, 2010). Εμπνευστής της Ψυχοαναλυτικής Θεωρίας ήταν ο Sigmund Freud ο 

οποίος τόνισε τον σπουδαίο ρόλο του παιχνιδιού στην συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού (Γρίβα & Σέμογλου, 2013), αλλά και τρόπο παρατήρησης, διάγνωσης και 

θεραπείας της συμπεριφοράς του (Αυγητίδου, 2001). Πιο συγκεκριμένα, το παιδί 

μέσα από το παιχνίδι μπορεί να εκφράσει τυχόν δυσάρεστες εμπειρίες του (Δογάνης, 

2010) προκειμένου να δημιουργήσει μία πιο ισορροπημένη συναισθηματική 

κατάσταση (Saracho & Spodek, 2003), ή και συμπεριφορές που διαφοροποιούνται 

από τη νόρμα κι έτσι δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εκτός των ορίων του 

παιχνιδιού (Freud, 1961). Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αναφορά στην καθαρτική 

λειτουργία του παιχνιδιού για το παιδί, που συμβάλλει τόσο στη διάγνωση όσο και 

στη θεραπεία της συμπεριφοράς (Saracho & Spodek, 2003) ενώ, σύμφωνα με τον 

Waelder, το παιχνίδι συντελεί και στην θωράκιση του χαρακτήρα απέναντι στις 

εξωτερικές προκλήσεις (Κοντοπούλου, 2007). Επιπλέον, η Ψυχαναλυτική Θεωρία 

προσφέρει τη δυνατότητα ερμηνείας του παιχνιδιού ως ένα μέσο αντιστροφής του 

ρόλου του παίκτη από παθητικό σε ενεργητικό (Δογάνης, 2010) δίνοντάς του ρόλους 

που πιθανό δεν μπορούν να κατέχουν στην πραγματική ζωή (Αυγητίδου, 2001). 

Ο μαθητής του Freud, Erikson, εξέτασε την ψυχαναλυτική θεωρία σε 

συνδυασμό με τις κοινωνικές εμπειρίες του παιδιού με το άμεσο περιβάλλον του, 

διατυπώνοντας τη θεωρία της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης (Καψάλης, 2006). Το παιδί 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του έρχεται αντιμέτωπο με τις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες του κοινωνικού του περιβάλλοντος δημιουργώντας συνθήκες κρίσεων 

(σταδίων) τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει (Τσαπακίδου, 2014). Το παιχνίδι, λοιπόν, 

παράλληλα με την κοινωνική ζωή (Huizinga, 1955)  είναι αυτό που συμβάλλει στην 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από τη διαμόρφωση της προσωπικής του 

ταυτότητας. 
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• Γνωστικές Θεωρίες 

Στις Γνωστικές Θεωρίες δίνεται έμφαση στους βιολογικούς παράγοντες και στο 

φυσικό περιβάλλον (Αυγητίδου, 2001) ως πηγές επιρροής της συμπεριφοράς του 

παιδιού (Δογάνης, 2010). Ακόμη, τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών λειτουργούν ως 

θεμελιωτές των ορίων για την κατηγοριοποίηση των τύπων του παιχνιδιού όπως είναι 

το αισθητηριακό παιχνίδι, το συμβολικό παιχνίδι και το παιχνίδι με κανόνες.  

Τέλος, ο Piaget τόνισε τη συμβολή του παιχνιδιού στη γνωστική ανάπτυξη του 

παιδιού (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Υπό το πρίσμα αυτό, το παιχνίδι συντελλεί στην 

ανάπτυξη της σκέψης και της γλώσσας μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες εμπλοκής 

των παιδιών με τον τομέα των Μαθηματικών, της Γλώσσας και της επιστήμης. Έτσι, 

αποτελεί ένα μέσο έκφρασης με το οποίο βρίσκεται σε θέση να εκφράσει και να 

ικανοποιήσει πολλές επιθυμίες και ανάγκες του (Σιβροπούλου, 2008). 

Ο Vygotsky από την άλλη, ως σύγχρονος του Piaget, επικέντρωσε την 

προσοχή του στις κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές σύμφωνα με τις οποίες 

διαμορφώνονται οι νοητικές διαδικασίες (Αυγητίδου, 2001; Τσαπακίδου, 2014). 

Ειδικότερα, το κάθε παιδί δέχεται επιδράσεις στη γνωστική του ανάπτυξη ανάλογα με 

τις εμπειρίες που αποκομίζει από το κοινωνικό του περιβάλλον (Καψάλης, 2006). Για 

να μπορέσουν τα παιδιά να τροποποιήσουν τις κοινωνικές και υλικές αυτές επιρροές, 

εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους σε πολιτισμικά εργαλεία όπως είναι η Γλώσσα 

και το Παιχνίδι (Evaldsson & Corsaro 1998: 379 ό.α. στο Αυγητίδου, 2001). Ο 

Vygotsky, λοιπόν, όριζε το παιχνίδι ως μια φανταστική κατάσταση κατά την οποία τα 

παιδιά προσαρμόζουν την πραγματικότητα με βάση τις εκάστοτε επιθυμίες και 

ανάγκες τους (Γρίβα & Σέμογλου, 2013; Αυγητίδου, 2001; Σιβροπούλου, 2008) ∙ ενώ, 

ακόμη, ότι διαθέτουν κανόνες συμπεριφοράς στους οποίους καλούνται να υπακούν 

(Τσαπακίδου, 2014). Η Τσαπακίδου στο βιβλίο της «Από το παραδοσιακό στο 

δημιουργικό παιχνίδι» (2014) παραθέτει τα λόγια του Vygotsky: ακριβώς όπως…κάθε 

φανταστική περιέχει τους κανόνες σε μια κρυμμένη μορφή» έτσι και «κάθε παιχνίδι με 

κανόνες περιέχει μία φανταστική κατάσταση» σε μια κατώτερη υπονοούμενη μορφή. 

«Όποτε υπάρχει μια φανταστική κατάσταση υπάρχουν κανόνες» (Vygotsky, 1930- 35/ 

1978: 95). 

Συμπερασματικά, η Σιβροπούλου επισημαίνει πως παρόλο που απουσιάζει 

από τη βιβλιογραφία κάποιος ακριβής ορισμός του παιχνιδιού, εντούτοις σύμφωνα με 

όλα όσα έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, είμαστε σε θέση να προσδιορίζουμε το 

παιχνίδι. Είναι μια διαδικασία που συνυπολογίζει είτε λίγο είτε πολύ συμπεριφορές, 



 

24 

 

κίνητρα, ευκαιρίες, πρακτικές, ικανότητες και αντιλήψεις (Σιβροπούλου, 2008), μη 

μπορώντας να παραλείψουμε τον ρόλο του παιχνιδιού ως βασικό γνώμονα της 

μάθησης που συνδράμμει στην ολόπλευρη ανάπτυξη και τελικά ωρίμανση του 

παιδιού (Γερμανός, 2004 ό.α. στο Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 

 

2.3 Παιχνίδι και Παιδαγωγική 

Το παιχνίδι είναι το μέσο με το οποίο το παιδί μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, να 

αναπτύξει τις σωματικές του ικανότητες, την επικοινωνία με τους γύρω του, καθώς 

και να διευρύνει τη σκέψη του και την κρίση του εξερευνώντας και ανακαλύπτοντας 

τον κόσμο και τις καταστάσεις (Τσαπακίδου, 2014). 

  Ο εκπαιδευτικός έτσι, έχοντας ως βοήθημα το παιχνίδι, είναι σε θέση να 

μετατρέψει το μάθημα σε μια ευχάριστη ενασχόληση των παιδιών, όπου η γνώση θα 

αποκτάται με λιγότερο κόπο και με περισσότερη επιθυμία (Duong, 2008. Luong, 

2009 ό.α. στο Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Ωστόσο, για να μην υπάρξει παρερμηνεία, 

δε θα πρέπει να θεωρηθεί το παιχνίδι ως μια απλή ευχάριστη δραστηριότητα, αλλά να 

συνδυάζει τη μετάδοση της γνώσης μέσα από ένα θετικό κλίμα (Γρίβα & Σέμογλου, 

2013). Επιπλέον, είναι υψίστης σημασίας να παρατηρηθεί από τον/την εκπαιδευτικό 

ποιο είδος παιχνιδιού ανήκει στα ενδιαφέροντα των παιδιών, καθώς και να 

αξιολογήσει ποιο από αυτά είναι το κατάλληλο ως προς την αναπτυξιακή πορεία της 

εκάστοτε ομάδας παιδιών (Τσαπακίδου, 2014). 

  Οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις παρουσιάζουν το παιχνίδι ως ένα 

σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την αλληλεπίδραση στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Ειδικότερα, σύμφωνα με την Σιβροπούλου 

(2008) το παιχνίδι ωφελεί το παιδί ώστε: 

o Να έχει τη δυνατότητα της επανάληψης 

o Να μαθαίνει μέσα από τη δοκιμή και το λάθος 

o Να γεφυρώσει τον εσωτερικό του κόσμο με τον εξωτερικό 

o Να γνωρίσει τα διάφορα υλικά 

o Να θυμάται περισσότερα πράγματα στις συνθήκες του παιχνιδιού 

o Να αποκτήσει ικανότητες επικοινωνίας 

o Να προβληματίζεται 

o Να ελέγχει τις κινήσεις του 

o Να διευρύνει τις εμπειρίες του  
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Η Τσαπακίδου (2014) επισημαίνει πως κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του 

παιδιού η μάθηση επιτυγχάνεται από την κίνηση και την ενεργοποίηση όλων των 

αισθήσεών του. Επομένως, όταν το παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του μέσα από 

τις αισθήσεις του, τότε έχει τη δυνατότητα να το επεξεργαστεί και να το δομήσει 

σύμφωνα με τις ανάγκες του (Τσαπακίδου, 2014). 

Ο Piaget (1978 ό.α. στο Τσαπακίδου, 2014) υποστήριζε πως στο παιχνίδι ο/η 

εκπαιδευτικός έχει ρόλο παρατηρητή, αναφορά που έρχεται σε αντίθεση με τον 

Vygotsky (1977 ό.α. στο Τσαπακίδου, 2014) ο οποίος έθετε τον/ την εκπαιδευτικό σε 

ρόλο συντονιστή που θα στήριζε, θα προωθούσε και θα βοηθούσε το παιδί στο 

παιχνίδι του, δίνοντάς του ευκαιρίες κοινωνικής προσαρμογής. Η Κοκκίδου (2014) 

υπογραμμίζει σε αδρές γραμμές πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο παιχνίδι των 

παιδιών είναι η δημιουργία μιας χαρούμενης ατμόσφαιρας που θα λειτουργεί 

ευεργετικά στα παιδιά, με σεβασμό και θα τους δίνει ευκαιρίες μάθησης με 

ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο. 

Σύμφωνα με τις Γρίβα & Σέμογλου (2013) τα παιχνίδια μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τη μορφή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε: 

• Σιωπηλό παιχνίδι 

• Παιχνίδι κατασκευών/δομικό παιχνίδι 

• Κοινωνικό παιχνίδι 

• Κινητικό παιχνίδι 

• Παιχνίδι με κανόνες 

• Παιχνίδια πνευματικής ικανότητας 

• Γλωσσικά παιχνίδια 

• Παιχνίδια με τη χρήση υπολογιστών ή παιχνιδομηχανών 

• Δημιουργικό παιχνίδι 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, προσεγγίζοντας το κινητικό παιχνίδι 

διαπιστώνουμε από τη βιβλιογραφία ότι συντελεί στη μαθησιακή διαδικασία κι αυτό 

γιατί συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού  (Γρίβα & Σέμογλου, 2013; 

Τσαπακίδου, 2014). Ειδικότερα, μέσα από τα κινητικά παιχνίδια τα παιδιά είναι σε 

θέση να: 

• Βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση 

• Ενισχύσουν τις δεξιότητες μετακίνησης και στάσης 

• Βελτιώσουν τη γνώση του σώματός τους σε σχέση με τον χώρο 
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• Αποκτήσουν αυτοαντίληψη 

• Βελτιώσουν τις λεκτικές τους δεξιότητες 

• Εκφραστούν δημιουργικά 

• Καλλιεργήσουν τις κοινωνικές τους συμπεριφορές 

• Επιλύσουν προβλήματα 

• Κατανοήσουν την αξία της κίνησης 

• Αντιληφθούν τη συμβολή της δια βίου άσκησης στον οργανισμό 

Κλείνοντας, το κινητικό παιχνίδι είναι απαραίτητο να συνδυάζεται με την 

ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ικανότητες του παιδιού (Τσαπακίδου, 

2014). Ο/η εκπαιδευτικός αν λάβει υπόψη του τα παραπάνω θα είναι σε θέση να 

δημιουργεί τέτοιες συνθήκες στη διαδικασία της μάθησης, κατά την οποία οι μαθητές 

του θα εκφράζουν την επιθυμία για τη συμμετοχή τους σε αυτή και δε θα προσμένουν 

την ώρα του διαλείμματος ώστε να απαλλαχθούν από τα δεσμά ενός στείρου 

παιδαγωγικού μαθήματος (Γρίβα & Σέμογλου, 2013).  
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3. Η ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

3.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός της Ψυχοκινητικής Αγωγής 

Ένα από τα βασικά θέματα που ταλανίζουν γονείς και παιδαγωγούς της προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας στη σημερινή εποχή είναι η ψυχοκινητική ανάπτυξη των 

παιδιών. Σε μια εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και επηρεάζει σε 

μεγάλο ποσοστό την κοινωνία μας, προκύπτει εύλογα το ερώτημα πως τα μικρά 

παιδιά θα μπορούν να αναπτύσσονται ολόπλευρα δίχως να αποχωρίζονται κάθε 

είδους άσκηση και παιχνίδι με το σώμα τους. 

  Ο όρος «κινητική» αντιστοιχεί στην συνολική κινητικότητα του σώματος, και 

ο όρος κινητικότητα, με τη σειρά του, στην σύζευξη σώματος και προσωπικότητας 

του ατόμου (Δημητρακόπουλος & Νατσιοπούλου, 1998).  Με στόχο, λοιπόν, την 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας προέκυψε ο όρος 

ψυχοκινητική αγωγή. 

  Η Ψυχοκινητική Αγωγή αναπτύχθηκε το 1930 στη Μεγάλη Βρετανία από 

έναν Γερμανό που ειδικευόταν στον χορό, τον Rudolf von Laban (Δογάνης, 2008).  

Στις ΗΠΑ εμφανίστηκε ανάμεσα στις δεκαετίες του 1950 και 1960 (Δογάνης, 2008), 

και στην Ευρώπη τη δεκαετία του ΄60 και του ’70 με ηχηρή παρουσία στη Γαλλία 

(Picq, Vayer, Stambak, Bascou, De Ajuriaguerra, Bonvalot-Soubiran κ.α.) και στη 

Γερμανία (Kiphard) για την κλινική θεραπεία των παιδιών με μειωμένη απόδοση σε 

κάποιον αναπτυξιακό τομέα (Ρήγα, 2015). Στη συνέχεια, λόγω της ισχυρής 

αποτελεσματικότητάς της, πήρε ευρύτερες διαστάσεις και αποτέλεσε βασική 

παιδαγωγική προσέγγιση ιδιαίτερα στη βαθμίδα της Προσχολικής Αγωγής (Ρήγα, 

2015). 

  Με τον όρο Ψυχοκινητική, εννοούμε την εξέλιξη του ανθρώπου σε δεξιότητες 

που σχετίζονται με το σωματικό, γνωστικό και συναισθηματικό τομέα από τη 

βρεφική ηλικία κι έπειτα (Δημητρακόπουλος & Νατσιοπούλου, 1998). Έτσι, 

αντιλαμβανόμαστε πως οι σωματικές εμπειρίες του παιδιού, σε συνδυασμό με τις 

κινητικές δραστηριότητες είναι αυτές που συντελούν στη συνολική ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του, που θα το συνοδεύει στην ένταξή του στην κοινωνία και θα το 

βοηθά στην προσπάθεια ενσωμάτωσής του σε αυτήν . 

  Ο Τραυλός στο βιβλίο του Ψυχοκινητική Ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 2-7 

χρόνων (1998), υπογραμμίζει τη σημασία της ψυχοκινητικής ικανότητας του παιδιού. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ψυχοκινητική ικανότητα καθρεπτίζεται στην δυνατότητα που 
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έχει το άτομο να εκτελεί κινητικές δεξιότητες με μέγιστο βαθμό βεβαιότητας, 

καταναλώνοντας την ελάχιστη δυνατή ενέργεια σε όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό 

διάστημα (Τραυλός, 1998). Η παραπάνω διαδικασία ποικίλλει από άτομο σε άτομο 

καθώς στα παιδιά της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας οι βασικές δεξιότητες 

αναπτύσσονται παράλληλα και εξαρτώνται από βιολογικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (Τραυλός, 1998), ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες -όπως στην τρίτη ηλικία - 

χρήζει επανεκπαίδευσης κάποιων δυσκολιών. Για τον λόγο αυτό, στην πρώτη 

περίπτωση μιλάμε για ψυχοκινητική αγωγή, ενώ στη δεύτερη για ψυχοκινητική 

θεραπεία. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, οι αρχές παραμένουν ίδιες και 

διαφοροποιούνται μονάχα οι στόχοι του εκάστοτε προγράμματος. 

  Οι Δράκος και Μπίνιας (2005) ορίζουν την Ψυχοκινητική Αγωγή ως τη στενή 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που αντιλαμβάνεται το άτομο με τη βοήθεια των 

αισθητηρίων οργάνων και στις εμπειρίες που αυτό κάνει κινούμενο μέσα στο 

περιβάλλον καθώς και την εικόνα των μαθητών που είναι απόρροια της 

αλληλεπίδρασης των ψυχικών δρώμενων και των κινητικών λειτουργιών τους (Δράκος 

& Μπίνιας, 2005). Έτσι, καταλήγουν πως η Ψυχοκινητική Αγωγή είναι η αγωγή η 

οποία ασχολείται με την εναρμονισμένη ανάπτυξη και εκπαίδευση του ατόμου, μέσα 

από την αντίληψη και την κίνηση (Δράκος & Μπίνιας, 2005). 

  Η ψυχοκινητική αγωγή θεωρείται μια ολιστική προσέγγιση της κινητικής 

αγωγής και ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, μπορούν να 

πραγματοποιηθούν βιωματικές και ενδιαφέρουσες κινητικές δραστηριότητες 

(Zimmer, 2007). Οι δραστηριότητες αυτές, λοιπόν, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

ευχάριστη ατμόσφαιρα, ποικιλία για να είναι ελκυστικές στα παιδιά, και να έχουν 

κοινωνικούς και οργανωτικούς κανόνες ώστε το παιχνίδι να διεξάγεται ομαλά. Οι 

κανόνες αυτοί απαιτείται να γίνονται ξεκάθαροι στα παιδιά και να τηρούνται, ώστε να 

προστατεύονται τα άτομα και τα υλικά. Ακόμη, τα κινητικά προγράμματα είναι 

απαραίτητο να αντιστοιχούν στο στάδιο της κινητικής ανάπτυξης των παιδιών και να 

δίνουν ερεθίσματα για να επιτυγχάνεται το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Τέλος, 

στόχος των δραστηριοτήτων αυτών καλείται να είναι η ανάπτυξη των παιδιών κι όχι η 

εκμάθηση μιας συγκεκριμένης πρακτικής, ενώ τονίζεται πως δεν πρέπει να 

παραλείπεται η ενίσχυση αυτών για κάθε τους επιτυχία, ακόμα και για την πιο μικρή 

(Zimmer & Cicurs, 1987). 

  Σκοπός, λοιπόν, της Ψυχοκινητικής Αγωγής είναι να συμβάλλει, μέσα από 

ποικίλες κινητικές δραστηριότητες, στη διαμόρφωση της πολύπλευρης 
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προσωπικότητας των παιδιών. Έτσι, θα εξασφαλιστεί η λειτουργική τους ανάπτυξη 

[αναγνώριση των μερών του σώματος (Τραυλός, 1998)] αλλά και η διαμόρφωση ενός 

ψυχοσυναισθηματικού κόσμου ώστε να επέλθει η ισορροπία κατά την εξέλιξη του 

ατόμου στο ανθρώπινο περιβάλλον. 

  Το παιχνίδι, λοιπόν, θεωρείται ένα μέσο Ψυχοκινητικής Αγωγής που 

δημιουργεί τα πλαίσια των προϋποθέσεων πάνω στις οποίες θα βασιστεί η παράλληλη 

ανάπτυξη του σωματικού/ κινητικού, γνωστικού/ αντιληπτικού και συναισθηματικού/ 

κοινωνικού τομέα του παιδιού μιας και αυτοί οι τρεις τομείς επηρεάζουν κατά πολύ ο 

ένας τον άλλον. 

3.2 Στοιχεία Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης 

Η Ψυχοκινητική Αγωγή έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα πριν από περίπου τριάντα χρόνια. Εντάχθηκε σε αυτό, τόσο στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου όσο και στου Δημοτικού Σχολείου αποτελώντας 

βασικό πυλώνα της ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού (Ρήγα, 2008). Πιο 

συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (Π.Δ. 486/1989) 

υπογραμμίζεται η συμβολή της ψυχοκινητικής στο αναλυτικό πρόγραμμα και η 

επιρροή της στην ανάπτυξη του παιδιού: 

«Σκοπός του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου είναι η υποβοήθηση της 

ολόπλευρης και ισόρροπης ανάπτυξης των νηπίων, ψυχοκινητικής, κοινωνικο-

συναισθηματικής, ηθικής και θρησκευτικής, αισθητικής, νοητικής καθώς και της 

καλλιέργειας δεξιοτήτων (κινητικών και νοητικών), μέσα σε κλίμα ελευθερίας, 

ασφάλειας και προβληματισμού». 

Και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Φυσικής 

Αγωγής του Δημοτικού, και μιλώντας συγκεκριμένα για τις πρώτες τάξεις αυτού (Α' 

και Β'), γίνεται λόγος για τη συμμετοχή των παιδιών σε Ψυχοκινητικές 

δραστηριότητες μιας και «ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση είναι να συμβάλλει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των 

μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια 

καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη 

των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών 

τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους». Στους Άξονες γνωστικού 

περιεχομένου για τις τάξεις Α' και Β' Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνεται μεταξύ 

άλλων και η Ψυχοκινητική (Αίσθηση του χώρου και του χρόνου, Οπτικοκινητικός 
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συγχρονισμός και συντονισμός, Ισορροπία στατική-δυναμική, Πλευρική κίνηση, 

Ορθοσωματική Αγωγή, Αναπνευστική Αγωγή, Φαντασία και δημιουργικότητα) 

(ΥΠΕΠΘ, 2003). 

  Ακόμη, στο βιβλίο Νηπιαγωγού (1994) αναφέρονται οι τομείς ανάπτυξης του 

παιδιού, όπως ο ψυχοκινητικός, ο κοινωνικο-συναισθηματικός-ηθικός-θρησκευτικός, 

αισθητικός, νοητικός τομέας δεξιοτήτων παραθέτοντας σαφείς περιγραφές και 

δραστηριότητες που αφορούν την Ψυχοκινητική Αγωγή. 

  Όπως προαναφέρθηκε, τα βασικά στοιχεία ανάπτυξης του παιδιού, 

προσεγγίζοντάς τα από τη σκοπιά της Ψυχοκινητικής Αγωγής, είναι το σώμα, η 

αντίληψη και το συναίσθημα. Όλα αυτά επηρεάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται 

ώστε να καταφέρει το παιδί να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

Τα βασικά στοιχεία της Ψυχοκινητικής Αγωγής, σύμφωνα με την Ρήγα (2015) είναι: 

1. Σωματικό Σχήμα  

Με την έννοια «σωματικό σχήμα» εννοούμε την διαμορφωμένη εικόνα του σώματος 

του κάθε παιδιού στο μυαλό του ∙ το πώς δηλαδή φαντάζεται πως είναι το σώμα του 

(Ρήγα, 2015). Καθετί έξω από το σώμα του παιδιού ορίζεται με βάση τον εαυτό του 

ως σημείο αναφοράς, κάνοντας λόγο τόσο στο περιβάλλον όσο και στα αντικείμενα 

σε αυτό. Κάθε παιδί έχει τον «δικό» του χώρο, τον περισωματικό, όπως ονομάζει η 

Τσαπακίδου (2007), που περιλαμβάνει κάθε τι είναι γύρω από το σώμα του, και το 

οποίο ανακαλύπτει από μόνο του.  

Η γνώση του σώματος από το παιδί έρχεται έπειτα από πολλές αλλαγές στον χώρο 

και δηλώνει τη γνώση για τη λειτουργία αυτού σε στάση και σε κίνηση (Τσαπακίδου, 

2007). Ειδικότερα, η Τσαπακίδου (2007) σημειώνει πως πολλές τροποποιήσεις στον 

χώρο δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το παιδί να πειραματιστεί με το 

σώμα του. Έτσι, οι απλές καθημερινές κινήσεις του παιδιού όπως το να περπατά, να 

κυλιέται, να τρέχει, να ισορροπεί, να στηρίζει, εξυπηρετούν στην ολοένα αυξανόμενη 

παρατήρηση του σώματος από το ίδιο το παιδί, και τη σταδιακή κατανόηση αυτού 

(Τσαπακίδου, 2007). Άλλωστε, το σώμα και ο χώρος είναι δύο μεταβλητές που η μία 

επηρεάζει την άλλη και η δεύτερη μαθαίνεται από την πρώτη (Φράγκος, 1972 ό.α. 

στο Τσαπακίδου, 2007). 

Τα παιδιά στην ηλικία του 1 - 2 ετών ξεκινούν να έρχονται σε επαφή με ορισμένα 

μέρη του σώματός τους, όπως είναι τα χέρια, τα πόδια, η μύτη, τα μάτια και το στόμα 

(Keogh & Sugden, 1985). Στα 2 τους χρόνια μέχρι και τα 5 δεν έχουν αναπτύξει 

ιδιαίτερα την ικανότητα προσανατολισμού του σώματος στον χώρο, αλλά μπορούν να 
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προσεγγίσουν τις διαστάσεις του (Keogh & Sugden, 1985). Στην αρχή, το παιδί 

μαθαίνει τη διάσταση του πάνω-κάτω στον χώρο, κι έπειτα το μπρος-πίσω (Τραυλός, 

1998). Παρόλα αυτά, αν δεν έχει προηγηθεί η γνωριμία με το σώμα, τότε οι κινήσεις 

αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν (Σιβροπούλου, 2008). Στην ηλικία των 5-6 

χρόνων τα παιδιά είναι σε θέση να μιμηθούν κινήσεις, ενώ στην ηλικία των 7 χρόνων 

μπορούν να προσδιορίσουν μικρότερα μέλη του σώματός τους όπως είναι ο αγκώνας 

και ο καρπός (Τραυλός, 1998).  

 Όλα τα παραπάνω αποτελούν δείγμα της λειτουργικής ανάπτυξης του 

σώματος των παιδιών που επηρεάζεται από το στενό κοινωνικό και οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Τόσο ο χώρος του σχολείου όσο και ο χώρος του σπιτιού με τη στήριξη 

των γονιών συντελεί στην αύξηση των συναισθημάτων ασφάλειας και 

αυτοπεποίθησης του παιδιού, σημειώνοντας ανοδική πορεία στα ποσοστά 

λειτουργικής ανάπτυξης του σώματος (Τραυλός, 1998). 

 Η Ρήγα (2004) τονίζει πως οι δραστηριότητες εκείνες που είναι σε θέση να 

βοηθήσουν τη δόμηση του σωματικού σχήματος είναι α) η γνωριμία με τα μέλη του 

σώματος, β) η ανάπτυξη των αισθήσεων, γ) η ενίσχυση της αδρής [ευρεία διάχυση 

μυϊκού τόνου (Σιβροπούλου, 2008)] και λεπτής [δυνατότητα εστίασης μυϊκού τόνου 

(Σιβροπούλου, 2008)] κινητικότητας, δ) η εξερεύνηση και η παρατήρηση του ίδιου 

του σώματος, ε) η αλληλεπίδραση του σώματος με τον χώρο και τον χρόνο και στ) ο 

έλεγχος του σώματος μέσα από τις κινήσεις που το ίδιο επιτελεί. 

2. Αμφιπλευρικότητα 

Με τον όρο αμφιπλευρικότητα εννοούμε «την ικανότητα του ατόμου να προκαλεί 

αυτόματα την ενεργοποίηση των δύο πλευρών του σώματός του με δυνατότητα επιλογής 

της μιας ή της άλλης πλευράς (αριστερό ή δεξί χέρι, πόδι, μάτι), γεγονός που του 

επιτρέπει να επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις, ανάλογα με τις ψυχοκινητικές του 

δυνατότητες» (ΥΠΕΠΘ Π. Ι., 1994). Παρόλο που όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα 

παιδιά στα 3 τους έτη γνωρίζουν χωρικές έννοιες όπως πάνω-κάτω και πίσω-μπρος, 

εντούτοις την επίγνωση της ύπαρξης δύο πλευρών στο σώμα, δηλαδή την 

αμφιπλευρικότητα,  την αποκτούν στα 4-5 τους χρόνια (Hecaen & de Ajuriaguerra, 

1964 ό.α. στο Τραυλός, 1998). 

 Σύμφωνα με τους Ayres (1969) και Williams (1973) τα παιδιά διαχωρίζουν το 

αριστερό από το δεξί στην ηλικία των 5-10 ετών (Τραυλός, 1998). Ωστόσο, 

ορισμένες φορές ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες όταν ένα μέλος μιας πλευράς 

του σώματος (π.χ. το δεξί χέρι) περάσει τα σύνορα με την άλλη πλευρά (αριστερά), τα 
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οποία είναι νοητά και αντιστοιχούν στην μεσαία γραμμή του σώματος (Τραυλός, 

1998). Ο Τραυλός (1998), χρησιμοποιεί το παράδειγμα ενός παιδιού που γράφει σε 

πίνακα από την αριστερή πλευρά προς τη δεξιά. 

 Η αμφιπλευρικότητα είναι αυτή που βοηθά το παιδί στην οργάνωση των 

κινητικών του συμπεριφορών στις εκάστοτε διαστάσεις του χώρου στον οποίο 

βρίσκεται, αλλά και στην κατάκτηση της γραφή (Ρήγα, 2015).  

 Στο εγχείρημα ανάπτυξης της ικανότητας της αμφιπλευρικότητας 

καθοριστικός είναι και ο ρόλος του Νηπιαγωγείου. Πιο συγκεκριμένα, 

δραστηριότητες που αποβλέπουν α) στον διαχωρισμό του χώρου, β) στον διαχωρισμό 

των δύο πλευρών, γ) στην ανάλογη ανάπτυξη των δύο πλευρών του σώματος, δ) στη 

βαθιά γνώση και διάκριση του δεξί - αριστερό, καθώς και ε) στον προσανατολισμό 

στο χώρο θα συμβάλλουν στη σταδιακή και επιτυχή εκμάθηση των εννοιών 

(Τραυλός, 1998). 

 Είναι ευρέως γνωστό πως από τα ζευγάρια χεριών, ποδιών, ματιών και 

αυτιών, ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί το ένα από αυτά τα τέσσερα περισσότερο. 

Ειδικότερα, όταν πιάνουμε το πιρούνι για να φάμε το φαγητό μας, αυτόματα 

προτάσσουμε το χέρι που χρησιμοποιούμε περισσότερο, ενώ κάτι παρόμοιο σε 

ανάλογες περιστάσεις συμβαίνει και με τα υπόλοιπα ζευγάρια μελών του σώματος 

που αναφέρθηκαν. Το να κυριαρχεί η μία από τις δύο πλευρές ονομάζεται πλευρίωση 

και είναι αποτέλεσμα ποικίλλων παραγόντων όπως γενετικών, νευρολογικών και 

κοινωνικών, γι’ αυτό και διαφέρει από παιδί σε παιδί (Ρήγα, 2015). Η πλευρίωση 

διακρίνεται από την προτίμηση η οποία εκφράζει την εκτεταμένη χρήση της μία μόνο 

μεριάς (Μαρουλάκης, 1987 ό.α. στο Τραυλός, 1998). Χαρακτηριστικό καθημερινό 

παράδειγμα από τον χώρο του Νηπιαγωγείου αποτελεί το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί, 

καθήμενοι απέναντι από τα παιδιά, να κάνουν τον Σταυρό τους με το αριστερό χέρι 

έτσι ώστε τα παιδιά να μιμούνται τις κινήσεις κάνοντάς τες με το δεξί. 

3. Αντίληψη του χώρου 

Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του μέσα στο σώμα της μητέρας του 

βρίσκεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο όπου του παρέχει προστασία και φροντίδα. 

Κατά την απομάκρυνσή του από αυτόν, μεταβαίνει σε έναν μεγαλύτερο όπου τα όρια 

είναι σαφώς μεγαλύτερα σε σύγκριση με τον αρχικό. Παρόλα αυτά, ήδη το σώμα του 

ατόμου, ως ύπαρξη, έχει τη δυνατότητα να πάρει μία θέση στον ευρύτερο χώρο προς 

όλες τις κατευθύνσεις και όλα τα επίπεδα (Τσαπακίδου, 2007).  
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 Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των σχέσεων του παιδιού με το χώρο 

αποτελεί, όπως είναι φυσικό, η αντίληψη του σωματικού σχήματος που αναλύθηκε 

παραπάνω (Σιβροπούλου, 2008). Αν το παιδί δεν γνωρίσει το σώμα του, δε θα είναι 

σε θέση να κατανοήσει και να έρθει σε ουσιαστική επαφή με τον χώρο που το 

περιβάλλει. Η Τσαπακίδου (2007) υπογραμμίζει πως το παιδί μέχρι την ηλικία των 3 

ετών κινείται στον χώρο σύμφωνα με τις ιδιαίτερες πρωταρχικές του ανάγκες και 

δυνατότητες, όπως συναισθηματικές και νοητικές αντίστοιχα. Έτσι, σταδιακά  και 

κάτω από προσωπικές εμπειρίες γίνεται ευκολότερη η προσαρμογή του στο 

περιβάλλον. Όσο, λοιπόν, το παιδί προσπαθεί να αναπτύξει την κινητικότητά του, 

τόσο αυξάνονται οι γνώσεις του για το σώμα του και τον περιβάλλοντα χώρο κι έτσι 

δέχεται ποικίλα ερεθίσματα παρατήρησης αυτού (Τσαπακίδου, 2007).  

 Σύμφωνα με τους Keogh & Sugden (1985), τα παιδιά στην ηλικία των 2-5 

ετών δε βρίσκονται στη θέση γνώσης του προσανατολισμού του σώματός τους, χωρίς 

βέβαια αυτό να τα στερεί από τη γνώση των διαστάσεων του χώρου, όπως αρχικά του 

πάνω-κάτω και δευτερευόντως του μπρος-πίσω. Ωστόσο, ορισμένα παιδιά μεταξύ 

2,5-3 ετών μπορούν με ευκολία να βάλουν ένα αντικείμενο μπροστά ή πίσω από το 

σώμα τους, ενώ συναντούν δυσκολία αν κληθούν  να τοποθετήσουν ένα αντικείμενο 

με σημείο αναφοράς ένα άλλο αντικείμενο αυτή τη φορά, κι όχι το σώμα τους 

(Kuczaj & Maratsos, 1975 ό.α. στο Τραυλός, 1998). Το τελευταίο γεγονός παύει να 

ισχύει περίπου στην ηλικία των 4 χρόνων, ενώ στην ηλικία των 7 το σώμα των 

παιδιών είναι το κύριο στοιχείο αναφοράς των αντικειμένων, αφού έχει δημιουργηθεί 

ικανοποιητική εξοικείωση με αυτό (Τραυλός, 1998). 

 Οι κινητικές δραστηριότητες είναι αυτές που μπορούν να βοηθήσουν το παιδί 

να παρατηρήσει τον χώρο και να έρθει σε επαφή με τα άτομα, τα αντικείμενα και τις 

επιφάνειες αυτού. Αρχίζει να ανακαλύπτει έννοιες όπως το σχήμα, το μέγεθος, το 

βάρος κι έτσι διαμορφώνει ανάλογα τις κινήσεις του, ώστε να ανταποκριθεί με τη 

μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την αντίληψη και 

τη δόμηση του χώρου, τον προσανατολισμό σε αυτόν, τη σχέση των αντικειμένων 

μεταξύ τους αλλά και αυτών με το σώμα καθώς και τη χωρική μνήμη είναι αυτές που 

μπορούν να ενισχύσουν θετικά την αντίληψη του παιδιού στον χώρο (Ρήγα, 2015). 

4. Αντίληψη του χρόνου και του ρυθμού 

Η συνειδητοποίηση του σώματος ξεκινά αρχικά, όπως υπογραμμίστηκε, από την 

κίνηση του ίδιου, έπειτα από τη θέση αυτού στον χώρο και τον προσανατολισμό του, 
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και τέλος από την κατανόηση του χρόνου, τον συντονισμό και τον ρυθμό των 

κινήσεων (Ρήγα, 2004). 

  Εστιάζοντας στο τελευταίο από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως το παιδί 

για να δημιουργήσει κάποια σημεία αναφοράς στον χρόνο, χρειάζεται το σώμα του, 

ενώ και για να εκφραστεί μέσα από την κίνηση, αυτή απαιτεί τις περισσότερες φορές 

να εναρμονίζεται με τον ρυθμό. Ειδικότερα, τα παιδιά επειδή ζουν την κάθε χρονική 

στιγμή, τούς είναι δύσκολο να αντιληφθούν με μεγάλη επιτυχία την έννοια του 

χρόνου. Ωστόσο, βρίσκονται σε θέση να αφηγηθούν ή να περιγράψουν μια χρονική 

στιγμή ή ακολουθία τέτοιων αν την έχουν βιώσει με το σώμα τους (Σιβροπούλου, 

2008). Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να αφηγηθεί γεγονότα με τη διαδοχική τους σειρά 

(ποιο έγινε πρώτο, ποιο δεύτερο κ.ο.κ.) (Σιβροπούλου, 2008), ενώ το πόση ώρα 

διήρκησε ό,τι συνέβη (πολύ, λίγο, με συντομία ή με διάρκεια), αν επαναλήφθηκε 

(ημέρα, εβδομάδα, μήνας κ.λπ.) ή ότι αποτέλεσε μοναδική στιγμή του χρόνου και δεν 

μπορεί να ξανά υπάρξει με τις ακριβώς ίδιες συνθήκες, δεν μπορούν να τα 

αναγνωρίσουν κι έτσι συναντούν ορισμένες δυσκολίες (Ρήγα, 2015). 

  Ο χρόνος και ο ρυθμός επηρεάζονται μιας και ο δεύτερος αποτελεί βασικό 

στοιχείο του πρώτου (Ρήγα, 2015), καθώς και απαραίτητο συστατικό της λέξης 

«Μουσική» που βελτιώνει το ρυθμικό αισθητήριο του παιδιού και χαρίζει συντονισμό 

και έκφραση στις κινήσεις (Τσαπακίδου, 2007). Σύμφωνα με την Σιβροπούλου 

(2008), η επαφή του εκπαιδευτικού με τα παιδιά μπορεί να εξυπηρετήσει στη 

σταδιακή απελευθέρωση του λόγου των παιδιών και στη προσπάθεια χρονικής 

τοποθέτησης των γεγονότων που έζησαν στην αφήγησή τους. Ακόμα, και στην 

ανάγκη έκφρασης ορισμένων κινήσεων με το σώμα, το παιδί είναι σε θέση να 

ακολουθεί, ανάλογα με τις δυνατότητές του, την εκάστοτε μουσική συμβάλλοντας 

στην ανάπτυξη της ρυθμικής του αγωγής (Τσαπακίδου, 2007). Στους ήχους μουσικής 

πέρα από τους τυπικούς, όπως μελωδίες και τραγούδια, συμπεριλαμβάνονται και 

οποιοιδήποτε ήχοι μπορεί να παράγει το κάθε παιδί με το σώμα του, όπως παλαμάκια, 

χτυπήματα σε μέρη του σώματος, τρίψιμο των δαχτύλων, καθώς και με το στόμα του 

όπως είναι οι άναρθρες κραυγές παράγοντας τον ήχο του αέρα, τις φωνές των ζώων 

κ.ά. (Τσαπακίδου, 2007).  

  Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο να δημιουργούνται δραστηριότητες που να 

αποβλέπουν στην καλλιέργεια των εννοιών του χρόνου και του ρυθμού στο παιδί, 

όπως θα μπορούσαν να είναι αυτές με έντονο το στοιχείο του ρυθμού, του τέμπου 

αλλά και της παύσης, πάντοτε φυσικά με τη στήριξη του εκπαιδευτικού.  Επιπλέον, 
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δραστηριότητες ενίσχυσης της ακολουθίας, της διάρκειας, της επανάληψης κινήσεων 

καθώς και της παραγωγής ρυθμικών σχημάτων (Ρήγα, 2015) θα συντελούσαν στην 

ολοένα και αυξανόμενη αντίληψη χρονικών εννοιών από το παιδί. Όλα τα παραπάνω, 

τα παιδιά είναι ικανά να τα πραγματοποιήσουν με τη συνοδεία διάφορων κρουστών 

μουσικών οργάνων ή αυτοσχέδιων, καθώς και με κομμάτια μουσικής που θα 

βελτιώνουν την προσαρμογή τους στον ρυθμό (Τσαπακίδου, 2007). 

 

3.3 Σωματική Ανάπτυξη1 

Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την ψυχοκινητική ανάπτυξη του κάθε παιδιού, 

είναι αναγκαίο να αναφέρουμε τα στάδια της σωματικής του ανάπτυξης. Το πώς, 

δηλαδή, αυξάνεται ποσοτικά το μέγεθος ή η μάζα του σώματος ανάλογα με την αύξηση 

των  βιολογικών μονάδων ή μερών-μελών του σώματος, όπως τονίζει ο Timiras (1972) 

στο Τραυλός (1998). Καθώς το παιδί μεγαλώνει ηλικιακά, ταυτόχρονα 

αναπτύσσονται και τα όργανά του, χωρίς ωστόσο ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι ίδιος 

και για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Τραυλό (1998), ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

γνωρίζει τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. 

  Ο Τραυλός (1998), επισημαίνει πως η ανάπτυξη του σώματος 

πραγματοποιείται από πάνω προς τα κάτω [κεφαλουραία κατεύθυνση ανάπτυξης 

(Ρήγα, 2015)] και από το κέντρο του σώματος προς την περιφέρεια [φυγόκεντρη 

κατεύθυνση ανάπτυξης (Ρήγα, 2015)], με το κεφάλι να σημειώνει ταχύτερους 

ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος 

τονίζει πως ενώ το κεφάλι ενός νεογέννητου παιδιού καλύπτει σχεδόν το 1/4 του 

συνολικού του ύψους, εντούτοις κατά την ενήλικη ζωή του μειώνεται στο 1/8. 

Μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης μετά το κεφάλι, έχουν τα χέρια και ο κορμός και εν 

συνεχεία τα πόδια (Τραυλός, 1998). Το ακριβώς αντίθετο με την περίπτωση του 

κεφαλιού στην ανάπτυξη συμβαίνει με τα κάτω άκρα. Ειδικότερα, ενώ στο 

νεογέννητο παιδί τα πόδια αποτελούν περίπου το 3/8 του συνολικού του ύψους, στον 

ενήλικα καταλαμβάνουν σχεδόν το μισό του ύψος  (Τραυλός, 1998). 

  Η σωματική ανάπτυξη υπολογίζεται με τη βοήθεια ορισμένων μετρήσεων που 

δομούν τη συνολική εικόνα, κι αυτές είναι το βάρος, το ύψος ή ανάστημα, το ύψος 

του πάνω μέρους του σώματος ή ύψους σε καθήμενη θέση, τα σκελετικά πλάτη, οι 

                                                      
1Με τη φράση «σωματική ανάπτυξη του παιδιού», νοείται η σωματική ανάπτυξη των παιδιών 

προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, δηλαδή 2-7 χρόνων, την οποία και πραγματεύεται η παρούσα 

εργασία 
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περίμετροι του σώματος και το πάχος των δερματικών πτυχών καθώς και η σύσταση 

του σώματος. Όλες αυτές οι μετρήσεις πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστα όργανα 

όπως είναι η μηχανική ή ηλεκτρονική ζυγαριά, το αναστημόμετρο, το ειδικό 

διαστημόμετρο, η ειδική μετροταινία και η μέθοδος των δερματοπτυχών αντίστοιχα 

(Τραυλός, 1998). 

  Η Ρήγα (2015) τονίζει πως ορισμένοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την 

σωματική ανάπτυξη και δεν είναι άλλοι από την διατροφή, την άσκηση, την ασθένεια 

και τον τρόπο ζωής. Αναφορικά με τον τομέα της διατροφής, η εμφάνιση του 

υποσιτισμού, ιδιαίτερα πριν την ηλικία των 4 χρόνων, ασκεί επιρροή στην γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού, ενώ η έλλειψη πρωτεϊνών αλλά και η υπερβολή στην διατροφή 

είναι ικανές να δημιουργήσουν ασθένειες για τη μεν, και παχυσαρκία για τη δε (Ρήγα, 

2015). Ως προς την άσκηση, η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει ατροφία των μυών 

ενώ η υπερβολική παρουσία της υπερτροφία αυτών και τραυματισμό του μυϊκού 

ιστού (Ρήγα, 2015). Για τον λόγο αυτό συνίσταται η εντός ορίων κινητική 

δραστηριότητα που συμβάλλει στην σταδιακή και αρμονική μυϊκή ανάπτυξη του 

παιδιού (Ρήγα, 2015). Επιπλέον, μια σοβαρή ασθένεια στον οργανισμό παράλληλα με 

μια μη ισορροπημένη διατροφή αλλά και ο καθημερινός τρόπος ζωής, μπορεί να 

επηρεάσουν την σωματική ανάπτυξη (Ρήγα, 2015). 

  Αναφορικά με τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 2-7 ετών, έχουν 

γίνει αξιόλογες έρευνες σε πανελλαδικό επίπεδο. Μελετώντας το βιβλίο Ψυχοκινητική 

Ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 2-7 χρόνων του κ. Τραυλού (1998), διαπιστώνουμε πως 

τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια αναπτύσσονται με παρόμοιες αναλογίες 

παρουσιάζοντας μικρές διαφορές στις τιμές του ύψους και τους βάρους, με 

πλεονέκτες τα αγόρια της ηλικίας αυτής.  

  Ο Tanner (1981) αναφέρει πως στην πλειονότητά τους τα παιδιά στην ηλικία 

των 3 έως 7 ετών ψηλώνουν περίπου 6-8 εκατοστά ανά έτος. Η ανάπτυξη ως προς το 

ύψος των παιδιών εξηγείται από την αύξηση της οστεοφυΐας των οστών και ιδιαίτερα 

των κάτω άκρων (Τραυλός, 1998). Ως προς το βάρος των παιδιών της ηλικίας αυτής, 

προέκυψε πως αυξάνεται περίπου 1-2 κιλά κάθε έτος. Ακόμη, αναφορικά με τις 

αναλογίες του σώματος της ηλικίας 2-7 χρόνων, σημειώνεται αύξηση του μήκους των 

κάτω άκρων σε σχέση με τον κορμό (Malina & Bouchard, 1991 ό.α. στο Τραυλός, 

1998), ενώ το πλάτος των ώμων και η λεκάνη δεν αναπτύσσονται με γρήγορους 

ρυθμούς (Τραυλός, 1998). Τέλος, η περίμετρος του εγκεφάλου παύει να 



 

37 

 

αναπτύσσεται γρήγορα, όπως μέχρι την ηλικία των 2 ετών, και γι’ αυτό το λόγο 

διαρκεί έως την διάπλαση της τελικής της μορφής. 

  Σε αδρές γραμμές, όλα τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν τη σωματική 

ανάπτυξη περιλαμβάνονται στις μέσες τιμές αυτής, και ενδέχεται να ποικίλουν 

ανάλογα με τις ατομικές διαφορές σε κάθε ηλικία. 

3.4 Σχέση Ψυχοκινητικής Αγωγής και Φυσικής Αγωγής 

Η φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αναδείκνυε την γύμναση του 

σώματος ως ένα απαραίτητο συστατικό της ορθής παιδείας των πολιτών, τονίζοντας 

πως μέσα από τη σωματική και κατ’ επέκταση ψυχική καλλιέργεια, το άτομο τύγχανε 

υγεία και σε άλλους τομείς του σώματος όπως η ομορφιά, η δύναμη, η ευαισθησία. 

Και ο Ιπποκράτης είχε επισημάνει πολλάκις την προληπτική και θεραπευτική αξία 

της γυμναστικής στο σώμα. 

  Σήμερα, η άσκηση του σώματος προσπαθεί να συνδράμει στην υγεία του 

ατόμου μέσα από ορισμένες βιολογικές προσαρμογές, στην κινητική του δεξιότητα 

καθώς και στη σωματική διάπλαση (Ντάνης, 2011). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον 

Ντάνη (2011) η φυσική άσκηση βοηθά στην ψυχική ισορροπία και στην κοινωνική 

προσαρμογή των ατόμων. Επομένως, η Φυσική Αγωγή στο σχολείο συντείνει στην 

υγεία και στην ισορροπημένη σωματική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και 

γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Ντάνης, 2011), μιας και ο σκοπός της Φυσικής 

Αγωγής στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (όπως είδαμε προηγουμένως, αλλά 

θα δούμε και παρακάτω) είναι να επιδράσει θετικά στην σωματική-ψυχοκινητική 

ανάπτυξη παράλληλα με την ψυχική και πνευματική (Ντάνης, 2011). 

  Η ψυχοκινητική ανάπτυξη μέχρι το 2 έτος της ηλικίας του παιδιού ορίζεται 

από το νευρικό σύστημα (Ντάνης, 2011), ενώ στις μετέπειτα ηλικίες από τα κινητικά 

του ερεθίσματα, όπως έχει διαπιστωθεί από μελέτες. Επομένως, κατά τον Singer 

(1985) είναι ανάγκη να συνδυαστεί η ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων με τις ιδανικές 

φάσεις της μάθησης των δεξιοτήτων. 

  Πριν επισημάνουμε τη θετική, αρνητική ή ουδέτερη συμβολή της μίας 

πρακτικής στην άλλη, θεωρείται σκόπιμο να αναφέρουμε ορισμένα βασικά στοιχεία. 

Πιο συγκεκριμένα, τόσο η Φυσική Αγωγή όσο και η Ψυχοκινητική Αγωγή έχουν ως 

μοχλό αγωγής του παιδιού την κίνησή του. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι την 

κίνηση αυτή, η Ψυχοκινητική Αγωγή τη χρησιμοποιεί ως μέσο για την επίτευξη των 

στόχων της, ενώ η Φυσική Αγωγή ως κυρίαρχο στόχο (Ρήγα, 2015). Συγκεκριμένα, η 
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Ψυχοκινητική Αγωγή έχει ως κύριο μέλημα τη μάθηση μέσα από το πρίσμα του 

ψυχικού μέρους των κινητικών ενεργειών, ενώ η  Φυσική Αγωγή αναζητά την 

ποιοτική κίνηση και συνδέεται με τα στοιχεία του αθλητισμού (Ρήγα, 2015). 

  Εντούτοις, και οι δύο πρακτικές συγκλίνουν στην άποψη πως η κίνηση 

καθρεφτίζεται στη συνολική εικόνα δράσης του παιδιού (Ρήγα, 2008). Έτσι, 

αντιλαμβανόμαστε τη θετική επιρροή της Φυσικής Αγωγής στην Ψυχοκινητική 

Ανάπτυξη που ταυτόχρονα, σηματοδοτεί ανάπτυξη στον γνωστικό και 

συναισθηματικό τομέα, όπως διατυπώθηκε από τον Piaget. Ωστόσο, και η 

Ψυχοκινητική συνδράμει στην Φυσική Αγωγή, μιας και η πρώτη προσανατολίζεται 

περισσότερο στον βιωματικό τρόπο και στην εμπειρία (Zimmer, 2007). 
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4. Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

4.1 Η Γλώσσα και η Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 

Σκοπός του Νηπιαγωγείου, ως αναπόσπαστη βαθμίδα της εκπαίδευσης, είναι να 

ενισχύσει τη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του 

παιδιού. Το Νηπιαγωγείο, λοιπόν, ως βασικός φορέας αγωγής, μετά την οικογένεια, 

στη ζωή του μικρού παιδιού καλείται να πετύχει την ανάπτυξη αυτή με κατάλληλο 

τρόπο, ομαλό και προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών που φοιτούν σε αυτό 

(ΥΠΕΠΘ, 2003). 

  Για τις παραπάνω ανάγκες κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός οργανωμένου 

συστήματος στο οποίο θα «ορίζονται οι κατευθυντήριοι άξονες για τον προσδιορισμό 

του περιεχομένου σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας», το οποίο θα 

συμβουλεύονται όλοι οι εκπαιδευτικοί της βαθμίδας προκειμένου να δημιουργήσουν 

ένα αναπτυξιακά κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο μάθησης και διδασκαλίας 

(ΥΠΕΠΘ, 2003). 

  Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

ορίζει τις κατευθύνσεις του περιεχομένου των δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι η 

Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Δημιουργία και Έκφραση 

(Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και Πληροφορική. 

 Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, θα παρουσιάσουμε το περιεχόμενο 

δύο κατευθύνσεων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, της Γλώσσας και της 

Φυσικής Αγωγής, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. του Νηπιαγωγείου 

(ΥΠΕΠΘ, 2003): 

Α. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

«Το πρόγραμμα της Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι η γνώση 

και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις 

υποστηρικτικού χαρακτήρα. 

Ένας από τους κεντρικούς άξονες της προσέγγισης είναι ότι τα παιδιά 

οικοδομούν τη γνώση κάνοντας αναπόφευκτα λάθη κατά τη διαδικασία, λάθη όμως, 

που η συγκεκριμένη προσέγγιση μας επιτρέπει να τα δούμε ως εκφράσεις της 

προσπάθειάς τους να κατακτήσουν τη γνώση. Κατά συνέπεια είναι φυσικό αυτά τα 

λάθη, που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, να γίνονται σ’ ένα 
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βαθμό αποδεκτά, αποτελώντας παράλληλα σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού της 

μαθησιακής διαδικασίας που μακροπρόθεσμα στοχεύει στο ξεπέρασμά τους. 

Για τη σύνταξη του συγκεκριμένου προγράμματος ελήφθησαν υπόψη τα 

πορίσματα ερευνών και μελετήθηκαν τα σχετικά με τη γλώσσα προγράμματα και άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών. Σ’ αυτά τονίζεται ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να 

διαδραματίσει το Νηπιαγωγείο στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, η οποία στις 

μικρές ηλικίες συνδέεται κατά κύριο λόγο με την έλλειψη εξοικείωσης του παιδιού με 

εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση με το γραπτό λόγο. Και αυτό, όπως είναι 

γνωστό, αφορά περισσότερο τα παιδιά που προέρχονται από μη προνομιούχα 

παιδαγωγικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρούμε ότι 

μπορεί να συμβάλει σε μια προοπτική καλύτερης προετοιμασίας των παιδιών για την 

ένταξή τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας, όπως η σημερινή.» (ΥΠΕΠΘ, 

2003) 

 

Β. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

iii) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

«Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μικρού παιδιού είναι η 

συνεχής κίνηση. Αν παρατηρήσουμε το παιδί θα δούμε ότι συνεχώς τρέχει, πηδά, 

αιωρείται, αναρριχάται, χορεύει ή ασχολείται με κάποια άλλη δραστηριότητα 

περισσότερο ή λιγότερο έντονη. Αυτή η έμφυτη και αυθόρμητη ενεργητικότητα του 

παιδιού είναι η βάση της ανάπτυξης και της καλής υγείας του. 

Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού αυτής της 

ηλικίας. Είναι το μέσο με το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους 

ανθρώπους, και τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του. 

Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν να 

συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και να 

σέβονται κανόνες. 

Στο Νηπιαγωγείο προγραμματίζουμε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολική 

κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, σύμφωνα με το σκοπό της Φυσικής Αγωγής, τη 

σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. 

Εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, τον απαραίτητο εξοπλισμό και διευκολύνουμε 
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τη συμμετοχή του παιδιού σε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ηλικίας του.» (ΥΠΕΠΘ, 2003) 

4.2 Η Γλώσσα και η Φυσική Αγωγή στην Α' & Β' τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου 

Σκοπός του μαθήματος της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο είναι η ικανότητα των 

μαθητών να χρησιμοποιούν τον προφορικό και γραπτό λόγο στην καθημερινή και 

σχολική ζωή τους με αυτοπεποίθηση και επάρκεια (ΥΠΕΠΘ, 2003). «Για την 

επίτευξη του σκοπού δεν υιοθετείται μία ορισμένη θεωρία της γλώσσας, αλλά 

επιχειρείται μία επιλεκτική και συνδυαστική εφαρμογή θεωριών, με γνώμονα τις 

ανάγκες της διδακτικής. Κατά συνέπεια, η γλώσσα αντιμετωπίζεται στη φυσική της 

πολυπλοκότητα, στο μέτρο που αφορά το παιδί και υπαγορεύει το περιεχόμενο της 

γλωσσικής παιδείας.» (ΥΠΕΠΘ, 2003) 

  Πιο συγκεκριμένα, για την Α' και Β' τάξη του Δημοτικού Σχολείου 

προτείνονται:  

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α. Προφορικός Λόγος: Σκοπός: Η λογική οργάνωση του προφορικού λόγου του 

μαθητή, η ορθή χρήση απλών δομών και απλού λεξιλογίου. 

Β. Γραπτός Λόγος: Σκοπός: Η κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και 

κατανόησης γραπτών κειμένων, καθώς και η αναζήτηση, ανεύρεση, κατανόηση και 

χρήση της πληροφορίας. Οι αναγνωστικές δεξιότητες πρέπει να οικοδομούνται με βάση 

τον προφορικό λόγο και τις εμπειρίες που φέρουν τα παιδιά. 

Γ. Γραπτός Λόγος:  Γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου: Σκοπός: Η ανάπτυξη της 

ικανότητας του παιδιού να γράφει και να διατυπώνει γραπτά νοήματα. 

Δ. Γραπτός Λόγος: Λογοτεχνία: Σκοπός: Η επαφή του παιδιού των δύο πρώτων 

τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με καταξιωμένα από άποψη αισθητική κείμενα κυρίως 

της ελληνικής, έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η εξοικείωσή του με το εξωσχολικό 

βιβλίο και η ενθάρρυνσή του να αναπτύξει τη δημιουργική του φαντασία. 

Ε. Λεξιλόγιο: Σκοπός: Η αποσαφήνιση και η σταθεροποίηση του λεξιλογίου της 

προσχολικής ηλικίας. Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των παιδιών με λέξεις και 

εκφράσεις απαραίτητες για τις ανάγκες της καθημερινής τους επικοινωνίας και η χρήση 

βασικών λέξεων και εκφράσεων στον γραπτό και προφορικό λόγο. 
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ΣΤ. Γραμματική: Σκοπός: Η συνειδητοποίηση των βασικών στοιχείων της δομής και 

της λειτουργίας της γλώσσας, με τη βοήθεια της διαίσθησης και της πρακτικής 

εφαρμογής κανόνων. 

Ζ. Διαχείριση της πληροφορίας2: Σκοπός: Η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης 

πληροφοριών και η αποκωδικοποίηση οπτικών και ακουστικών σημάτων. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Α. Ψυχοκινητική Αγωγή 

(Α.1 Η αίσθηση του χώρου και του χρόνου, 

Α.2 Οπτικοκινητικός συγχρονισμός και συντονισμός, 

Α.3 Ισορροπία στατική – δυναμική, 

Α.4 Πλευρική κίνηση, 

Α.5 Ορθοσωματική Αγωγή, 

Α.6 Αναπνευστική Αγωγή, 

Α.7 Φαντασία και δημιουργικότητα), 

Β. Μουσικοκινητική Αγωγή 

(Β.1 Στοιχεία του ρυθμού), 

Γ. Παιχνίδια ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά, ελεύθερα και οργανωμένα, 

Δ. Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, 

Ε. Κολύμβηση 

  «Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου προγραμματίζουμε κινητικές 

δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολόπλευρη κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, 

τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική του ανάπτυξη. 

  Δημιουργούμε ευκαιρίες για τα παιδιά να παίζουν μόνα τους, ανά δύο ή να 

συμμετέχουν σε μικρές ομάδες. 

  Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού αυτής της 

ηλικίας. Είναι το μέσο με το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους 

ανθρώπους και τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του 

και συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν να 

συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και να 

σέβονται κανόνες. 

                                                      
2Η χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εισάγεται, εφόσον εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις 

υγιεινής, χώρου, συσκευών και διδακτικής επάρκειας του προσωπικού. Η διαχείριση της πληροφορίας 

αποτελεί κατεξοχήν «οριζόντιο στόχο» του Προγράμματος. Γι’ αυτό δεν περιορίζεται στο γλωσσικό 

μάθημα. 
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  Είναι ανάγκη το παιδί στις μικρές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου να κινείται 

πολύ ελεύθερα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να προσφέρουμε στα παιδιά ευκαιρίες για 

κινητικές δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 

ηλικίας τους. 

  Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δημιουργία κατάλληλου 

κλίματος καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης της κατάλληλης μουσικής.» 

(ΥΠΕΠΘ, 2003). 

4.3 Η αλληλεπίδραση της Γλώσσας και της Φυσικής Αγωγής μέσω 

του παιχνιδιού 

Η γλώσσα στο σχολικό περιβάλλον δε μαθαίνεται μόνο στις οργανωμένες γλωσσικές 

δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου και στο μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό. Η 

Γλώσσα καλλιεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο σχολείο κι 

αυτό γιατί αποτελεί αφενός το μέσο επικοινωνίας με τον κόσμο γύρω του και 

αφετέρου, τη βάση πάνω στην οποία ανταλλάσσονται οι παλιές και καινούριες 

γνώσεις σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που προσεγγίζονται στην Προσχολική και 

Πρωτοσχολική, κι όχι μόνο, βαθμίδα εκπαίδευσης. 

 Ο Gardner (1983) παρατήρησε πως η μάθηση επιτυγχάνεται περισσότερο 

μέσα από την κίνηση (κιναισθητικός μαθητής), ενώ και η Fielden (1995) 

υπογράμμισε την ανάπτυξη της μυϊκής ισορροπίας μέσα από την κίνηση και τις 

θετικές επιδράσεις της στον λόγο, στην ανάγνωση και στη σκέψη.  

 Πολλοί είναι οι άνθρωποι στην εποχή μας που δεν μπορούν να αντιληφθούν 

πως το σώμα μπορεί να επιδρά στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Ωστόσο, έχει 

ερευνηθεί και μελετηθεί πως η κίνηση, και ειδικά το παιχνίδι, συντελούν στην 

ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων και θεωρούνται πολύ αξιόλογη μέθοδο 

μετάδοσης της γλώσσας στην τάξη (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Καθοριστικός 

παράγοντας προσέγγισης του συστήματος της γλώσσας μέσα από μια κινητική 

δραστηριότητα – παιχνίδι αποτελεί ο/η εκπαιδευτικός, είτε νηπιαγωγός, είτε 

δάσκαλος. Και αυτό γιατί ο δάσκαλος της Φυσικής Αγωγής είναι αυτός που 

αναλαμβάνει, όπως ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών, να διοχετεύσει στο παιδί 

στοιχεία και γνώσεις που θα το οδηγήσουν στην πολύπλευρη μόρφωση και ανάπτυξη. 

 Εστιάζοντας στο κινητικό παιχνίδι, τόσο στον χώρο του Νηπιαγωγείου, όσο 

και σε αυτόν του Δημοτικού Σχολείου, οι Γρίβα και Σέμογλου (2013) τονίζουν πως 

αν μια μαθησιακή διαδικασία πραγματοποιηθεί μέσα από το παιχνίδι, τότε τα παιδιά 
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μετατρέπονται αυτόματα από παθητικοί δέκτες της γνώσης σε ενεργητικοί, 

ισχυροποιώντας την ανάδραση μεταξύ τους, αλλά και ενεργοποιώντας τις γλωσσικές 

τους δεξιότητες. Έτσι, έχουν την ελευθερία της έκφρασης της γνώμης και της 

άποψης, δίχως να νιώθουν ανασφάλεια και να ανησυχούν για κάποιο πιθανό λάθος 

τους, αφού θα αισθάνονται ότι παίζουν ένα ξέγνοιαστο παιχνίδι κι όχι πως βρίσκονται 

σε μια αυστηρά καθορισμένη και μονότονη εκπαιδευτική διαδικασία (Γρίβα & 

Σέμογλου, 2013). Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, έργο του εκπαιδευτικού είναι να 

δημιουργεί τέτοιες δραστηριότητες που «α) να αντανακλούν τη φυσική χρήση της 

γλώσσας, β) να εστιάζονται στην επίτευξη της επικοινωνίας, γ) να απαιτούν τη χρήση 

επικοινωνιακών στρατηγικών και δ) να παράγουν γλώσσα που δεν είναι προβλέψιμη» 

(Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 

 Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

για να αναδείξουν πως μέσα από δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής μπορεί να 

αναπτυχθεί η γλωσσική γνώση και να προωθηθεί η μάθηση στο παιδί, αφού όπως 

επισήμανε ο Werner (1994) οι κινητικές δραστηριότητες επιδρούν ευεργετικά στην 

ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων και κυρίως της γλώσσας και των μαθηματικών. 

 Αρχικά, οι Connor-Kuntz & Dummer (1996) πραγματοποίησαν μία έρευνα σε 

παιδιά ηλικίας 4-6 ετών με την εμπλοκή γλωσσικών στοιχείων σε κινητική 

δραστηριότητα. Το παρεμβατικό αυτό πρόγραμμα περιελάμβανε, για την πειραματική 

ομάδα, γλωσσικές οδηγίες στα πλαίσια του περιεχομένου της Φυσικής Αγωγής όπως 

κατευθύνσεις, συγκρίσεις, αλλά και λέξεις σχημάτων, αριθμών, χρωμάτων και 

γραμμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της έρευνας αυτής είναι το παιχνίδι που τα 

παιδιά της πειραματικής ομάδας τρέχουν στον χώρο έχοντας στο πίσω μέρος του 

σώματός τους, στο ύψος της μέσης μια «ουρά» χρωματιστή. Σκοπός ήταν το κάθε 

παιδί να μαζέψει όσες περισσότερες «ουρές» μπορεί από τα υπόλοιπα παιδιά. Όταν 

πια κανένα παιδί δεν είχε «ουρά» πίσω του, γινόταν καταμέτρηση των «ουρών»- 

ψήφων που είχε ο καθένας, καθώς και τι χρώμα. Αντίθετα, στην ομάδα ελέγχου δεν 

χρησιμοποιούνταν ιδιαίτερα γλωσσικές έννοιες, ενώ οι «ουρές» σε αυτά ήταν μόνο 

άσπρες, χωρίς φυσικά να τονίζεται το χρώμα, και δίχως στο τέλος να καταμετρούνται 

οι ψήφοι. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά ως προς την αλληλεπίδραση Φυσικής 

Αγωγής και Γλώσσας και έδειξαν πως σε κινητικές δραστηριότητες μπορούν να 

προστεθούν γλωσσικά στοιχεία, κάνοντας το παιχνίδι ακόμα πιο ενδιαφέρον, δίχως 

να σπαταλά περισσότερο χρόνο συγκριτικά με το να μην είχε, αλλά και 

δημιουργώντας συνθήκες γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. 
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 Και η έρευνα των McGuire, Parker, & Cooper (2001), εστίασε το ενδιαφέρον 

της στο κατά πόσο τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής μπορούν να ενισχύσουν την 

ανάπτυξη των παιδιών παρέχοντας γνώσεις της γλώσσας. Στην έρευνα αυτή, δείγμα 

αποτέλεσαν οι δάσκαλοι Φυσικής Αγωγής τριάντα εννιά Σχολείων της Αγγλίας, 

στους οποίους δόθηκαν ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις μέσω ερωτηματολογίου, ενώ 

στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις μαζί τους. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών πιστεύει πως μέσα από τη Φυσική 

Αγωγή μπορεί να εμπλουτιστεί η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, και ότι σε κάποια 

σχολεία ήδη είχε επιχειρηθεί να εφαρμοστεί πρόγραμμα βελτίωσης της γλώσσας μέσα 

από δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής. 

 Και οι Γώτη, Δέρρη και Κιουμουρτζόγλου (2006) μελέτησαν την επίδραση 

ενός διαθεματικού προγράμματος Φυσικής Αγωγής και Γλώσσας στην ανάπτυξη του 

προφορικού και γραπτού λόγου, που σχετίζεται με κινητικές έννοιες, βασικές 

κινητικές δεξιότητες και δεξιότητες της καθημερινής ζωής, παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 67 παιδιά Νηπιαγωγείου, ηλικίας 4-6 ετών, τα 

οποία χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες (πειραματική – ελέγχου). Στην πειραματική 

ομάδα εφαρμόστηκε ένα διαθεματικό κινητικό πρόγραμμα στο οποίο συνδυαζόταν η 

κίνηση με τον προφορικό και γραπτό λόγο, ενώ στην ομάδα ελέγχου εφαρμόστηκε το 

ίδιο γλωσσικό πρόγραμμα αλλά με τη μέθοδο της τυπικής διδασκαλίας. Σκοπός της 

έρευνας ήταν να εξασκηθούν τα παιδιά σε έννοιες που συνδέονται με κινητικές 

δραστηριότητες όπως «ισορροπώ», «αριστερή και δεξιά πλευρά σώματος», 

«αγκώνες» κ.α., να διαβάζουν λέξεις που ήταν γραμμένες με τη βοήθεια του/της 

νηπιαγωγού, να έρθουν σε επαφή με τον γραπτό λόγο γράφοντας ή αντιγράφοντας 

όπως μπορούσαν λέξεις, πεζά και κεφαλαία γράμματα. Στα παιδιά της ομάδας 

ελέγχου για την κατανόηση των εννοιών δίνονταν καρτέλες που απεικόνιζαν το 

περιεχόμενό τους, όπως για παράδειγμα η έννοια της αναπήδησης. Και αυτή η έρευνα 

κατέδειξε πως η πειραματική ομάδα παρουσίασε καλύτερη επίδοση στη γλώσσα από 

την ομάδα ελέγχου, αφού ήταν σε θέση να βιώνει τις έννοιες και να τις κατανοεί 

καλύτερα και σε βάθος. 

 Αξίζει στο σημείο αυτό να τονίσουμε αυτό που αναφέρουν οι Νημά και 

Καψάλης (2002) σχετικά με τα ποσοστά διατήρησης των πληροφοριών των παιδιών 

ανάλογα με το βαθμό εποπτείας: Οι μαθητές, λοιπόν, διατηρούν από αυτό που 

διάβασαν περίπου το 10%, από αυτό που άκουσαν περίπου το 20%, από αυτό που 

είδαν περίπου το 30%, από αυτό που είδαν και άκουσαν περίπου το 50 %, από αυτό 
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που παρουσίασαν οι ίδιοι περίπου το 70%, ενώ από αυτό που εκτέλεσαν οι ίδιοι 

περίπου το 90% (Becker, 1987 ό.α. στο Νημά & Καψάλης, 2002). 

 Η συμμετοχή σε κινητικά παιχνίδια δίνει τη δυνατότητα ενδυνάμωσης των 

δεξιοτήτων ακρόασης και κατανόησης του προφορικού λόγου, καθώς και την 

ενεργοποίηση του σημασιολογικού συστήματος για την καλύτερη παγίωση και ανάκληση 

λεξιλογίου και γλωσσικών δομών (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Επομένως, όπως έγινε 

γνωστό και από τις παραπάνω έρευνες, η γλωσσική καλλιέργεια μπορεί να προωθηθεί  

τόσο στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου, όσο και από τις 

κινητικές δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο. 
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5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Θα εξυπηρετούσε ιδιαίτερα τους σκοπούς της εργασίας η παράθεση ενδεικτικών 

δραστηριοτήτων με κύριο γνωστικό περιεχόμενο και στόχους από τα πεδία της 

Γλώσσας και της Φυσική Αγωγής, έτσι όπως αυτά μπορούν να λάβουν χώρα στο 

Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Κάθε μια από τις 

παρακάτω δραστηριότητες είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με 

την εμπειρία του/της εκπαιδευτικού και το επίπεδο των παιδιών. Ακόμη, καθίσταται 

εφικτό να εμπλουτιστεί με στοιχεία και από άλλες γνωστικές περιοχές του 

Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) επιδιώκοντας 

τους ανάλογους στόχους. 

5.1 Οι περισσότερες φωνές κερδίζουν 

(Παιχνίδι στόχου – Φωνήματα) 

 

Κύριες γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ: Γλώσσα, Φυσική Αγωγή 

Στόχοι:  α) Να αναγνωρίζουν τα φωνήματα των κορινών 

  β) Να τα ονομάζουν (τα φωνήματα των κορινών) 

  γ) Να διακρίνουν τα σύμφωνα από τα φωνήεντα 

  δ) Να εκτιμούν τη διαδρομή της μπάλας από το σημείο εκκίνησής της μέχρι 

τις κορίνες-στόχους 

  ε) Να συντονίζουν τις κινήσεις τους (χέρι - μάτι) 

  στ) Να κρίνουν ποια κορίνα αποτελεί τον πρωτεύοντα στόχο, ώστε να πέσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερες κορίνες 

 ζ) Να συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για κοινό σκοπό 

Υλικά & Μέσα: 10 κορίνες ή παραπάνω, χαρτόνι, ψαλίδι, χοντρός μαρκαδόρος ή 

έγχρωμο μελάνι και εκτυπωτής, μπαλάκια του τένις ή μικρές αερόμπαλες, ή μπάλες 

από αφρώδες υλικό, πίνακας 

Περιγραφή: Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ή περισσότερες ομάδες, κατά προτίμηση με 

τυχαίο τρόπο. Τοποθετούμε τις κορίνες με τα σύμφωνα ή φωνήεντα σε ό,τι 

σχηματισμό και σε όποια απόσταση κρίνουμε εμείς, ανάλογα φυσικά με το επίπεδο 

ευκολίας ή δυσκολίας που θέλουμε να θέσουμε για τα παιδιά στα οποία απευθύνεται 

το παιχνίδι. Κάθε κορίνα, λοιπόν, θα εικονίζει ευδιάκριτα ένα σύμφωνο, που αν πέσει 

θα δίνει στην ομάδα 1 πόντο, ή ένα φωνήεν που θα δίνει 2 πόντους. Όταν μία ομάδα 

παίρνει πόντο ή πόντους, τότε το παιδί αυτής λέει το φώνημα δυνατά προς όλους και 
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το σημειώνει στον πίνακα μαζί με τον/τους επιπλέον πόντο/πόντους. Τα παιδιά των 

ομάδων βρίσκονται σε σειρά (κατά προτίμηση, αν υπάρχει η δυνατότητα στον χώρο, 

σε οριζόντια σειρά ώστε να παρακολουθούν την εξέλιξη του παιχνιδιού και να 

διατηρείται το ενδιαφέρον τους) και ρίχνουν διαδοχικά το μπαλάκι που κρατάει το 

καθένα στα χέρια του. 

 

5.2 Κεφαλαία και πεζά ενωθείτε και όταν παίξει η μουσική διαλυθείτε  

(Ευκινησία ως προσαρμοστική δεξιότητα του σώματος στον χώρο, Κεφαλαία – Πεζά) 

 

Κύριες γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ: Γλώσσα, Φυσική Αγωγή 

Στόχοι: α) Να θυμούνται το γράμμα τους και το πεζό ή κεφαλαίο με το οποίο 

αντιστοιχεί 

 β) Να συσχετίζουν το κάθε γράμμα με το πεζό ή κεφαλαίο του (ανάλογα την 

περίπτωση) από πλήθος πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων 

 γ) Να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και 

ακουστική αντίληψη) όπως το χρώμα και η μουσική 

 δ) Να βελτιώνουν την ικανότητα αντίδρασης 

 ε) Να εκφράζονται δημιουργικά με το σώμα τους 

 στ) Να συνεργάζονται και να αλληλοδρούν 

Υλικά & Μέσα: εκτυπωμένες πλαστικοποιημένες κάρτες με τα γράμματα (ώστε να 

κολλούν εύκολα και να μην σχίζονται) ή εκτυπωτής με έγχρωμο μελάνι και χαρτί και 

πλαστικοποιητής, πλαστικά βραχιολάκια που γράφεις με μαρκαδόρο και ξεβάφουν 

μόνο με οινόπνευμα, μαρκαδόροι διαφόρων χρωμάτων, οινόπνευμα, cd player και 

δίσκοι cd ή υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και πρόσβαση στη μουσική, 

μεγάλα χαρτόνια διαφορετικών χρωμάτων (όσες και οι ομάδες-ζευγάρια των παιδιών) 

Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και ο/η εκπαιδευτικός τους κολλά 

στην μπλούζα τους μεγάλο εκτυπωμένο χαρτί που εικονίζει ένα κεφαλαίο γράμμα στο 

ένα παιδί του ζευγαριού, κι ένα πεζό γράμμα στο άλλο παιδί του ζευγαριού. Το κάθε 

ζευγάρι γραμμάτων είναι χρωματισμένο με ένα χρώμα που διαφοροποιείται από τα 

χρώματα των γραμμάτων των υπόλοιπων ομάδων. Επιπλέον, το κάθε παιδί φορά στο 

χέρι του ένα βραχιολάκι που έχει τυπωμένο το γράμμα, το δικό του και του ζευγαριού 

του. Ακόμα, υπάρχει σε εμφανές σημείο μια λίστα με τα γράμματα (όπως Α, α, Β, β 

κλπ.) για να βοηθά τα παιδιά και να θυμούνται πιο είναι το ζευγάρι τους. Η μουσική 
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ξεκινάει και τα παιδιά τρέχουν στον χώρο. Σκοπός του παιχνιδιού είναι όταν παύσει η 

μουσική α) το πεζό γράμμα να γίνει ζευγάρι με το κεφαλαίο, β) να μετακινηθούν στο 

σημείο του χώρου όπου υπάρχει κολλημένο χαρτόνι με το χρώμα της ομάδας τους, γ) 

να σχηματίσουν ότι φιγούρα επιθυμούν με τα μέλη και τα στοιχεία του σώματός τους 

(π.χ. με τα χέρια ψηλά, ξαπλωμένοι, ο ένας κάτω από τα πόδια του άλλου, με τα χέρια 

στα αυτιά, σηκώνοντας με τα χέρια τα μαλλιά κ.ο.κ.), και δ) να μείνουν ακίνητοι 

μέχρι να ξαναπαίξει η μουσική. Τα ζευγάρια μπορούν να αλλάζουν, αν απλά ο/η 

εκπαιδευτικός ξεκολλήσει τις καρτέλες από τις μπλούζες και δώσει τα αντίστοιχα 

βραχιολάκια στα καινούρια ζευγάρια. 

 

5.3 Ένωσε τα … αντίθετα 

(Παιχνίδι ισορροπίας, Αντίθετα) 

 

Κύριες γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ: Γλώσσα, Φυσική Αγωγή 

Στόχοι: α) Να αναγνωρίζουν το περιεχόμενο των εικόνων και να το ονομάζουν 

 β) Να εντοπίζουν το αντίθετο εικόνων και να το ονομάζουν 

 γ) Να ελέγχουν το σώμα τους και τις κινήσεις αυτού ώστε να καταφέρνουν 

την ισορροπία του αντικειμένου πάνω τους 

 δ) Να συντονίζουν τα μέλη του σώματός τους (συντονισμός μάτι-χέρι, 

συντονισμός μάτι-πόδι) 

 ε) Να αναμεταδίδουν πληροφορίες (τα ζευγάρια αντίθετων λέξεων) μπροστά 

σε κοινό 

 στ) Να θυμούνται και να τηρούν τη σειρά τους 

Υλικά & Μέσα: σακουλάκια ισορροπίας – ψυχοκίνησης όσα είναι τα παιδιά και 

παραπάνω, καρτέλες με όλα τις εικόνες των αντίθετων3, ταινία Velcro, μεγάλος σε 

μήκος πίνακας φελλού με πινέζες 

                                                      
3 Κάρτες με τις έννοιες: ήλιος-φεγγάρι, χαρούμενος-λυπημένος (π.χ. φάτσες προσώπων), λίγοι-πολλοί 

(π.χ. άνθρωποι), λεπτό-χοντρό (π.χ. μαξιλάρι),  κλειστό-ανοιχτό (π.χ. βιβλίο), γρήγορο-αργό (π.χ. ζώα), 

ψηλό-κοντό (π.χ. ζώα), μικρό-μεγάλο (π.χ. μπάλα), καλοκαίρι-χειμώνας (π.χ. τοπίο), ζέστη-κρύο (π.χ. 

είδη ένδυσης σε άνθρωπο), γλυκό-ξινό (σοκολάτα- λεμόνι),  βρέφος-ηλικιωμένος, γέλιο-κλάμα (π.χ. 

άνθρωπος που γελάει-άνθρωπος που κλαίει), άσπρο-μαύρο, μέσα-έξω, αριστερά-δεξιά (π.χ. 

κατευθυνόμενα οχήματα), καθαρό-βρώμικο (π.χ. καθαρό κουτάβι-βρώμικο γουρούνι με λάσπη), 

γεμάτο-άδειο (π.χ. γεμάτο ποτήρι-άδειο ποτήρι), μπροστά-πίσω (π.χ. ένας άνθρωπος από μπροστά και 

πίσω), μακριά-κοντά (π.χ. μαλλιά), ανεβαίνω-κατεβαίνω (π.χ. ανεβαίνω σε βουνό-κατεβαίνω τις 

σκάλες) 
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Περιγραφή: Όλα τα παιδιά και ο/η νηπιαγωγός κάθονται σε κύκλο στο πάτωμα, σε 

απόσταση από έναν πίνακα φελλού (αν η δραστηριότητα πραγματοποιηθεί στην 

αίθουσα). Ο/Η νηπιαγωγός κρατά στα χέρια της ορισμένες εικόνες, των οποίων οι 

αντίθετες βρίσκονται σκόρπιες στο πάτωμα στο κενό που δημιουργείται από τον 

κύκλο των παιδιών4. Όλα τα παιδιά έχουν μπροστά τους από ένα σακουλάκι 

ισορροπίας – ψυχοκίνησης. Επιπλέον, οι καρτέλες με τις εικόνες, καθώς και τα 

σακουλάκια ψυχοκίνησης στη μία τους μεριά έχουν κολλημένη κομμάτι ταινίας 

Velcro (αυτοκόλλητο χρατς). Με το που δώσει ο/η νηπιαγωγός το σήμα έναρξης του 

παιχνιδιού, δείχνει μία εικόνα από αυτές που κρατάει στα χέρια της και ρωτώντας τα 

παιδιά τι δηλώνει (π.χ. μέρα) ζητά από αυτά να πουν ποια λέξη νομίζουν πως είναι η 

αντίθετή της (π.χ. νύχτα), καθώς και να την βρουν ανάμεσα σε αυτές που υπάρχουν 

στο πάτωμα. Όποιος βρει την αντίθετη εικόνα κερδίζει 1 πόντο5, αλλά τη δίνει στο 

παιδί που έχει σειρά να την αναρτήσει στον πίνακα φελλού, ο οποίος την κολλάει με 

τη βοήθεια της Velcro στο σακουλάκι, κι αν καταφέρει να την μεταφέρει ως τον 

πίνακα δίχως να του πέσει στη διαδρομή, τότε κερδίζει 2 πόντους. Το τελευταίο παιδί, 

πριν ξεκινήσει τη διαδρομή του, αναφέρει δυνατά το ζευγάρι των αντίθετων λέξεων 

στους υπόλοιπους. Το σακουλάκι ισορροπίας μετακινείται αφού το τοποθετήσουν τα 

παιδιά σε διάφορα μέρη του σώματος όπως θα ορισθεί στους κανόνες που θα 

αναφέρει ο/η νηπιαγωγός στην αρχή της δραστηριότητας (π.χ. στον ώμο, στην πλάτη, 

στο χέρι με έκταση κ.α.) 

 

5.4 Άκουσε το ζώο και οδήγησε το ζωάκι στην τροφή του 

(Τρόποι μετακίνησης στον χώρο, Υποκοριστικά) 

 

Κύριες γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ: Γλώσσα, Φυσική Αγωγή 

Στόχοι: α) Να αναγνωρίζουν τα ζώα από τη φωνή αυτών 

 β)  Να εντοπίζουν τα μικρά των ζώων καθώς και την τροφή τους 

 γ)  Να ονομάζουν τα μικρά ζώα χρησιμοποιώντας τα υποκοριστικά 

                                                      
4 Κάθε καρτέλα που κρατά στα χέρια της ο/η νηπιαγωγός, έχει μία και μοναδική αντίθετη καρτέλα στο 

πάτωμα που της αντιστοιχεί. Οι κάρτες αυτές με απλό, παιδικό και συνάμα πλήρως κατανοητό τρόπο 

μεταδίδουν την έννοια στα παιδιά. Ένα παράδειγμα αυτών είναι η μία κάρτα να απεικονίζει ένα παιδί 

μέσα από το παράθυρο του σπιτιού του, και η άλλη κάρτα ένα παιδί στο πάρκο της γειτονιάς (μέσα- 

έξω). 
5  Τους πόντους τούς καταγράφει ο/η νηπιαγωγός 
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 δ) Να ανακαλύψουν καταλήξεις υποκοριστικών (πχ. σκυλ-άκ-ι, γατ-ούλ-α 

αλλά και γατ-άκι) 

 ε) Να διαμορφώνουν τις μετακινήσεις τους στον χώρο σύμφωνα με τις 

οδηγίες και να τις τηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών 

 στ) Να ενισχύσουν την οπτική τους αντίληψη για να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

σιγουριά στην κατεύθυνση των κινήσεων 

 ζ) Να συμμετέχουν, εφόσον χρειαστεί, με την υπόλοιπη ομάδα στην 

αναζήτηση των ζώων 

Υλικά & Μέσα: χαρτί του μέτρου τουλάχιστον (1 x 3) x 2, ευδιάκριτες μεγάλες 

κάρτες ζώων, των μικρών τους και της τροφής τους, υπολογιστής με ηχεία και  

συνδεδεμένος στο διαδίκτυο ή cd player και δίσκος με τις φωνές των ζώων, ταινία για 

την σταθεροποίηση του χαρτονιού στο πάτωμα καθώς και λεπτός διαφανής μουσαμάς 

για την κάλυψη του χαρτονιού ώστε να μην σχιστεί με τις μετακινήσεις 

Περιγραφή: Έχουμε τοποθετήσει στο πάτωμα ένα μεγάλο σε διαστάσεις χαρτόνι ώστε 

να είναι ευδιάκριτα τα στοιχεία του. Το χαρτόνι είναι σχεδιασμένο σε ίσα κουτάκια 

όπου στο κάθε ένα από αυτά υπάρχει α) ένα ζώο (π.χ. σκύλος), β) το μικρό του - 

ζωάκι (π.χ. κουτάβι σκύλου), γ) η τροφή του (π.χ. κόκκαλο), καθώς και κενά 

κουτάκια που αποτελούν τα μονοπάτια της διαδρομής. Τα τρία βασικά στοιχεία είναι 

απομακρυσμένα στην έκταση του χαρτονιού, ώστε το παιδί από τη μια να πρέπει να 

παρατηρήσει όλα τα ζώα και τις τροφές ώστε να κρίνει σε ποια τροφή θα οδηγήσει το 

ζώο και το ζωάκι, και από την άλλη να έχει τον κατάλληλο χώρο ώστε να 

μετακινηθεί. Η μετακίνηση του παιδιού θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε οδηγία 

του/της νηπιαγωγού όπως, για παράδειγμα, με πλάγια βήματα, με κουτσό, με 

πηδηματάκια, με την έδρα στο πάτωμα κ.ά. Η σειρά των παιδιών είναι διαδοχική και 

αυστηρά καθορισμένη από την αρχή του παιχνιδιού. Όταν, λοιπόν, η σειρά ενός 

παιδιού έρθει, ο/η νηπιαγωγός βάζει στον υπολογιστή ή στο cd player να ακούγεται η 

φωνή ενός ζώου6. Ο ήχος αυτός εξακολουθεί να ακούγεται κατά τη διάρκεια 

αναζήτησης του μεγάλου ζώου, του μικρού του και της τροφής του από το παιδί. 

Έτσι, καλείται να αναγνωρίσει τη φωνή του ζώου που ακούγεται. Αν, ωστόσο, 

δυσκολευτεί, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη βοήθεια των συμμαθητών του. Αφού, 

λοιπόν, αναγνωρισθεί η φωνή του ζώου που ακούγεται, σειρά έχει να ονομαστεί το 

μικρό του ζώου αυτού, καθώς και της τροφής του. Το παιχνίδι λήγει όταν όλα τα 

                                                      
6 Τέτοιοι ήχοι που να ακούγονται μονάχα οι φωνές των ζώων εντοπίζονται σε αφθονία, έπειτα από 

αναζήτηση, στο διαδίκτυο 
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ζωάκια οδηγηθούν στην τροφή τους. Παρόλα αυτά, αν ήταν πολύ πεινασμένα και δεν 

έχουν χορτάσει (αν, δηλαδή, τα παιδιά επιθυμούν να ξαναπαίξουν), το παιχνίδι 

επαναλαμβάνεται χωρίς την ίδια αντιστοιχία παιδιών και ζώων. 

  



 

53 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Προσχολική Ηλικία συνδέεται με την ταχεία γλωσσική εξέλιξη του παιδιού, και η 

Πρωτοσχολική και Σχολική Ηλικία με την προσπάθεια καλλιέργειας της γλώσσας ως 

επικοινωνιακής δραστηριότητας, έτσι ώστε το παιδί να είναι σε θέση να επικοινωνεί 

αποτελεσματικά με το περιβάλλον του κάνοντας ορθή χρήση των στοιχείων της. Η 

διαδικασία αυτή δεν είναι μονάχα το αποτέλεσμα της προσπάθειας του/της 

εκπαιδευτικού, αλλά κυρίως του παιδιού και της οικογένειάς του. Τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, ξεκινώντας από αυτά της Προσχολικής Εκπαίδευσης σκοπεύουν να 

αναπτύξουν την ικανότητα του παιδιού για επικοινωνία στις διαπροσωπικές του 

σχέσεις ώστε να υιοθετήσει ένα πλούσιο λεξιλόγιο με το οποίο θα δημιουργεί 

γλωσσικά ορθές προτάσεις για να γίνεται κατανοητό, αλλά και να χρησιμοποιεί τη 

γλώσσα ως όργανο σκέψης με το οποίο θα επιτευχθεί η ανάπτυξη γνωστικών 

ικανοτήτων του  (Νημά, 2004; Δημητρακόπουλος & Νατσιοπούλου, 1998). 

  Σκοπός της εργασίας ήταν, αρχικά, η συλλογή δεδομένων από βιβλιογραφικές 

και διαδικτυακές πηγές αναφορικά με την γλωσσική και κινητική ανάπτυξη του 

παιδιού της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Η ανάγκη για κίνηση στην 

ηλικία αυτή τις περισσότερες φορές εκφράζεται μέσα από το παιχνίδι, γι’ αυτό και 

σχολιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθώς και η συμβολή του στην 

ανάπτυξη του παιδιού. Δευτερευόντως, σκοπός της εργασίας αποτέλεσε και η 

παράθεση ενδεικτικών δραστηριοτήτων, ώστε να γίνει φανερό το πώς μπορεί να 

συμβάλλει το κινητικό παιχνίδι στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. 

Η καλλιέργεια της γλώσσας δε συνίσταται να πραγματοποιείται κάτω από μια 

συστηματική γλωσσική διδασκαλία που πιθανό να μην έχει ενδιαφέρον για το 

εκάστοτε ακροατήριο. Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη ότι τα παιδιά 

μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και με ζήλο στη μάθηση, μόνο όταν αυτή 

υλοποιείται σε ένα φυσικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους 

(Brown, 2000 ό.α. στο Σέμογλου & Γρίβα, 2013). 

  Το παιχνίδι, λοιπόν, όπως φάνηκε από τις βιβλιογραφικές αναφορές της 

παρούσας εργασίας, αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο προώθησης της ανάπτυξης της 

γλώσσας αλλά και της κινητικής, κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής 

ανάπτυξης του παιδιού (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Μέσα από το παιχνίδι μπορούν 

κάποιες αφηρημένες ή δύσκολες έννοιες για τα παιδιά να γίνουν πιο εύκολα 

αντιληπτές όπως είναι ο χώρος, ο χρόνος, τα σχήματα, τα χρώματα, τα επίπεδα κ.α. 
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Ωστόσο, συνίσταται η προσοχή και τα σαφή όρια στο παιχνίδι, διότι από τη χαρά των 

παιδιών για αυτό ενδέχεται να επέλθουν τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα 

(Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 

Δεδομένης της εξέλιξης της Φυσικής Αγωγής καθώς και των οφελών της προς 

τον άνθρωπο, θα δημιουργούσε πρόσφορο έδαφος η εμπλοκή της στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών ζητημάτων όπως της Γλώσσας, με την ανάγνωση και τη γραφή να 

συνδυάζονται με την κίνηση και να δημιουργούν εκπαιδευτικές πρακτικές και 

δυνατότητες που θα ελκύουν τα παιδιά (McGuire, Parker, & Cooper, 2001). 

  Ως προς την διαδικασία αναζήτησης των κατάλληλων πηγών για τις ανάγκες 

της εργασίας αποδείχθηκε πως ήταν δύσκολο εγχείρημα, διότι δεν υπάρχει πληθώρα 

ανάλογης βιβλιογραφίας. Αφού, λοιπόν, η γλώσσα, το παιχνίδι και η κίνηση 

αποτελούν κύρια στοιχεία της καθημερινότητας του παιδιού (Τσαπακίδου, 2007), 

κρίνεται αναγκαίο να αποτελέσουν πεδίο έρευνας ώστε να υπάρξουν περισσότερα 

επιστημονικά τεκμήρια για τη συμβολή της κίνησης στη γλωσσική ανάπτυξη του 

παιδιού κατά την Προσχολική και Πρωτοσχολική ηλικία. Έτσι, μια περαιτέρω 

διερεύνηση του θέματος αυτού, θα εξυπηρετούσε στην διεξαγωγή περισσότερων 

αποτελεσμάτων και κατ’ επέκταση ορθότερων αξιολογήσεων ως προς την 

πολύπλευρη και πολύπλοκη σύνδεση των πεδίων της Γλώσσας και της Φυσικής 

Αγωγής. 
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