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Η κίνηση δεν ψεύδεται ποτέ. Είναι ένα βαρόμετρο που δείχνει

την καιρική κατάσταση της ψυχής σε όλους όσους μπορούν να

τη διαβάσουν 

Μartha Graham, χορογράφος, χορεύτρια
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Περίληψη

Ο χορός στο νηπιαγωγείο δίνει στο παιδί την ευκαιρία να κινείται, να αναπτύσσει τη

δημιουργικότητα και την ευαισθησία του, να κινείται πιο έντονα. Ακόμη του δίνει

την  ευκαιρία  να  εκτελεί  απλές  κινήσεις,  να  τις  επαναλαμβάνει,  να  μιμείται  τα

υπόλοιπα παιδιά και να αυτοσχεδιάζει. Στο σχολείο ο χορός αποτελεί κομμάτι της

φυσικής  αγωγής.  Η  παρούσα  εργασία  αποσκοπεί  στην  ανάπτυξη  της  ρυθμικής

ικανότητας των παιδιών μέσω της αναπαραγωγής κινήσεων μοντέρνου χορού σε

μοντέρνο χορευτικό.  Για τον  σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή

στο πέμπτο ολοήμερο νηπιαγωγείο Φλώρινας με συμμετέχοντες δέκα προνήπια και

οκτώ  νήπια.  Από  τα  παιδιά  αυτά  τα  δέκα  ήταν  αγόρια  και  τα  οκτώ  κορίτσια.

Σχεδιάστηκαν  και  εφαρμόστηκαν  απλά  κινητικά  προγράμματα  στην  αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων καθώς και στην αυλή του νηπιαγωγείου και τελικά, τα παιδιά

χόρεψαν  το  «Replay»  της  Τάμτα,  το  οποίο  χορογραφήθηκε  από  τον  ερευνητή.

Χρησιμοποιήθηκαν τα ημερολόγια του ερευνητή, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα.

Από  τα  αποτελέσματα  φάνηκε  ότι  τα  παιδιά  διασκέδασαν  και  τα  κορίτσια,  σε

αντίθεση με τα αγόρια, κατάφεραν να αναπτύξουν την ρυθμική ικανότητα μέσω του

χορευτικού  που  τους  δίδαξα  και  τους  εξάσκησα.  Ακόμη  μέσα  από  τα  κινητικά

προγράμματα  κατάφεραν  να  πετύχουν  διάφορους  κινητικούς,  γνωστικούς  και

κοινωνικοσυναισθηματικούς  στόχους  (άλλους  περισσότερο  άλλους  λιγότερο)  οι

οποίοι είχαν τεθεί από τον ερευνητή.

Λέξεις- Kλειδιά: μοντέρνος χορός, νηπιαγωγείο, κινητικά προγράμματα
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Abstract

Dance  in  kindergarten  gives  the  child  the  opportunity  to  move,  to  develop  its

creativity and sensitivity. It also gives the opportunity to perform simple movements,

repeat  them,  imitate  other  children  and  improvise.  In  school,  dance  is  part  of

physical education. The present work aims to develop the rhythmic ability of children

through the reproduction of modern dance movements in modern dance. For this

purpose, a pilot project was implemented in the fifth kindergarten in Florina with

participants eighteen children four to five years old. Of these children, ten were boys

and eight were girls. Simple kinetic programs were designed and implemented in the

multipurpose  classroom  as  well  as  in  the  kindergarten  yard,  and  eventually  the

children  danced  the  "Replay"  by  Tamta,  which  was  choreographed  by  the

researcher.  The  researcher's  diaries  were  used  to  draw  conclusions.  The  results

showed that the children had fun and the girls, unlike the boys, managed to develop

rhythmic ability through the dance. Through the kinetic programs, they managed to

achieve the various kinetic, cognitive and socio-emotional goals the researcher had

set.

Keywords: modern dance, kindergarten, kinetic programs
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Εισαγωγή 

Η άσκηση πρέπει να γίνει τρόπος ζωής και  πηγή χαράς, μάθησης,  υγείας,

ζωντάνιας για τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί να ξεκινήσει να αθλείται

από μικρή ηλικία για τη σωστή φυσική του κατάσταση αλλά και για την υγεία του. Η

γυμναστική βοηθά στο να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως είναι η

παχυσαρκία  έτσι  ώστε,  όταν  φτάσει  στην  εφηβεία  να  έχει  ένα  υγιές  σώμα.

Ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει την άσκηση από την βρεφική ακόμη ηλικία. Υπάρχουν

αθλήματα  και  ασκήσεις  όπως  το  baby  swimming,  τα  οποία  απευθύνονται  στην

βρεφική  ηλικία  από  έξι-επτά  μηνών  έως  τρία  ετών.  Από  τα  τρία  του  χρόνια,  η

άσκηση είναι απαραίτητη γιατί το παιδί θα μάθει να αγαπά την άσκηση και θα έχει

τον αθλητισμό στη ζωή του για πάντα. Ένα βρέφος έξι-επτά μηνών θα κάνει απλή

κινητοποίηση αρθρώσεων και εξοικείωση με την κίνηση, σε αντίθεση με ένα παιδί

στην  προσχολική  ηλικία  όπου  ασκείται  μέσω  παιχνιδιών  και  κάνοντας  βασικές

κινητικές δεξιότητες. Από εκεί και έπειτα, ένα παιδί έξι-επτά χρονών ασκείται μέσω

αθλημάτων όπως το  ποδόσφαιρο,  βόλεϊ,  μπάσκετ,  κολύμβηση,  χορό,  ολυμπιακή

γυμναστική κάνοντας έτσι τόσο καρδιοαναπνευστική προπόνηση, αλλά και μυϊκή

ενδυνάμωση. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η ώθηση των παιδιών

στην κίνηση από πολύ μικρή ηλικία.

Ο  χορός  στο  νηπιαγωγείο  δίνει  στο  παιδί  την  ευκαιρία  να  χορεύει,  να

αναπτύσσει  τη δημιουργικότητα και  την  ευαισθησία του,  να κινηθεί  πιο έντονα.

Ακόμη του δίνει την ευκαιρία να εκτελεί απλές κινήσεις, να τις επαναλαμβάνει, να

μιμείται τα υπόλοιπα παιδιά και να αυτοσχεδιάζει. Στο σχολείο ο χορός αποτελεί

κομμάτι της φυσικής αγωγής.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη της ρυθμικής ικανότητας

των παιδιών μέσω της αναπαραγωγής κινήσεων μοντέρνου χορού, η παρουσίαση

ψυχοκινητικών  δραστηριοτήτων  για  την  επίτευξη  ψυχοκινητικών,  γνωστικών  και

κοινωνικo-συναισθηματικών στόχων μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, καθώς και η

παρουσίαση  μιας  πιλοτικής  εφαρμογής.  Για  τον  σκοπό  αυτό  πραγματοποιήθηκε

πιλοτική εφαρμογή στο πέμπτο ολοήμερο νηπιαγωγείο Φλώρινας με συμμετέχοντες
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τα  παιδιά  του  δεύτερου  τμήματος.  Τα  παιδιά  του  δεύτερου  τμήματος  ήταν

δεκαοκτώ, δέκα προνήπια και οκτώ νήπια. Από τα παιδιά αυτά τα δέκα ήταν αγόρια

και τα οκτώ κορίτσια. 

Δημιουργήθηκαν δέκα απλά κινητικά προγράμματα με στόχο την εκμάθηση

μοντέρνου  χορού  και  επιμέρους  γνωστικούς  και  κοινωνικoσυναισθηματικούς

στόχους  και  εφαρμόστηκαν  πιλοτικά  τα  πέντε.  Τα  κινητικά  προγράμματα

πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων καθώς και στην αυλή του

νηπιαγωγείου. Όσον αφορά το μουσικό κομμάτι στο οποίο εξασκήθηκαν τα παιδιά

αυτές  τις  πέντε  ημέρες,  κατά  την  ώρα  της  αποθεραπείας,  επιλέχθηκε  από  τον

ερευνητή το «Replay» της Τάμτα. Πρόκειται για ένα χορευτικό ποπ τραγούδι. Όσον

αφορά το χορευτικό, δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον ερευνητή. Προσπάθησε να

είναι  αρκετά  απλό,  με  απλές  και  όχι  γρήγορες  κινήσεις  οι  οποίες

επαναλαμβάνονται. Τις τέσσερις πρώτες μέρες τα παιδιά εξασκήθηκαν κάθε μέρα

σε ένα διαφορετικό κομμάτι του τραγουδιού και την Πέμπτη ημέρα κλήθηκαν να το

χορέψουν ολόκληρο πρώτα μαζί με τον ερευνητή και έπειτα χωρίς. Βέβαια, ακόμα

και τότε ο ρόλος του ερευνητή ήταν βοηθητικός και εμψυχωτικός. 

Χρησιμοποιήθηκαν τα ημερολόγια του ερευνητή, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα

συμπεράσματα.  Ο  εκπαιδευτικός  τήρησε  ημερολόγιο  μετά  από  κάθε  διδακτική

ενότητα, ώστε να είναι όσο το δυνατό περισσότερο λεπτομερής η καταγραφή της

παρέμβασης και ο αναστοχασμός της διαδικασίας. Το ημερολόγιο επιλέχθηκε ως

ένα εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης της παρέμβασης,  καθώς η καταγραφή

πεπραγμένων σε αυτό αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους τρόπους μέσω των

οποίων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναστοχαστούν πάνω στην ίδια τη δουλειά

τους και να την αξιολογήσουν κριτικά (Mc Donough & McDonough, 1997).  Από τα

αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά διασκέδασαν και τα κορίτσια, σε αντίθεση με

τα αγόρια, κατάφεραν να αναπτύξουν την ρυθμική ικανότητα μέσω του χορευτικού

που τους δίδαξα και τους εξάσκησα. Ακόμη μέσα από τα κινητικά μου προγράμματα

κατάφεραν  να  πετύχουν  διάφορους  επιμέρους  κινητικούς,  γνωστικούς  και

κοινωνικοσυναισθηματικούς στόχους τους οποίους είχα θέσει.

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α΄ μέρος επιχειρείται να

δοθεί  ένα θεωρητικό πλαίσιο για την κίνηση στην προσχολική ηλικία καθώς και

κάποιες  βασικές  πληροφορίες  για  τα  εκπαιδευτικά  κινητικά  προγράμματα
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προσχολικής  ηλικίας.  Το  1ο κεφάλαιο  αναφέρεται  στην  κίνηση  στην  προσχολική

ηλικία  αλλά  και  στην  κινητική  αγωγή  σε  αυτή  την  ηλικία  η  οποία  κρίνεται

απαραίτητη ,γιατί μόνο έτσι το παιδί θα μπορέσει να εκφραστεί συναισθηματικά

και γνωστικά, θα αναπτυχθεί σωματικά και κινητικά, θα κοινωνικοποιηθεί και θα

μάθει  βιωματικά.  Στο  2ο κεφάλαιο γίνεται  αναφορά στα ημερήσια εκπαιδευτικά

κινητικά  προγράμματα  της  προσχολικής  ηλικίας  καθώς  και  στις  υπάρχουσες

μεθόδους  διδασκαλίας  που  εφαρμόζονται  στην  ηλικία  αυτή.  Στο  3ο κεφάλαιο

αρχικά γίνεται  λόγος  για  το  χορό  γενικά,  έπειτα  για  την  εξέλιξη  του  μοντέρνου

χορού  συγκεκριμένα  στον  20ο αιώνα  με  την  αναφορά  στους  πιο  σημαντικούς

σταθμούς και τα σημαντικότερα πρόσωπα. Το κεφάλαιο συνεχίζει με το χορό στο

νηπιαγωγείο. Κάποια από τα ερωτήματα που απαντάει είναι τα εξής :τι παρέχει στο

παιδί;  Πως  διδάσκεται;  Ποιος  είναι  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  και  ποιος  των

παιδιών; Ποια είδη μουσικής ενδείκνυνται για χορό στο νηπιαγωγείο; Το Β’ μέρος

κλείνει με το σκοπό της παρούσας έρευνας καθώς και με τους επιμέρους στόχους

της. 

Στο Β΄ μέρος, στο 5ο κεφάλαιο δίνονται κάποιες πληροφορίες για το δείγμα

μου,  την  πειραματική  διαδικασία  και  την  πιλοτική  εφαρμογή  στην  οποία

περιγράφονται αναλυτικά δέκα προτεινόμενα κινητικά προγράμματα, από τα οποία

τα  πέντε  εφαρμόστηκαν  στο  νηπιαγωγείο.  Στη  συνέχεια  δίνεται  ο  ορισμός  των

ημερολογίων, που τήρησε ο εκπαιδευτικός μετά από κάθε διδακτική ενότητα καθώς

και η δομή τους. Στο 6ο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα για

κάθε  κινητικό  πρόγραμμα  που  υλοποιήθηκε  στο  νηπιαγωγείο.  Στο  7ο κεφάλαιο

δίνεται η συζήτηση-συμπεράσματα των παραπάνω. Ακολουθεί η βιβλιογραφία και

το  παράρτημα  στο  οποίο  παρέχονται  τα  αναλυτικά  πλάνα  της  κάθε  διδακτικής

παρέμβασης  καθώς και  τα  αναλυτικά ημερολόγια  των κινητικών προγραμμάτων

που εφαρμόστηκαν.
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Α΄ ΜΕΡΟΣ

1. Η κίνηση 

1.1. Η κίνηση στην προσχολική ηλικία

Σήμερα, τα παιδιά έχουν όλο και λιγότερες ευκαιρίες για κίνηση και παιχνίδι

αφού σπαταλούν τις περισσότερες ώρες της καθημερινότητας τους μπροστά από

την  οθόνη της  τηλεόρασης,  του  κινητού και  του  ηλεκτρονικού τους  υπολογιστή.

Προφανώς η τεχνολογία έχει πολλά θετικά στοιχεία για τα παιδιά ωστόσο με την

πολύωρη χρήση τους δεν υπάρχει χρόνος για κίνηση και αυτό οδηγεί τα παιδιά στο

να μην αγαπούν την κίνηση καθώς και σε άλλα επακόλουθα προβλήματα υγείας

(όπως  η  παχυσαρκία).  Η  κίνηση  αποτελεί  για  όλους  τους  παιδαγωγούς  ένα

απαραίτητο μέσο εξάσκησης του σώματος και του πνεύματος καθώς και ένα μέσο

μάθησης για τα παιδιά . Αυτή η άποψη όπως και η άποψη ότι η κίνηση είναι ζωτικής

σημασίας  για  ένα  παιδί  έχει  υποστηριχθεί  και  έχει  ενισχυθεί  και  από  άλλες

επιστήμες που ασχολήθηκαν και  ασχολούνται  με τη  νηπιακή ηλικία (ψυχολόγοι,

μουσικοί  κτλ)  .  Κατά  τη  νηπιακή  ηλικία,  το  παιδί  έχει  μια  ατελείωτη  όρεξη  για

κίνηση και παιχνίδι κάτι το οποίο μπορεί με κάποια καθοδήγηση να εξελιχθεί σε

κινητική δεξιότητα. Μετά το δεύτερο έτος της ηλικίας του, κατά το οποίο το παιδί

έχει μάθει να περπατάει, αποκτά μια κινητική ελευθερία. Μέχρι την ηλικία των 5

ετών,  οι  κινητικές  δραστηριότητες  χρησιμοποιούνται  για  την  ωρίμανση  του

συντονιστικού  νευρικού  συστήματος.  Τα  παιδιά  εμπλουτίζουν  τις  κινητικές  τους

δεξιότητες. Η αδρή και λεπτή τους κινητικότητα, τα κινητικά σχήματα και η αύξηση

του συντονισμού οδηγούν σε μια πιο ακριβή γνώση του περιβάλλοντος τους (του

χώρου). Καθώς το σώμα ωριμάζει, επιτρέπει στο παιδί να ανακαλύψει, να μάθει και

να αξιοποιήσει  τις  δεξιότητες  του.  Σε  κάθε κινητική δραστηριότητα  του παιδιού

υπάρχουν  κάποιες  ιδιαίτερες  ατομικές  κινήσεις  με  δικές  τους  χαρακτηριστικές

ιδιότητες.  Σύμφωνα  με  τον  Popow (στo  Τσαπακίδου,  2007)  σε  κάθε  κινητική

δραστηριότητα διακρίνουμε τα μέρη της κίνησης στο χώρο (κίνηση χεριών, ποδιών

και κορμού) και τα μέρη της κίνησης στο χρόνο (διάρκεια, ρυθμός, ένταση). Κατά
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τον  Popow (στo  Τσαπακίδου,  2007),  μια  ολοκληρωμένη  κινητική  δραστηριότητα

είναι  το  αποτέλεσμα  της συνισταμένης  ποικίλων  εσωτερικών  και  εξωτερικών

δυνάμεων  που  επενεργούν  στο  ανθρώπινο  σώμα  .Kατά  τον  Rudolf Laban (στo

Τσαπακίδου, 2007), εξωτερικές είναι οι δυνάμεις που επενεργούν στο σώμα όταν

αυτό  πρόκειται  να  κινηθεί  ή  να  ανακόψει  την  κίνηση  του  και  εσωτερικές,  οι

προσπάθειες που ξεκινούν από τη θέληση του ατόμου για να δημιουργήσει και να

ελέγξει  την  κίνηση  του  σώματος  του.  Η  κίνηση  μπορεί  να  είναι  συνηθισμένη/

αυθόρμητη  και  γυμναστική/  συνειδητή.  Συνηθισμένη  κίνηση  είναι  η  αυθόρμητη

κίνηση που συναντάται στις βασικές καθημερινές πρακτικές όπως στην εργασία. Οι

στόχοι  κάθε  κινητικής  δραστηριότητας  πετυχαίνονται  μέσω  της  γυμναστικής

κίνησης.  Κάθε  μέρος  της  κίνησης  συνοδεύεται  από:  το  μέλος  του  σώματος  που

επιθυμούμε  να  κινηθεί,  το  είδος  της  κίνησης,  την  κατεύθυνση  κίνησης,  την

αφετηρία-τροχιά-τελική στάση του σώματος,  το χρονικό διάστημα από την αρχή

μέχρι  το  τέλος  της  κίνησης,  το  ρυθμό.  Τα  παραπάνω  ονομάζονται  στοιχεία  της

κίνησης. Σημαντική είναι η γνώση των στοιχείων της κίνησης καθώς και του πως

αλληλεπιδρούν,  αλληλοσυνδέονται  για  την  ολοκλήρωση  μιας  κίνησης.  Αυτό

καθορίζει  και  την  εκτέλεση  της  στο  χώρο  και  στο  χρόνο.  Η  κίνηση  είναι  μια

βιολογική, πνευματική, ψυχική και κοινωνικο-συναισθηματική διαδικασία.

Κατά  την  Morrison (στo  Τσαπακίδου,  2007),  η  κίνηση  αποτελεί  τον

πρωταρχικό τρόπο έκφρασης του παιδιού. Μέσω αυτής εξερευνά το περιβάλλον

του. Κατά τον  Meinel (στo Τσαπακίδου, 2007),  o καθένας που κινείται οφείλει να

προσαρμόσει  την  κίνηση του στις  ανάγκες  ενός  συγκεκριμένου παιχνιδιού,  στον

κατάλληλο  χωροχρόνο.  Ο  Bikov (στo  Τσαπακίδου,  2007)  επισημαίνει  την

αναγκαιότητα  της  μυϊκής  κίνησης  στον  άνθρωπο.  Η  Chephart (στo  Τσαπακίδου,

2007) προσθέτει πως το παιδί εξερευνά τον κόσμο γύρω του και με την κίνηση.

Καθώς κινείται λοιπόν αγγίζει, πετά αντικείμενα ,τρέχει ανάμεσα σε αντικείμενα του

περιβάλλοντος του,  αντιλαμβάνεται τις  έννοιες του σχήματος,  του μεγέθους, της

απόστασης  και  της  κατεύθυνσης.  Ακόμη,  καθώς  κινείται,  βρίσκεται  σε  διαρκή

αλληλεπίδραση  με  το  περιβάλλον  του  και  έτσι  αφομοιώνει  αυθόρμητα  κάποια

κινητικά  σχήματα  τα  οποία  αξιοποιεί  για  την  απόκτηση  νέων  εμπειριών.  Μέσω

αυτής της αφομοίωσης των κινητικών σχημάτων οδηγείται και στην πρώτη γνώση.

Η γνώση λοιπόν ξεκινά με την κίνηση του σώματος.  Ο  Piaget αναφέρει πως ‘’το
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παιδί στην αισθητηριακή περίοδο σκέφτεται με τα μάτια ή τα αφτιά, γνωρίζει με τα

χέρια  ή  την  αφή,  σκέφτεται  και  απαντά  με  το  σώμα  του’’.  Η  Weikart (στo

Τσαπακίδου, 2007) αναφέρει πως οι εμπειρίες κίνησης διευκολύνουν τη μάθηση,

την καθιστούν πιο ευχάριστη και πως οι επιτυχίες στις κινητικές δραστηριότητες

αυξάνουν την εμπιστοσύνη στις γνωστικές τους ικανότητες.

Επιτακτική λοιπόν είναι η ανάγκη για κίνηση στα μικρά παιδιά για να έχουν

καλή φυσική  σωματική  κατάσταση  και  ανάπτυξη,  να  έρθουν  σε  επαφή με  νέες

καταστάσεις,  έννοιες,  παρατηρήσεις,  να  εξερευνήσουν,  να  πειραματιστούν,  να

αποκτήσουν  ολοένα  και  περισσότερες  κινητικές  εμπειρίες,  δεξιότητες  άρα  και

καλύτερη προσαρμογή στο περιβάλλον τους ,να αποκτήσουν γνώση του σώματος

και των δυνατοτήτων του, της σχέσης του σώματος με το χώρο και της σχέσης του

σώματος με τα υπόλοιπα παιδιά.  Ακόμη, η κίνηση στην προσχολική ηλικία είναι

απαραίτητη  για  να  μπορέσουν  τα  παιδιά  να  εκφραστούν  χορευτικά,  θεατρικά,

ρυθμικά αξιοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους, να συνεργαστούν

με άλλα παιδιά σε ομαδικά παιχνίδια, να αναπτύξουν δεξιότητες αδρής και λεπτής

κινητικότητας τόσο σε στάση όσο και σε μετακίνηση. 

Γιατί  όμως χρειάζεται  αγωγή η  κινητικότητα  του  παιδιού;  Στις  σημερινές

κοινωνίες  το παιδί  έχει  την  ευκαιρία να κινηθεί  μόνο όταν οι  γονείς  του βρουν

χρόνο να το πάνε σε κάποια εξωσχολική δραστηριότητα ή στο πάρκο ενώ στο σπίτι

εκτονώνεται  πάνω  σε  άλλα  αντικείμενα.  Όταν  η  κίνηση  του  παιδιού  δεν  έχει

έκφραση, πειραματισμό, επίδοση και επικοινωνία τότε οδηγείται σε νευρικότητα η

οποία εκδηλώνεται με επιθετικότητα ή σε νωθρότητα με συνέπεια την υπερφαγία.

Το σχολείο και πιο συγκεκριμένα το νηπιαγωγείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο

θέμα  «αγωγή  της  κίνησης».  Έτσι  το  παιδί  θα  μπορέσει  να  εκφραστεί

συναισθηματικά  και  γνωστικά,  θα  αναπτυχθεί  σωματικά  και  κινητικά,  θα

κοινωνικοποιηθεί  και  θα μάθει  βιωματικά.  Ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι  κατά

πόσο στην πράξη παρέχονται επαρκείς ευκαιρίες κίνησης στα παιδιά . Πρόκειται για

ένα ερώτημα με αμφίβολη απάντηση. Το νηπιαγωγείο μπορεί να δώσει ή να μην

δώσει ευκαιρίες για εμπειρίες κίνησης,  μάθησης και κοινωνικοποίησης μέσω της

κίνησης και ταυτόχρονα να επηρεάσει ή όχι τη στάση των παιδιών απέναντι στην

κίνηση.
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H κινητική  αγωγή  περιλαμβάνει  κινητικά,  γνωστικά  και  συναισθηματικά

στοιχεία. Κινητική ανάπτυξη είναι η βαθμιαία αλλαγή της κινητικής συμπεριφοράς

του παιδιού που προκαλείται από την αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον και το

κινητικό  έργο.  Η  απόκτηση  κινητικών  δεξιοτήτων  βρίσκεται  στον  πυρήνα  ενός

προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής. Με τον όρο κινητικές δεξιότητες εννοούμε

την ανάπτυξη κινητικού ελέγχου, την ακρίβεια και ορθότητα στην εκτέλεση βασικών

κινήσεων.  Καθώς τα παιδιά  ωριμάζουν,  οι  ήδη υπάρχουσες κινητικές  δεξιότητες

που έχουν  αποκτήσει  εφαρμόζονται  ως  ειδικευμένες  δεξιότητες  σε  μια ποικιλία

παιχνιδιών,  αθλημάτων,  χορών.  Σύμφωνα  με  τον  Gallahue(2002),  οι  βασικές

κινητικές δεξιότητες  ταξινομούνται  σε  δεξιότητες  μετακίνησης,  χειρισμού  και

σταθεροποίησης.  Δεξιότητες  μετακίνησης  είναι  οι  δεξιότητες  κατά  τις  οποίες  το

σώμα μεταφέρεται από ένα σημείο σε ένα άλλο με οριζόντια ή κάθετη κατεύθυνση

Ορισμένες δεξιότητες μετακίνησης είναι οι εξής: βάδισμα, τρέξιμο, άλματα, κουτσό,

αναρρίχηση, γκαλόπ κ.α. Οι δεξιότητες χειρισμού διακρίνονται στις αδρές και στις

λεπτές.  Αδρές  είναι  εκείνες  που  περιλαμβάνουν  την  παροχή  δύναμης  σε

αντικείμενο  ή  τη  λήψη  δύναμης  από  αντικείμενο.  Κάποιες  αδρές  δεξιότητες

χειρισμού είναι το ρολάρισμα (π.χ. μπάλας), η ρίψη, το κλώτσημα, η αναπήδηση, η

πάσα βόλευ, η υποδοχή (π.χ. μπάλας), το σταμάτημα (π.χ. μπάλας). Αναπτύσσοντας

αυτές  τις  δεξιότητες  το  παιδί  μπορεί  να  αναπτύξει  δεξιότητες  χειρισμού

αθλημάτων. Λεπτές δεξιότητες χειρισμού είναι οι δεξιότητες που αποκτά το παιδί

μέσω του χειρισμού αντικειμένων χρησιμοποιώντας κινητικό έλεγχο και ακρίβεια

της  κίνησης  (π.χ.  το  δέσιμο  των  κορδονιών).  Η  φυσική  αγωγή  ενδιαφέρεται

περισσότερο  για  την  ανάπτυξη  αδρών  δεξιοτήτων  χειρισμού.  Οι  δεξιότητες

σταθεροποίησης αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μετακίνησης και

χειρισμού καθώς όλες οι κινήσεις περιλαμβάνουν στοιχεία σταθεροποίησης. Κατά

τις  κινήσεις  αυτές  το  σώμα  παραμένει  σταθερό  αλλά  κινείται  γύρω  από  τον

οριζόντιο  ή  κάθετο  άξονα  του.  Εστιάζουν  στην  ανάπτυξη  στατικής  ή  δυναμικής

ισορροπίας.  Ενδεικτικές  δεξιότητες  σταθεροποίησης  είναι  οι  εξής:  δίπλωση,

διάταση, αιώρηση, περιστροφή, ισορροπίες, ξεκίνημα, σταμάτημα, προσποίηση.

Η  ψυχοκινητική  αγωγή  εστιάζει  επίσης  στη  βελτίωση  της  φυσικής

κατάστασης του παιδιού. Φυσική κατάσταση ενός ατόμου είναι η ικανότητα του να

εκτελεί καθημερινά ασκήσεις χωρίς υπερβολική κούραση και να διαθέτει ενέργεια
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για ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  Η μυϊκή δύναμη, καρδιαγγειακή αντοχή, μυϊκή

αντοχή, ευκαμψία των αρθρώσεων θεωρούνται στοιχεία της φυσικής κατάστασης

που έχουν να κάνουν με την υγεία. Η ισχύς, η ισορροπία, η συναρμογή, η ευκινησία,

η ταχύτητα είναι κάποια στοιχεία της φυσικής κατάστασης που σχετίζονται με την

απόδοση. 

Η γνωστική μάθηση μέσω του γνωστικού σχεδιασμού και κριτικής σκέψης

είναι  ένα  αποτέλεσμα  της  συμμετοχής  των  παιδιών  σε  προγράμματα  κινητικής

αγωγής. Λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο γνωστικός και ο κινητικός τομέας είναι

αλληλένδετοι  όπως  επίσης  το  γνωστικό  και  κινητικό  επίπεδο  ανάπτυξης  των

παιδιών. Η γνωστική μάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία το παιδί οργανώνει

πληροφορίες,  τις  καταγράφει στη μνήμη του,  τις  ανακαλεί  και  τις  εφαρμόζει  σε

διάφορες  καταστάσεις.  Μέσω  της  συμμετοχής  του  σε  κινητικές  δραστηριότητες

απομνημονεύει, ανακαλεί, παίρνει και εφαρμόζει αποφάσεις. Η μάθηση δεξιοτήτων

συνδέεται  πολύπλοκα  με  τη  γνωστική  ικανότητα.  Όσο  πιο  πολύπλοκη  είναι  μια

δεξιότητα τόσο πιο πολύπλοκη είναι και η γνωστική διαδικασία.  Τα στοιχεία της

γνωστικής-αντιληπτικής  μάθησης  που σχετίζονται  με  την κίνηση είναι  οι  έννοιες

δεξιοτήτων,  οι  έννοιες  κίνησης,  οι  έννοιες  δραστηριοτήτων,  οι  έννοιες  φυσικής

κατάστασης και οι ακαδημαϊκές έννοιες .Είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά πως

πρέπει να κινείται το σώμα τους καθώς εκτελούν δεξιότητες, εφοδιάζοντας τα με

έννοιες  δεξιοτήτων  (βασικές  και  ειδικευμένες).  Προκειμένου  να  αναπτύξουν  τα

μικρά παιδιά την ικανότητα κίνησης με πολλούς τρόπους πρέπει να δοθούν ποικίλες

ευκαιρίες  πειραματισμού  και  εξερεύνησης  κινητικών  εννοιών  της  προσπάθειας

(πως  μπορεί  να  κινηθεί  το  σώμα),  του  χώρου  (που  μπορεί  να  κινηθεί)  και  των

σχέσεων(με  ποιον  και  με  τι  μπορεί  να  κινηθεί  το  σώμα  τους).  Τα  παιδιά

μαθαίνοντας ,μέσω της κίνησης, έννοιες δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνουν

μοντέλα,  πρότυπα,  κανόνες,  στρατηγικές μπορούν να έχουν μια αποτελεσματική

συμμετοχή στις διάφορες δραστηριότητες. 

Έτσι, γνωρίζουν πως πρέπει να τοποθετηθούν, πώς να ανταποκριθούν στις

απαιτήσεις της δραστηριότητας, πώς να ακολουθήσουν κανόνες και στρατηγική. Οι

έννοιες δραστηριοτήτων πρέπει να προσαρμόζονται στην ηλικία των παιδιών, στην

γνωστική, κινητική και συναισθηματική τους ανάπτυξη και στην μοναδικότητα του

κάθε παιδιού. Ωστόσο αυτός δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος της Φυσικής-Κινητικής
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αγωγής. Πρωταρχικοί στόχοι είναι μάθηση εννοιών δεξιοτήτων και η βελτίωση της

φυσικής κατάστασης των παιδιών. Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης μέσω της

μάθησης  εννοιών φυσικής  κατάστασης  από τα  παιδιά,  αν  και  είναι  δύσκολο να

επιτευχθεί  στο  μάθημα της  Φυσικής  Αγωγής,  είναι  απαραίτητη  για να έχουν τα

παιδιά μια ζωή με υγεία. Πρέπει ακόμα να μάθουν τη σχέση ανάμεσα στην υγιεινή

διατροφή, τη φυσική κατάσταση και την καλή υγεία. Οι κινητικές δραστηριότητες

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μέσο ενίσχυσης της γνώσης εννοιών από το

χώρο της Γλώσσας, των Μαθηματικών και άλλων μαθησιακών περιοχών που έχουν

διδαχθεί στην τάξη. Οι έννοιες της φυσικής κατάστασης που θα διδαχθεί το παιδί

πρέπει  να  προσαρμόζονται  στο  επίπεδο  γνωστικής  αντίληψης  των  παιδιών.  Ένα

στοιχείο  του  προγράμματος  της  κινητικής  αγωγής  εστιάζει  στη  μάθηση  των

παραπάνω εννοιών και στην αντιληπτικοκινητική μάθηση. 

Η  αντιληπτικοκινητική  μάθηση  αφορά  την  ανάπτυξη  αισθητηριακής

ευαισθησίας του παιδιού για τον κόσμο γύρω του. Η αντιληπτικοκινητική μάθηση

μπορεί  να  βελτιωθεί  μέσω  της  ενεργού  συμμετοχής  των  παιδιών  σε  κινητικές

δραστηριότητες γνώσης του σώματος, της κατεύθυνσης , του χώρου και του χρόνου

(αντιληπτικοκινητικά στοιχεία). Κατά τις δραστηριότητες γνώσης του σώματος, το

παιδί κατανοεί καλύτερα τη φύση και τη λειτουργία του σώματος του. Τα στοιχεία

γνώσης  του  σώματος  είναι  η  γνώση  των  μελών  του  σώματος,  η  γνώση  του  τι

μπορούν να κάνουν τα μέλη και η γνώση του πως μπορούν να κινηθούν. Κατά τις

δραστηριότητες γνώσης του χώρου, το παιδί αποκτά γνώση του προσανατολισμού

του σώματος του στο χώρο και της ποσότητας του χώρου που καταλαμβάνει.  Η

γνώση του χώρου προοδεύει από αντικειμενική σε υποκειμενική τοποθέτηση καθώς

το παιδί μεγαλώνει και αποκτά εμπειρίες. Τα παιδιά μπορούν να κινηθούν στο χώρο

με πολλούς τρόπους. Ο ατομικός τους χώρος είναι ο χώρος που άμεσα κυκλώνει το

σώμα  τους.  Ο  γενικός  χώρος  είναι  ο  διαθέσιμος  χώρος  της  αίθουσας,  του

γυμναστηρίου  ή  της  αυλής  που  βρίσκονται.  Περιορισμένος  χώρος  είναι  μια

περιορισμένη περιοχή στην οποία μπορούν να κινούνται. Το παιδί, καθώς κινείται

στο χώρο, μπορεί να κινηθεί σε διάφορα επίπεδα (ψηλό, μεσαίο, χαμηλό) και με

διάφορους σχηματισμούς ή να χρησιμοποιήσει το σώμα του για να πάρει διάφορα

σχήματα.  Γνώση  της  κατεύθυνσης  σημαίνει  ότι  το  παιδί  γνωρίζει  το  σώμα  του

καθώς κινείται σε σχέση αντικείμενα ή ανθρώπους. Αφού το παιδί κατακτήσει τη
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γνώση της  κατεύθυνσης,  είναι  σε  θέση να νοηματοδοτήσει  έννοιες  όπως πάνω,

κάτω, αριστερά, δεξιά. Η ικανότητα κατεύθυνσης συνήθως αναπτύσσεται πριν από

την  εσωτερική  κατάκτηση  της  πλευρικότητας  (εσωτερική  αίσθηση  για  την

κατεύθυνση).  Όταν  το  παιδί  γνωρίζει  π.χ.  ότι  έχει  μια  αριστερή  και  μια  δεξιά

πλευρά, ωστόσο δε μπορεί  να το εφαρμόσει,  έχει ικανότητα κατεύθυνσης χωρίς

πλευρικότητα. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορες κινητικές δραστηριότητες

όπου χρησιμοποιούνται προφορικά οι όροι μέσα, έξω, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω

τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν της αίσθηση της γνώσης της κατεύθυνσης άρα

και την πλευρικότητα, ικανότητα κατεύθυνσης. Tα παιδιά τα οποία αναπτύσσουν τη

γνώση του χρόνου μαθαίνουν πώς να συγχρονίζουν τις κινήσεις τους με ρυθμό και

αλληλουχία (π.χ.  στον χορό).  Οι  οπτικές,  απτικές  και  ακουστικές ικανότητες  των

παιδιών  μπορούν  να  βελτιωθούν  μέσω  της  κίνησης.  Τέλος,  κοινωνικο-

συναισθηματική  ανάπτυξη  είναι  η  ικανότητα  των  παιδιών  να  ενεργούν,

αλληλεπιδρούν και να αντιδρούν αποτελεσματικά σε σχέση με τους ίδιους και με

άλλους. Ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα των ερεθισμάτων, τα παιδιά

μπορούν να δουν τον κόσμο σαν κάτι που μπορούν να ελέγξουν ή να τους ελέγξει. Η

βελτίωση της αυτοαντίληψης και η θετική κοινωνικοποίηση του παιδιού αποτελούν

στοιχεία της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης του. Κλείνοντας, υπάρχει μια

αλληλένδετη σχέση κινητικού, γνωστικού και συναισθηματικού τομέα της κινητικής

αγωγής.
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2. Κινητικά προγράμματα στο νηπιαγωγείο

Οι  νηπιαγωγοί  οφείλουν  να  καλύπτουν  αυτή  την  ακόρεστη  όρεξη  των

παιδιών  για  κίνηση  παρέχοντας  τους  τα  καλύτερα  εκπαιδευτικά  κινητικά

προγράμματα,  αρκετό  χρόνο για κίνηση,  κατάλληλα σχεδιασμένους  χώρους  που

προσελκύουν τα παιδιά. Ακόμη οφείλουν να παρέχουν στα παιδιά σταθερά όργανα

γυμναστικής  (π.χ.  πολύζυγα,  μονόζυγα,  δοκοί,  κτλπ)  καθώς  και  κινητά  όργανα

(μπάλες, στεφάνια κτλ). 

Οι  κινητικές  δραστηριότητες  καλό  είναι  να  επιτρέπουν  στα  παιδιά  να

εκφραστούν, να διασκεδάσουν (ακόμα και αν δεν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι ), να

μάθουν,  να  είναι  δημιουργικά,  να  αξιοποιούν  τη  φαντασία  τους,  να

αυτοσχεδιάσουν,  να  αλληλεπιδράσουν  μεταξύ  τους  (άρα  και  να

κοινωνικοποιηθούν),  να  καλλιεργήσουν  την  αυτοπεποίθηση-αυτοεκτίμηση,  να

λειτουργούν αυτόνομα και φυσικά να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες. 

Ο εξωτερικός χώρος (όπως και ο εσωτερικός όπως προαναφέρθηκε) πρέπει

να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος και ασφαλής για τα παιδιά. Ακόμη ο νηπιαγωγός

οφείλει  μέσα  από  τα  κινητικά  του  προγράμματα  να  εμπλέκει  το  παιδί  σε  μια

διαδικασία  σκέψης,  αξιολόγησης,  σύγκρισης,  παρατήρησης  και  δράσης.

Προτιμότερο είναι να τα διδάξει λίγα και ευχάριστα από τα οποία θα αποκομίσουν

και τα παιδιά αρκετά στοιχεία παρά φορτωμένα πράγματα. Σημαντική είναι και η

σειρά δυσκολίας των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κινητικά προγράμματα για

να μπορέσουν και τα παιδιά να αναπτύξουν σταδιακά και όχι βιαστικά τις ανάλογες

δεξιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τις ίδιες τις κινητικές δραστηριότητες. Ο βαθμός

δυσκολίας τους πρέπει να είναι μικρός και σταδιακά να αυξάνεται με πιο σύνθετες

ασκήσεις που να ανταποκρίνονται  πάντα στις  ανάγκες και  στις  δυνατότητες  των

παιδιών. Η θετική ενίσχυση καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και στο τέλος

αυτών είναι  εξίσου σημαντική για την αυτοπεποίθηση τους,  την  ελαχιστοποίηση

του συναισθήματος της αποτυχίας (ακόμα και αν αποτύχουν κάποιες φορές) αλλά

τους  δίνει  και  μια  γνώση για  το  ποιες  είναι  οι  δυνατότητες  του  σώματος  τους.

Ακόμη είναι σημαντικό να γνωρίζει τα ατομικά χαρακτηριστικά, και την πρόοδο του
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κάθε  παιδιού  για  να  συμπεριφέρεται  ανάλογα.  Όσον  αφορά  την  πρόοδο  των

παιδιών,  μπορεί  να  έχει  ένα  αρχείο  προόδου  των  παιδιών  για  την  πρόοδο  των

κινητικών τους δεξιοτήτων και για την πρόοδο της συμπεριφοράς τους. Τέλος καλό

θα είναι να οργανώνει τα προγράμματα και το χώρο του με τέτοιο τρόπο ώστε τα

παιδιά  να  έχουν  κάποια  ερεθίσματα  και  να  είναι  σε  θέση  να  παρεμβαίνουν

παρέχοντας βοήθεια ή προτείνοντας λύσεις και αλλαγές στην οργάνωση του χώρου

και  του  προγράμματος.  Παρακάτω  θα  δούμε  τι  λαμβάνεται  υπόψη  κατά  την

οργάνωση  ενός  ημερήσιου  κινητικού  προγράμματος  το  οποίο  έχει  ως  βάση  τη

φράση ‘’Δίδαξε λίγο και παίξε πολύ’’. Αρχικά τίθεται κάποιο θέμα και ένας βασικός

κινητικός στόχος. Εκτός από τον βασικό κινητικό στόχο τίθενται , αν το επιθυμεί ο

εκπαιδευτικός, και κάποιοι γνωστικοί στόχοι (ανάλογα με την μαθησιακή περιοχή ή

τις  μαθησιακές  περιοχές  που  έχει  επιλέξει  να  εμπλέξει  στο  συγκεκριμένο

σχεδιασμό) καθώς και κάποιοι κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι. 

Έπειτα θέτει  τους επιμέρους κινητικούς στόχους και  επιλέγει  τα ανάλογα

υλικά (γυμναστικά όργανα και άλλα διάφορα άχρηστα υλικά) και τη μέθοδο για την

επίτευξη  των  στόχων.  Ο  σχεδιασμός  πρέπει  να  είναι  τέτοιος  ώστε  να

ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες και σε όλα τα επίπεδα δυνατοτήτων

των παιδιών. Οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν μια ιεράρχηση από τις πιο απλές

στις πιο σύνθετες. Το πρόγραμμα ξεκινάει με μια προθέρμανση (σαν μια εισαγωγή

στο πρόγραμμα), συνεχίζει με το κυρίως μέρος (2 ή 3 βασικές δραστηριότητες του

ημερήσιου κινητικού προγράμματος) και κλείνει με την αποθεραπεία (ασκήσεις για

το  κλείσιμο του προγράμματος).  Η  προθέρμανση ή εισαγωγή αποσκοπεί  στο  να

προετοιμάσει σωματικά και ψυχικά τα παιδιά για όλο το κινητικό πρόγραμμα (π.χ.

ασκήσεις  ευκινησίας,  μετακινήσεις,  κυκλική  γύμναση).  Το  κύριο  μέρος

περιλαμβάνει διάφορες απλές ή σύνθετες δραστηριότητες με κάποιους επιμέρους

στόχους,  έχοντας  πάντα  έναν  βασικό  κινητικό  στόχο  του  προγράμματος.  Η

αποθεραπεία  ή  το  κλείσιμο  του  προγράμματος  αποσκοπεί  στην  ανάκτηση  της

σωματικής και ψυχικής ηρεμίας των νηπίων (π.χ. αναπνευστικές, αισθησιοκινητικές

ασκήσεις, χορός,  τραγούδι,  εικαστική δραστηριότητα).  Οι χώροι που μπορούν να

πραγματοποιηθούν  τα  ημερήσια  κινητικά  προγράμματα  είναι  η  τάξη,  κάποιο

κλειστό  γυμναστήριο  του  νηπιαγωγείου  (αν  υπάρχει),  η  αυλή  του  σχολείου  ή

κάποιος  άλλος  υπαίθριος  χώρος  .Ανάλογα  με  το  χώρο  στον  οποίο  θα
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πραγματοποιηθεί  κάποιο  κινητικό  πρόγραμμα  είναι  τα  υλικά  μας  και  οι

δραστηριότητες. Για παράδειγμα στην αυλή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μπάλα

για κάποιο κινητικό παιχνίδι ενώ στην τάξη για να μην προκληθεί ζημιά με τη μπάλα

μπορούν να κατασκευάσουν (τα παιδιά μαζί με το νηπιαγωγό) δικές τους μπαλίτσες

π.χ.  από  χαρτί.  Υπάρχει  λοιπόν  διαφοροποίηση  υλικών  ανάλογα  με  το  χώρο.  Η

μουσική  από  κασετόφωνο,  cd player,  υπολογιστή  (π.χ.  από  youtube)  ή  άλλο

ηλεκτρονικό μέσο ή από κάποιο μουσικό όργανο, μπορεί να συνοδεύει τις κινητικές

δραστηριότητες των ημερήσιων κινητικών προγραμμάτων. Όσον αφορά τη διάρκεια

του  κινητικού  προγράμματος  κυμαίνεται  από  20-40  λεπτά.  Δραστηριότητες

σύνθετες  και  απαιτητικές  διαρκούν  λιγότερο  ενώ  εύκολες  και  πιο  ευχάριστες

δραστηριότητες διαρκούν περισσότερο.

Tα (γυμναστικά) υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε ημερήσιο

κινητικό πρόγραμμα διακρίνονται σε σταθερά και κινητά. Σταθερά είναι τα υλικά

όπου  το  παιδί  κινείται  πάνω-  κάτω,  γύρω,  προς  αυτά  (π.χ.  πολύζυγο,  σκάλες,

σχοινιά αναρρίχησης), ενώ κινητά είναι τα υλικά που τα κρατά και τα χρησιμοποιεί

το  νήπιο  (π.χ.  στεφάνια,  μπάλες  και  άλλα  αντικείμενα  που  μπορούν  να

αντικαταστήσουν  τα  προαναφερόμενα).  Σημαντικά  στοιχεία  για  τον  τρόπο  που

χρησιμοποιούμε το κάθε υλικό είναι το μέγεθος, το βάρος, το σχήμα, η υφή, το

χρώμα, η τοποθέτηση του(κάθετο-οριζόντιο, ψηλό-χαμηλό) και η αξιοποίηση τους

για κάθε επιδεξιότητα.  Τα γυμναστικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται  για την

ανάπτυξη  της  λεπτής  κινητικότητας  κρίνεται  σωστό  αρχικά να  είναι  ελαφρά και

μεγάλα και  χωρίς  κάποιο συγκεκριμένο σχήμα ενώ σταδιακά μπορούν να έχουν

βάρος,  σχήμα,  όγκο,(από  μεγάλο  έως  μικρό)  μέγεθος.  Ορισμένα  υλικά  είναι:

κρεμάστρες, μανταλάκια, κορδέλες, λάστιχα, ξύλα, μπαλόνια κ.α.

Σε ένα ομαδικό κινητικό παιχνίδι συνήθως χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες

και θέτουμε έναν αρχηγό σε κάθε ομάδα. Αυτός ο αρχηγός ορίζεται με λαχνίσματα

ή εναλλακτικά σύμφωνα με το χρώμα των ρούχων ή των παπουτσιών. Στη συνέχεια

αναφέρουμε στα παιδιά με απλά λόγια τους κανόνες του παιχνιδιού. Προσπαθούμε

να  εμπλουτίζουμε  τις  δραστηριότητες  μας  με  αρκετά  κινητικά  στοιχεία  και  να

υπάρχει  πολύπλευρη  μετακίνηση  και  κατευθύνσεις  στο  χώρο  για  να  μην

περιορίζουμε τα παιδιά στον ατομικό χώρο.
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Τα  παιδιά  αφού  εξασκηθούν  σε  κάποιες  βασικές  κινήσεις  και  ασκήσεις

οδηγούνται στην κυκλική γύμναση στην οποία τις εμπεδώνουν και τις βελτιώνουν.

Στην κυκλική γύμναση μπορούν να εφαρμοστούν όλες οι μέθοδοι. Χρησιμοποιείται

αφού τα παιδιά κατακτήσουν τις πρώτες κινητικές εμπειρίες τους στο χώρο. Στην

κυκλική  γύμναση  χρησιμοποιούνται  διάφορα  γυμναστικά  υλικά  και  αντικείμενα

δημιουργώντας με αυτά μια διάταξη ευθείας, τριγώνου ή τετράγωνου κύκλου. Κάθε

όργανο ή αντικείμενο είναι και ένας σταθμός με συγκεκριμένη άσκηση και στόχο

(κάθε  σταθμός  ενεργοποιεί  συγκεκριμένη  μυϊκή  ομάδα).  Έτσι  τα  παιδιά  με  την

εναλλαγή  ασκήσεων  και  με  την  επανάληψη  σε  κάθε  σταθμό  καταφέρνουν  να

γυμναστούν σε όλα τα μέρη του σώματος (συνεχής και σταθερή), να εμπεδώσουν

και  να  βελτιώσουν  τις  δυνατότητες  τους  και  να  γίνουν  επιδέξια,  να  νιώσουν

ασφάλεια, και να προχωρήσουν σε πιο σύνθετες ασκήσεις. Η φύση της κυκλικής

γύμνασης  εκτός  των  παραπάνω  απαιτεί  από  τα  παιδιά  πειθαρχία,  τάξη,

συγκέντρωση και προσπάθεια. Ακόμη απαιτεί από τα παιδιά να μεταβαίνουν από

τον έναν σταθμό στον άλλο γρήγορα και χωρίς κούραση και να επαναλαμβάνουν

αρκετές φορές την κυκλική γύμναση.

2.1.Μέθοδοι διδασκαλίας

Υπάρχουν  μέθοδοι  που  μας  βοηθούν  να  μεταφέρουμε  οργανωμένα  τη

γνώση στα  παιδιά,  μέσω δραστηριοτήτων,  και  να  πετύχουμε  τους  μαθησιακούς

στόχους  που  θέλουμε.  Το  πρόβλημα  το  οποίο  εντοπίζεται  όμως  είναι  ότι

χρειαζόμαστε διαφορετικές μεθόδους για να πετύχουμε διαφορετικούς επιμέρους

στόχους  του  μαθήματος.  Για  παράδειγμα,  άλλη  μέθοδο  θα  χρειαστούμε  για  να

πετύχουμε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα στην εκμάθηση της πάσας βόλευ

και  άλλη  για  την  ανάπτυξη  της  δημιουργικότητας.  Το  στοιχείο  το  οποίο

διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο  στο  ποια  μέθοδο  επιλέγουμε  κάθε  φορά  σε  μια

κινητική  δραστηριότητα,  είναι  ο  στόχος  που  θέλουμε  να  πετύχουμε.  Όλες  οι

μέθοδοι  διδασκαλίας  της  κινητικής  αγωγής  επιλέγονται  με  βάση:  πρώτον  τη

δεξιότητα- τεχνική που θα διδαχθεί το παιδί και πώς αυτή θα παρουσιαστεί σε αυτό

(συνολικά ή σε μέρη), δεύτερον το ποιος παίρνει τις αποφάσεις (ο εκπαιδευτικός ή

το  παιδί)  και  τρίτον  ποιον  μηχανισμό  του  παιδιού  ενεργοποιούμε  (μηχανισμοί

αναπαραγωγής ή παραγωγής). Μια από τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη
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διδασκαλία μιας αθλητικής τεχνικής είναι αν αυτή θα παρουσιαστεί συνολικά στα

παιδιά, δηλαδή ολόκληρη ή θα χωριστεί σε κάποια μέρη. Αυτό μπορεί να επηρεάσει

την  ταχύτητα  εκμάθησης  μιας  συγκεκριμένης  τεχνικής.  Παρακάτω  δίνονται  οι  4

προτεινόμενοι  μέθοδοι  για  την  παρουσίαση  και  την  εκτέλεση  μιας  κινητικής

δεξιότητας  από  τα  παιδιά  (Knapp,  1963.  Lawther,  1968.  Κιουμουρτζόγλου  &

Πολλάτου, 1991. Αναστασιάδης & Γίδαρης, 1993 στο Διγγελίδης, 2007). Σύμφωνα

με  τη  μερική  ή  αναλυτική  μέθοδο,  η  τεχνική  χωρίζεται  σε  κάποια  μέρη  και  η

διδασκαλία και η μάθηση αυτών των μερών πραγματοποιείται  χωριστά.  Αφού ο

εκπαιδευτικός κρίνει πως το κάθε μέρος έχει ‘’κατακτηθεί’’ από το παιδί, το ζητά να

τα εκτελέσει όλα μαζί και να συνθέσει την τελική τεχνική. Αξίζει να σημειωθεί πως

τα  μέρη  αυτά  δεν  είναι  απαραίτητο  να  διδαχθούν  με  τη  σειρά  που

πραγματοποιούνται στην πραγματική εκτέλεση της τεχνικής . Όπως στη μερική ή

αναλυτική μέθοδο έτσι και στην μερική προσθετική ή μερική παραχωρητική μέθοδο

σπάμε την τεχνική σε μικρότερα μέρη με τη διαφορά ότι  κάθε νέο κομμάτι  που

κατακτιέται από το παιδί ενώνεται με το προηγούμενο, αποτελώντας έτσι αυτά μαζί

ένα καινούριο στοιχείο μέχρι  να μαθευτεί  ολόκληρη η τεχνική.  Ένα ακόμα κοινό

στοιχείο  με  την  μερική  ή  αναλυτική  μέθοδο  είναι  ότι  τα  μέρη  αυτά  δεν  είναι

απαραίτητο να διδαχθούν με τη σειρά που πραγματοποιούνται  στην πραγματική

εκτέλεση της τεχνικής. Η μερική προσθετική ή μερική παραχωρητική μέθοδος είναι

ευρέως  διαδεδομένη  και  αποτελεί  ίσως  την  πιο  κατάλληλη  μέθοδο  για  τη

διδασκαλία σύνθετων κινητικών τεχνικών. Συνεχίζοντας με την ολική μέθοδο, είναι

η μέθοδος κατά την οποία  το παιδί  εκτελεί  την  τεχνική στην τελική της  μορφή.

Τέλος  υπάρχει  η  ολική-μερική-ολική  μέθοδος  κατά  την  οποία  αρχικά  το  παιδί

εκτελεί τη συνολική τεχνική. Έπειτα, επειδή οι τεχνικές αποτελούνται από κάποια

ευκολότερα και κάποια δυσκολότερα μέρη, ο εκπαιδευτικός εντοπίζει τα μέρη που

δυσκολεύονται περισσότερο τα παιδιά και τα εξασκεί μόνο σε αυτά. Στη συνέχεια ή

στην ερχόμενη συνάντηση τα ζητά να εκτελέσουν ξανά την συνολική τεχνική. Όμως

ποια από τις παραπάνω μεθόδους είναι η πιο αποτελεσματική για την διδασκαλία

κινητικών  δεξιοτήτων.  Δυστυχώς,  δεν  υπάρχει  σαφής  απάντηση  στο  παραπάνω

ερώτημα.  Ωστόσο,  υπάρχουν  τρεις  παράγοντες  που  επηρεάζουν  το  είδος  της

μεθόδου που θα επιλέξουμε: ο χρόνος που διαθέτουμε, το είδος της τεχνικής και το

παιδί.  Συνεχίζουμε  με  τις  μεθόδους  που  έχουν  ως  σημείο  αναφοράς  το  ποιος
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παίρνει  τις  αποφάσεις  σε  ένα  μάθημα  κινητικής  αγωγής  (ο/η  νηπιαγωγός  ή  το

παιδί).  Σε αυτές τις μεθόδους ανήκουν ή άμεση/δασκαλοκεντρική μέθοδος και η

έμμεση/παιδοκεντρική μέθοδος. Στην άμεση/δασκαλοκεντρική μέθοδο, ο δάσκαλος

είναι το επίκεντρο, αυτός ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις για το τι θα γίνει και τα

παιδιά  εκτελούν  παθητικά.  Στην  αντίθετη  πλευρά  έχουμε  την

έμμεση/παιδοκεντρική  μέθοδο  κατά  την  οποία  τα  παιδιά  είναι  αυτά  που

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την προετοιμασία, τη διδασκαλία

και την αξιολόγηση. Τελευταία έχει εμφανιστεί και ο όρος μικτή μέθοδος ή μέθοδος

των περιορισμών κατά την οποία ένα κομμάτι των αποφάσεων λαμβάνεται από τα

παιδιά  και  ένα  από  τον  εκπαιδευτικό.  Παλιότερα  χρησιμοποιούνταν  η  άμεση/

δασκαλοκεντρική  μέθοδος  ενώ  αργότερα  έκαναν  την  εμφάνιση  τους  πιο

παιδοκεντρικές  μέθοδοι.  Οι  λόγοι  για  τους  οποίους  ,ιστορικά,  υπήρξε  αργή

μετατόπιση από την μια μέθοδο στην άλλη είναι δυο: οι έρευνες που έχουν γίνει και

γίνονται για τον περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο μεταλαμπάδευσης της γνώσης

και η σταδιακή αύξηση των στόχων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Γενικά, λεπτομερής

καταγραφή  των  αποφάσεων  που  λαμβάνονται  από  τον  εκπαιδευτικό  και  των

αποφάσεων που λαμβάνονται από τα παιδιά δεν έχει γίνει. Μόνο ο Μosston (1997

στο Διγγελίδης, 2007) έχει δώσει λεπτομερή αναφορά στο πλαίσιο των μεθόδων

διδασκαλίας που θα δούμε παρακάτω. 

Τα  πλεονεκτήματα  της  άμεσης/δασκαλοκεντρικής  μεθόδου  είναι  τα  εξής:

καλύτερη διαχείριση του χρόνου, αποδοτικότερη οργάνωση, μεγαλύτερη ασφάλεια

των  παιδιών  άρα  και  αυτοπεποίθηση  των  εκπαιδευτικών  (ειδικότερα  των  νέων

εκπαιδευτικών). Τα μειονεκτήματα της είναι τα εξής: δεν επιτρέπουν στους μαθητές

να προσαρμόσουν τις ικανότητες τους στις κινητικές δεξιότητες που θα διδαχθούν,

υπάρχει μη εξατομικευμένη εκτέλεση, περιορίζεται η δημιουργικότητα. Συνεχίζουμε

με  τα  πλεονεκτήματα  της  έμμεσης/παιδοκεντρικής  μεθόδου.  Αυτά  είναι:  η

ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητας των παιδιών, μεγαλύτερη συμμετοχή

τους  στα  κινητικά  προγράμματα  και  αποτελεσματικότερη  συνεργασία.  Τα

μειονεκτήματα της είναι: χάσιμο αρκετού χρόνου μέχρι το παιδί να σκεφτεί τη λύση

και να κινηθεί ανάλογα, ακατάλληλη για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων. Αξίζει να

σημειωθεί  ότι  η  έμμεση/παιδοκεντρική  μέθοδος  συνίσταται  για  τις  μικρότερες

ηλικίες.  Κλείνουμε με τις  μεθόδους που επιλέγονται  με βάση το  μηχανισμό του
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παιδιού που ενεργοποιούμε. Από όλους τους μελετητές των μεθόδων διδασκαλίας

της Φυσικής Αγωγής, πιο πολύ έχει συνεισφέρει ο Mosston (στο Διγγελίδης, 2007),

ο οποίος έρχεται και προτείνει ένα φάσμα μεθόδων διδασκαλίας με την εφαρμογή

των οποίων μπορούμε να πετύχουμε στο μέγιστο βαθμό τόσο τον γενικό στόχο όσο

και τους επιμέρους σε ένα πρόγραμμα φυσικής αγωγής.  Θεωρεί  πως κάθε στυλ

διδασκαλίας είναι μια αλυσίδα λήψης αποφάσεων άλλοτε από τον εκπαιδευτικό,

άλλοτε από το παιδί και άλλοτε και από τους δύο. Όταν οι περισσότερες αποφάσεις

λαμβάνονται από τον εκπαιδευτικό τότε καλλιεργείται στο παιδί μια συγκεκριμένη

συμπεριφορά,  ενώ  όταν  λαμβάνονται  από  το  παιδί  τότε  καλλιεργείται  μια

διαφορετική συμπεριφορά σε αυτό. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει λάβει υπόψη

του για τη δημιουργία του φάσματος των μεθόδων διδασκαλίας είναι ότι ο κάθε

άνθρωπος  γεννιέται  με  δύο  βασικές  ικανότητες:  την  ικανότητα  αντιγραφής-

αναπαραγωγής και την ικανότητα δημιουργίας-παραγωγής (Mosston &  Ashworth,

1997  στο  Διγγελίδης,  2007).  O Mosston (στο  Διγγελίδης,  2007)  με  βάση  το

συνδυασμό του ποιος παίρνει τις αποφάσεις και του ποιος μηχανισμός του παιδιού

ενεργοποιείται (αναπαραγωγής ή παραγωγής), ορίζει 11 στυλ διδασκαλίας καθένα

από τα οποία διαφοροποιείται από το προηγούμενο ανάλογα με τις αποφάσεις που

δίνονται  στους  μαθητές  και  το  μηχανισμό  (παραγωγής)  που  ενεργοποιούν.  Οι

μέθοδοι αναπαραγωγής είναι: η μέθοδος του παραγγέλματος, η πρακτική μέθοδος,

η αμοιβαία μέθοδος, η μέθοδος αυτοελέγχου, η μέθοδος του μη αποκλεισμού και

οι  μέθοδοι  παραγωγής  είναι:  η  μέθοδος  καθοδηγούμενης  εφευρετικότητας,  η

μέθοδος  της  συγκλίνουσας  εφευρετικότητας,  η  μέθοδος  της  αποκλίνουσας

παραγωγικότητας, η μέθοδος της σχεδίασης του προγράμματος από το μαθητή, η

μέθοδος της πρωτοβουλίας από το μαθητή και η μέθοδος της αυτοδιδασκαλίας. Ας

επισημανθεί  ότι  ο  καλός  δάσκαλος  δε  χρησιμοποιεί  μια  συγκεκριμένη  μέθοδο

διδασκαλίας στα κινητικά του προγράμματα, αλλά πολλές ανάλογα κάθε φορά με

τους  κινητικούς  στόχους.  Στο  νηπιαγωγείο  από  τις  αναπαραγωγικές  μέθοδοι

αξιοποιούνται οι εξής: η μέθοδος παραγγέλματος, η πρακτική μέθοδος, η αμοιβαία

μέθοδος,  η  μέθοδος  αυτοελέγχου  και  η  μέθοδος  χωρίς  αποκλεισμό.  Από  τις

παραγωγικές  μεθόδους  διδασκαλίας  στο  νηπιαγωγείο  αξιοποιούνται  η  μέθοδος

καθοδηγούμενης εφευρετικότητας, η μέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας

και η μέθοδος της αποκλίνουσας παραγωγικότητας (Διγγελίδης, 2007).
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Παρακάτω  δίνονται  αναλυτικά  οι  αναπαραγωγικές  μέθοδοι  διδασκαλίας

που  αξιοποιούνται  στο  νηπιαγωγείο.  Κατά  τη  μέθοδο  του  παραγγέλματος,  ο

εκπαιδευτικός  παίρνει  όλες  τις  αποφάσεις  διεξαγωγής  της  διδασκαλίας,  ενώ  ο

μαθητής ακολουθεί τις οδηγίες-εντολές του εκπαιδευτικού και εκτελεί.  Πρόκειται

για μια απόλυτα δασκαλοκεντρική μέθοδο. Χρησιμοποιείται όταν ο στόχος είναι η

εκμάθηση  μιας  κίνησης  ή  κινήσεων,  όταν  υπάρχουν  λόγοι  ασφάλειας  και  σε

δραστηριότητες  που  απαιτούν  υπακοή  και  πειθαρχία.  Απουσιάζει  η  ανάπτυξη

κριτικής  σκέψης,  δημιουργικότητας  και  η  δυνατότητα  προσωπικής  επιλογής,

πρωτοβουλιών  από  πλευράς  των  παιδιών.  Κατά  την  πρακτική  μέθοδο,  ο

εκπαιδευτικός δίνει χρόνο στο παιδί να δουλέψει μόνο του και κατ’ ιδίαν. Ακόμη ο

εκπαιδευτικός , αφού έχει συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με την εκτέλεση των

ασκήσεων μέσω της παρατήρησης, παρέχει στο μαθητή ατομική ανατροφοδότηση.

Στην  πρακτική  μέθοδο,  ο  εκπαιδευτικός  λαμβάνει  όλες  τις  αποφάσεις

προετοιμασίας  και  αξιολόγησης  του  προγράμματος,  ενώ  το  παιδί  εκτελεί  τις

ασκήσεις  λαμβάνοντας  μερικές  ή  όλες  τις  αποφάσεις  κατά  τη  διεξαγωγή τους  .

Αυτές οι αποφάσεις αφορούν τη σειρά εκτέλεσης των κινήσεων, τον χρόνο, χώρο

έναρξης,  ταχύτητα  και  ρυθμό,  παύσεις  της  άσκησης,  ενδυμασία,  ερωτήσεις  για

διευκρίνιση κ.α. Όποτε κατά την εκτέλεση των ασκήσεων έχει κάποιες ερωτήσεις ή

χρειαστεί βοήθεια, ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στη διάθεση του. Η μέθοδος αυτή

χρησιμοποιείται όταν ο στόχος είναι η αύξηση του χρόνου εξάσκησης των παιδιών ή

το  να  μάθουν  τα  παιδιά  να  εξασκούνται  χωρίς  να  έχουν  ανάγκη  την  άμεση

επίβλεψη του νηπιαγωγού. Ακόμη χρησιμοποιείται σε σχολεία που διαθέτουν μικρή

ποσότητα υλικών-εξοπλισμού για τα παιδιά. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και η

κάθε ομάδα ασκείται για το ίδιο χρονικό διάστημα σε έναν σταθμό με διαφορετικά

υλικά,  στόχους,  περιεχόμενο  ο  κάθε  σταθμός.  Το  μειονέκτημα  είναι  πως  ο

εκπαιδευτικός δεν μπορεί να επιβλέπει και να βοηθάει συνεχώς όλα τα παιδιά. Η

λύση σε αυτό είναι να παραμένει στον κάθε σταθμό λίγο χρονικό διάστημα. Οι προ-

υποθέσεις επιτυχίας της πρακτικής μεθόδου είναι να γνωρίζουν τα παιδιά τη σωστή

εκτέλεση των ασκήσεων, να γνωρίζουν ποιες είναι οι ασκήσεις του σταθμού που

βρίσκονται  και  να  θέλουν  και  να  μπορούν  να  εξασκηθούν  μόνοι  τους  χωρίς  τη

συνεχή επίβλεψη, βοήθεια του εκπαιδευτικού (Διγγελίδης, 2007).
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Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η πρακτική μέθοδος μοιάζει με την κυκλική

γύμναση (Τσαπακίδου, 2007).  Η διαφορά έγκειται στο ότι στην κυκλική γύμναση

χρησιμοποιείται  η  μέθοδος  του  παραγγέλματος  το  παιδί,  δηλαδή,  δεν  έχει

προσωπική επιλογή. Απλά ακολουθεί τις εντολές του εκπαιδευτικού. Αντίθετα, στην

πρακτική  μέθοδο  ο  νηπιαγωγός  δίνει  κάποιες  επιλογές  στο  παιδί.  Κατά  την

αμοιβαία  μέθοδο,  τα  παιδιά  εξασκούνται  με  ένα  μαθητή  βοηθό.  Τα  παιδιά

χωρίζονται  σε  ζευγάρια  όπου  ο  ένας  εκτελεί  την  άσκηση  και  ο  άλλος  είναι  ο

μαθητής-βοηθός. Ο μαθητής-βοηθός παρατηρεί το παιδί που εκτελεί μια άσκηση

και σύμφωνα με τα κριτήρια του εκπαιδευτικού για τη σωστή εκτέλεση της άσκησης

του παρέχει ανατροφοδότηση και διορθώσεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να

καθοδηγεί  τους  μαθητές-  βοηθούς,  να  απαντά  σε  ερωτήσεις  τους  και  να  τους

παρέχει ανατροφοδότηση (Διγγελίδης, 2007). 

Η αμοιβαία μέθοδος  χρησιμοποιείται  όταν  εκτός  από κινητικούς  στόχους

έχουν τεθεί  και  κοινωνικοί-συναισθηματικοί  στόχοι  (συνεργασία,  αυτοπεποίθηση

κτλπ), όταν ο στόχος είναι και η παροχή ανατροφοδότησης από το ένα παιδί στο

άλλο, όταν στην τάξη υπάρχουν παιδιά τα οποία λόγω ηλικίας ή ενασχόλησης σε

εξωσχολικά αθλήματα γνωρίζουν κάτι παραπάνω για ένα αντικείμενο σε σχέση τα

υπόλοιπα παιδιά και μπορεί να τα αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός. Οι προϋποθέσεις

για να μπορέσει να εφαρμοστεί η αμοιβαία μέθοδος είναι οι εξής: τα παιδιά να

θέλουν να ασκηθούν χωρίς τη διαρκή παρουσία του νηπιαγωγού, να είναι σε θέση

να συνεργαστούν, τα κριτήρια που θα παρέχονται στους παρατηρητές σε καρτέλες

να  είναι  γραμμένα  με  απλό  κατανοητό  λεξιλόγιο.  Όσον  αφορά  τη  μάθηση  δεν

υπάρχουν  διαφορές  αυτής  της  μεθόδου  σε  σχέση με  τις  προηγούμενες  και  την

μέθοδο αυτοελέγχου (Διγγελίδης, 2007). 

Κλείνοντας, αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ηλικία, ακόμα

και  στα  νήπια.  Το  σημαντικότερο  στοιχείο  για  την  επιτυχία  της  είναι  η  καλή

προετοιμασία των κριτηρίων από τον εκπαιδευτικό. Η μέθοδος του αυτοελέγχου

έχει ως στόχο να είναι σε θέση τα παιδιά να εκτελούν μια κίνηση και να αξιολογούν

τα ίδια την απόδοση τους,  τα δυνατά και  τα αδύναμα σημεία τους.  Μπορεί  να

λαμβάνει κάποιες ή όλες τις αποφάσεις που αναφέρονται στην πρακτική μέθοδο. Ο

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να απαντά σε ερωτήσεις του παιδιού, να το βοηθά

σε ότι χρειαστεί και κυρίως στο να ελέγχει τον εαυτό του και να προσχεδιάζει το
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αντικείμενο διδασκαλίας και τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης του παιδιού. Η μέθοδος

αυτή  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  όταν  ο  στόχος  είναι  η  αυτοαξιολόγηση  των

παιδιών,  όταν  θέλουμε  να  αποκτήσει  το  παιδί  περισσότερη  αυτοπεποίθηση,

καλύτερη επίγνωση των ικανοτήτων του, αντικειμενική άποψη για τον εαυτό του.

Για  την  επίτευξη  αυτής  της  μεθόδου  προϋποτίθεται  τα  παιδιά  να  θέλουν  να

ασκηθούν  μόνα  τους  χωρίς  τη  διαρκή  παρουσία  του  εκπαιδευτικού,  να  έχουν

γραφτεί με απλό και κατανοητό λεξιλόγιο τα κριτήρια, τα παιδιά να γνωρίζουν την

πρακτική  μέθοδο.  Κλείνοντας,  με  τη  μέθοδο  του  αυτοελέγχου  το  κάθε  παιδί

εργάζεται μόνο του οπότε περιορίζεται η συνεργασία, επικοινωνία με άλλα παιδιά.

Η  λύση  σε  αυτό  θα  μπορούσε  να  είναι  η  εφαρμογή  της  μεθόδου  σε  ομαδικές

ασκήσεις. Η τελευταία αναπαραγωγική μέθοδος διδασκαλίας είναι η  μέθοδος του

μη αποκλεισμού. Στόχος της μεθόδου του μη αποκλεισμού είναι να μάθει το παιδί

να επιλέγει  το  επίπεδο δυσκολίας στο  οποίο  μπορεί  να ασκηθεί  με  επιτυχία.  Ο

ρόλος  του  εκπαιδευτικού  είναι  να  σχεδιάζει  ασκήσεις  με  διαφορετικά  επίπεδα

δυσκολίας και να απαντά σε ερωτήματα των παιδιών. Ο ρόλος του παιδιού είναι να

λαμβάνει κάποιες ή όλες τις αποφάσεις που αναφέρονται στην πρακτική μέθοδο,

να επιλέγει το πιο κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας της άσκησης για το ίδιο, να εκτελεί

την άσκηση, να συγκρίνει την εκτέλεση με τα κριτήρια του εκπαιδευτικού, να θέτει

ερωτήσεις. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν ο στόχος είναι η συμμετοχή όλων

των  παιδιών  και  η  ανάπτυξη  αυτοπεποίθησης,  αυτογνωσίας  και  όταν  έχουμε

εξατομίκευση  του  μαθήματος  (προσαρμογή  του  μαθήματος  στο  άτομο).

Προκειμένου να επιτευχθεί  η διδασκαλία με τη μέθοδο του μη αποκλεισμού τα

παιδιά  πρέπει  να  γνωρίζουν  τις  ασκήσεις,  να  επιλέγουν  μόνα  τους  το  βαθμό

δυσκολίας μιας άσκησης χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Επίσης τα φύλλα των

ασκήσεων  να  έχουν  γραφτεί  με  απλό  λεξιλόγιο  και  τόσο  τα  παιδιά  όσο  και  ο

εκπαιδευτικός να έχουν αποδεχτεί την ιδέα της διαφοροποιημένης μάθησης. Αξίζει

να  επισημανθεί  ότι  η  μέθοδος  του  μη  αποκλεισμού  βοηθά  στον  περιορισμό

φαινομένων  αυτοεκπληρούμενης  προφητείας.  Μπορεί  να  εφαρμοστεί  σε  κάθε

ηλικία (Διγγελίδης, 2007).

Παρακάτω  αναλύονται  οι  παραγωγικές  μέθοδοι  διδασκαλίας  που

αξιοποιούνται στο νηπιαγωγείο. Η  μέθοδος της καθοδηγούμενης ανακάλυψης είναι

ουσιαστικά η μαιευτική μέθοδος του Σωκράτη (Διγγελίδης,  2007).  Ο εκπαιδευτικός
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δεν παρέχει στο παιδί έτοιμες τις λύσεις αλλά ορίζει προβλήματα και μέσω κάποιων

ερωτήσεων,  οι  οποίες  τίθενται  σε  μια  λογική  σειρά,  το  καθοδηγεί  ώστε  να

ανακαλύψει εκείνο τη λύση. Ακόμα του παρέχει ανατροφοδότηση. Η συγκεκριμένη

μέθοδος  χρησιμοποιείται  όταν  οι  στόχοι  είναι  η  καλλιέργεια  κριτικής  σκέψης,  η

ανάπτυξη συγκλίνουσας σκέψης, η επίλυση προβλημάτων από τα παιδιά, η σύνδεση

των  προϋπαρχουσών  γνώσεων  μεταξύ  τους,  η  κατανόηση  μιας  έννοιας  μέσω  της

ενεργητικής συμμετοχής του παιδιού. Οι προϋποθέσεις επιτυχίας ενός προγράμματος

με  τη  μέθοδο  της  καθοδηγούμενης  ανακάλυψης  είναι  ο  εκπαιδευτικός  να  θέτει

ερωτήσεις προσπαθώντας μέσω αυτών να καθοδηγήσει το παιδί σε μια προβλέψιμη

απάντηση, να μην αποκαλύπτει την απάντηση αλλά να περιμένει πάντα την απάντηση

του παιδιού, να επαναλαμβάνει τις ερωτήσεις αν χρειαστεί ή να θέτει νέες ερωτήσεις,

να παρέχει ανατροφοδότηση και να δημιουργεί ένα κλίμα αποδοχής και υπομονής

απέναντι  στις  απόψεις  των  παιδιών  καθώς  είναι  πολύ  πιθανό  να  υπάρχουν  και

άστοχες απαντήσεις. Κατά την συγκλίνουσα εφευρετικότητα, ο εκπαιδευτικός παρέχει

ένα αρχικό ερώτημα ή πρόβλημα στο παιδί και εκείνο καλείται να ανακαλύψει τη μια

και μοναδική λύση, χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού με ερωτήσεις, και να

καταλήξει σε συμπέρασμα χρησιμοποιώντας τη λογική και την κριτική του σκέψη. Ο

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι απλά να θέσει το ερώτημα και να είναι στη διάθεση

του  παιδιού  χωρίς  όμως  να  το  καθοδηγεί  με  ερωτήσεις  κατά  τη  διάρκεια  της

ανακάλυψης. Η μέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας χρησιμοποιείται όταν οι

στόχοι της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη συγκλίνουσας σκέψης, η ανάπτυξη κριτικής

σκέψης,  η  σύνδεση  των  προϋπαρχουσών  γνώσεων,  η  επίλυση  προβλήματος,  η

ενεργητική συμμετοχή του παιδιού. Προκειμένου να πετύχει ένα μάθημα στο οποίο

χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή χρειάζεται οι μαθητές να διαθέτουν κάποιες βασικές

γνώσεις για το πρόβλημα ή το αρχικό ερώτημα που τους τίθεται και το πρόβλημα να

είναι  σαφές για τα  παιδιά.  Όσον αφορά τη  συνεργασία  των παιδιών καθ’  όλη τη

διάρκεια του μαθήματος, είναι περιορισμένη. Συνίσταται η εφαρμογή της σε παιδιά

χωρισμένα σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες (Διγγελίδης, 2007). 

Στη μέθοδο  της  αποκλίνουσας  παραγωγικότητας,  τα  παιδιά  μπορούν  να

κινηθούν  με  πολλούς  εναλλακτικούς  τρόπους  δίνοντας  έτσι  πολλές  εναλλακτικές

απαντήσεις σε ένα αρχικό ερώτημα ή πρόβλημα του νηπιαγωγού. Ο εκπαιδευτικός

επιλέγει το ερώτημα ή πρόβλημα που θα θέσει, το ποιες κινητικές απαντήσεις  είναι
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αποδεκτές και ορισμένες φορές λειτουργεί ως επιβεβαίωση. Το παιδί λαμβάνει όλες ή

κάποιες  από  τις  αποφάσεις  που  δίνονται  στην  πρακτική  μέθοδο,  προσπαθεί  να

δημιουργεί πολλαπλές εναλλακτικές απαντήσεις για το ίδιο ερώτημα, προσπαθεί να

επιβεβαιώσει το ίδιο τις  απαντήσεις σε κάποιες ασκήσεις και έχει το δικαίωμα να

επιλέξει για τις λύσεις που θα δοκιμάσει. Ουσιαστικά με αυτή τη μέθοδο τα παιδιά

απαντούν  κινητικά  στο  ερώτημα  «Με  πόσους  διαφορετικούς  τρόπους  μπορείς  να

κάνεις…». Η μέθοδος της αποκλίνουσας παραγωγικότητας χρησιμεύει όταν οι στόχοι

είναι  η  ανάπτυξη  αποκλίνουσας-δημιουργικής  σκέψης  του  παιδιού,  η  γνώση  των

δυνατοτήτων των παιδιών και το να κάνει αυτοαξιολόγηση ο εκπαιδευτικός για το τι

έχει  διδάξει  στα  παιδιά.  Προκειμένου  να  επιτευχθεί  το  μάθημα  στο  οποίο

εφαρμόζεται η μέθοδος της αποκλίνουσας παραγωγικότητας οι μαθητές πρέπει να

διαθέτουν κάποιες βασικές γνώσεις για να αντεπεξέλθουν στο ερώτημα-πρόβλημα

που  τους  τίθεται,  το  πρόβλημα-ερώτημα  πρέπει  να  είναι  ξεκάθαρο  και  ο

εκπαιδευτικός  πρέπει  να  δέχεται  όλες  τις  εναλλακτικές  κινητικές  απαντήσεις  που

παράγουν τα παιδιά (Διγγελίδης, 2007). 

2.2. Χώρος και εξοπλισμός

 Στο νηπιαγωγείο,  για την καλύτερη συμμετοχή των παιδιών στις  διάφορες

δραστηριότητες, πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος και ο εξοπλισμός. Κατά τον

Γερμανό  (στην  Παυλίδου)  στα  στοιχεία  του  χώρου  ανήκουν:  τα  κτίσματα,  οι

κατασκευές και οι διαμορφώσεις, το σώμα του παιδιού, τα σώματα των άλλων, τα

διάφορα αντικείμενα, παιχνίδια. Όλοι αυτοί οι παράγοντες φορτίζονται με συμβολικά

περιεχόμενα  και  σημασίες  αποκτώντας  για  όσο  μόνο  διαρκεί  το  παιχνίδι  μια

διαφορετική  ταυτότητα.  Αποτελεί  το  υλικό  στήριγμα  ανάπτυξης  του  παιχνιδιού.

Εξωτερικός χώρος του νηπιαγωγείου θεωρείται ο προαύλιος χώρος. Λόγω μεγάλης

έκτασης του, τα παιδιά έχουν τεράστιο χώρο για να ξεδιπλώσουν την κινητικότητα

τους.  Στοιχεία  όπως  δέντρα,  παγκάκια  κτλ.  αποτελούν  σημεία  αναφοράς  για

προσανατολισμό  στο  περιβάλλον  σε  δραστηριότητες  που  έχουν  ως  στόχο  την

ανάπτυξη  της  γνώσης  του  χώρου.  Στην  αυλή  το  παιδί  χρησιμοποιώντας  φορητά

όργανα,  ατομικά και  ομαδικά γνωρίζει  τις  κινητικές  ενέργειες  με αυτά.  Ωστόσο,  ο

εξωτερικός  χώρος  μπορεί  να  αποσπάσει  εύκολα  την  προσοχή  των  παιδιών  λόγω

πολλών  οπτικών  και  ακουστικών  ερεθισμάτων.  Αυτό  βέβαια  μπορεί  να
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αντιμετωπιστεί με τη χρήση π.χ. κάποιων κρουστών οργάνων από τον εκπαιδευτικό.

Στην εσωτερικό χώρο οι κινητικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται σε

κάποια ευρύχωρη αίθουσα, σαν γυμναστήριο, ή μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η

σχολική αίθουσα, αν και μικρός χώρος, έχει κάποια πλεονεκτήματα. Αρχικά, τα παιδιά

μέσα  σε  αυτήν  μπορούν  να  αναπτύξουν  διάλογο,  να  ακούν  καλύτερα  τον

εκπαιδευτικό  και  τα  διάφορα  μουσικά  ερεθίσματα.  Επίσης,  τα  παιδιά  είναι  πιο

εξοικειωμένα  με  την  αίθουσα  αυτή  οπότε  δεν  χρειάζεται  να  προσαρμοστούν  σε

κάποιον  άλλο  χώρο.  Ακόμη,  τα  παιδιά  γνωρίζοντας  την  τάξη  τους  μπορούν  να

βοηθούν τον εκπαιδευτικό στην προετοιμασία του χώρου για την υλοποίηση ενός

κινητικού προγράμματος.  Επιπλέον, τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια σε αυτό το χώρο

οπότε κινούνται πιο άνετα σε αυτό το χώρο. Αν χρειαστούν κάποιο υλικό μπορούν να

το  προμηθευτούν  άμεσα  από  τις  γωνιές.  Τέλος  προτείνεται  όταν  το  κινητικό

πρόγραμμα  είναι  διαθεματικό.  Όσον  αφορά  τα  όργανα  της  κίνησης  που

χρησιμοποιούνται  στο  νηπιαγωγείο  ορισμένα  είναι  μετακινήσιμα  (φορητά  όργανα

κίνησης) ενώ άλλα σταθερά σε κάποια σημεία του χώρου (σταθερά όργανα κίνησης).

Κάποια  φορητά  όργανα  κίνησης  έχουν  προκαθορισμένο  σχήμα,  όγκο,  βάρος,

συγκεκριμένη λειτουργία, ενώ άλλα είναι εύπλαστα και τροποποιήσιμα. Τα φορητά

όργανα χρησιμοποιούνται για την επίτευξη όλων των στόχων της κινητικής αγωγής,

ενώ τα σταθερά όργανα αποσκοπούν κυρίως στην ανάπτυξη της αδρής και λεπτής

κινητικότητας και της γνώσης του χώρου τους. Ενεργοποιούν τη σκέψη, τη φαντασία

και τον σωματικό έλεγχο. Το παιδί χρησιμοποιώντας δημιουργικά τα όργανα που έχει

στη  διάθεση  του  αναπτύσσει  την  εκφραστικότητα  του  και  την  επικοινωνιακή

διάδραση. Στα φορητά όργανα ανήκουν τα όργανα ρυθμικής γυμναστικής, τα οποία

χρησιμοποιούνται  στη  ρυθμική  γυμναστική,  τα  αυτοσχέδια  υλικά  και  άλλα

αντικείμενα (π.χ.  υφάσματα,  μπαλόνια,  σακουλάκια με ρύζι,  εφημερίδες, λάστιχα),

όργανα φυσικής αγωγής και ψυχοκινητικής (π.χ. πλαστικοί κώνοι, πλαστικοί ή ξύλινοι

πάγκοι) και καθημερινά αντικείμενα χώρου (τραπεζάκια, καρεκλάκια, μαξιλαράκια).

Στα σταθερά όργανα γυμναστικής ανήκουν οι σκαλωσιές, τα πολύζυγα και άλλα.
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3. Ο Χορός

Ο χορός  είναι  ο  παλαιότερος  τρόπος  έκφρασης  των  συναισθημάτων  του

ανθρώπου  και  θεωρείται  η  πρώτη  µορφή  τέχνης,  που  εµφανίστηκε  πάνω  στον

πλανήτη. Υπήρξε µια κύρια µορφή κοινωνικής έκφρασης και θρησκευτικής λατρείας

και ήταν τόσο σηµαντικός στην ζωή του πρωτόγονου ανθρώπου, ώστε κατέληξε να

είναι το πρωταρχικό µέσο κοινωνικής ταυτότητας.  Ο χορός είναι µια από τις πιο

σπάνιες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπου ο άνθρωπος δίνεται ολόκληρος, σώµα,

καρδιά  και  πνεύµα.  Πρωτοπαρουσιάστηκε  όταν  ο  πρωτόγονος  άνθρωπος

εκδηλώθηκε συναισθηµατικά και τελειοποιήθηκε στο πέρασµα του χρόνου. Όλοι οι

λαοί καλλιέργησαν το χορό, αλλά καθένας τον προσάρµοσε στα ήθη, στα έθιµα κι

στις ιδιοµορφίες του. Αναφέρεται στην ανθρώπινη κίνηση που χρησιµοποιείται ως

µορφή έκφρασης που παρουσιάζεται ως µια κοινωνική, πνευµατική είτε ρυθµική

απόδοση του ανθρώπινου σώµατος. Κατά τους αρχαίους χρόνους, χορός λεγόταν ο

χώρος  όπου  χόρευαν  και  τραγουδούσαν  οι  αρχαίοι.  Από  την  πλευρά  της

φιλοσοφίας έχει διαπιστωθεί , ότι ο χορός αναπτύσσει και εξελίσσει τον άνθρωπο ,

τον φέρνει κοντά στον εαυτό του , στην γνώση , στην αυτογνωσία , στην έµπυρη τη

δική του και των άλλων. Σχετικά µε την προέλευση της λέξης, υπάρχουν διάφορες

εκδοχές.  Η  πρώτη  εκδοχή  είναι  ότι  η  λέξη  χορός  προήλθε  από  τη  χαρά  ,  γιατί

συνήθως χορεύουµε από τη χαρά. Άλλη εκδοχή , είναι ότι προήλθε από τη λέξη

‘‘χορονός’’ που σηµαίνει εγκύκλιο κίνηση (κύκλο) . Τέλος , άλλοι υποστηρίζουν ότι

προήλθε από την λέξη ‘‘χώρος’’ τον κατάλληλο δηλαδή τόπο για την εκτέλεση των

χορών.  Υπάρχουν  διάφορα  είδη  χορών.  Σε  αυτά  τα  είδη  ανήκουν  οι  ελληνικοί

παραδοσιακοί χοροί, οι ελληνικοί λαϊκοί χοροί και οι ξένοι χοροί όπως το μπαλέτο,

το βαλς, το οριεντάλ, το ροκ εντ ρόλ, ρούμπα, σάλσα, σάμπα, τάγκο, σύγχρονος

χορός, hip hop, freestyle κ.α.

3.1. Ο μοντέρνος χορός

Ο μοντέρνος  χορός  εμφανίστηκε  στις  αρχές  του  20ου αιώνα.  Η εξέλιξη  του

συνδέεται  άμεσα  με  την  εξέλιξη  της  κοινωνίας  και  τις  φάσεις  του  κοινωνικού,
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πολιτικού  και  καλλιτεχνικού  κόσμου.  Έρχεται  σε  αντίθεση  με  τον  κλασσικό  χορό

αναζητώντας μια νέα σχέση ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή και θεωρώντας ότι ο χορός

είναι ανθρώπινη έκφραση. 

Οι  επιστημονικές και  τεχνολογικές  εξελίξεις  της  εποχής  και  το επιστημονικό

ενδιαφέρον  για  τον  ψυχισμό  επηρέασαν  τους  καλλιτέχνες  της  εποχής.  Αρκετοί

καλλιτέχνες στράφηκαν στην Ανατολή και τη Δύση. Μέχρι το ’60 εμπνεύστηκαν από το

ζέν, τους θεοσοφιστές,  την ινδική φιλοσοφία και τους ανατολίτες καλλιτέχνες. Στην

Ευρώπη του 20ου αι. ο χορός συνδέεται με τις τέχνες και τα καλλιτεχνικά ρεύματα της

εποχής.  Οι  Loie  Fuller,  Isadora  Duncan,  Ruth  St.  Denis  πρωτοεμφανίστηκαν  στην

Ευρώπη  αναζητώντας  νέους  τρόπους  έκφρασης  μέσω  της  κίνησης  και  του  χορού.

Θεώρησαν τον εαυτό τους καλλιτέχνιδες και όχι διασκεδάστριες. Έτσι λοιπόν, η Fuller

επινόησε έναν τύπο χορού που συνδύαζε χρώματα, φωτισμό ,υφάσματα. Αξιοποιούσε

ακόμη  και  επιστημονικές  εφευρέσεις.  Για  τη  Duncan,  ο  χορός  ήταν  μια  ατομική

αντίδραση  σε  αισθητικά  και  συναισθηματικά  ερεθίσματα.  Οι  κινήσεις  της

προσπαθούσε να αντανακλούν την αρμονία της φύσης. Εκτός από χορεύτρια ήταν και

σύμβολο  χειραφέτησης  και  σεξουαλικής  απελευθέρωσης  των  γυναικών.  Ίδρυσε

σχολεία και εφάρμοσε μια εναλλακτική μέθοδο άσκησης στα παιδιά. 

Η Ruth St. Dennis επηρεάστηκε από τον εξωτισμό και την Ανατολή. Ο χορός για

εκείνη ήταν  μια  πνευματική,  μυστικιστική εμπειρία.  Με  το  σύζυγο της  ίδρυσαν  το

πρώτο σχολείο μοντέρνου χορού.  Οι  παραπάνω χορεύτριες  όπως και  άλλες πολλές

επηρεάστηκαν από τους Francois  Delsarte,  Emile Jacques Dalcroze (παιδαγωγοί  της

εποχής).  Η  Martha  Graham  βάσισε  την  κίνηση  στην  αναπνοή.  O  Erick  Hawkins

εμπνεύστηκε  από  το  ζεν  και  χρησιμοποίησε  στην  κίνηση  την  κινησιολογία,  την

ανατομία και την κιναισθησία. Ο Rudolf von Laban και η Mary Wigman εκπροσωπούν

τον εκφραστικό χορό. Ο Laban είναι ο πρώτος θεωρητικός του χορού που μελέτησε την

ανθρώπινη κίνηση και  το  χορό μέσα σε διάφορα πλαίσια (θρησκευτικό,  κοινωνικό,

εκπαιδευτικό  κ.α).  Επηρεάστηκε  από  την  ψυχολογία,  τους  σούφι,  κινήματα  της

εποχής . Οι μελέτες και οι αναλύσεις του αποτέλεσαν τη βάση της χοροθεραπείας. Στη

δεκαετία  του  ’60  παρατηρήθηκαν  καινοτομίες  στον  μοντέρνο  χορό.  Κάθε  γενιά

παρουσιάζει μια νέα τεχνική χορού, μια νέα σχέση με τη μουσική και τις τέχνες. Ο

Μerce  Cunningham  είναι  πρόδρομος  του  κινήματος  της  δεκαετίας  του  ’60  και

επαναστάτης κατά του δραματικού χορού της Graham. Συνεργάστηκε με το μουσικό
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John Cage και επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο μοντέρνο χορό. Εφάρμοσε το τυχαίο στη

σύνθεση  μιας  χορογραφίας.  Επηρεάστηκε  έντονα  από  το  φουτουρισμο,  τον

ντανταισμό  και  το  σουρεαλισμό.  Στο  στούντιο  του  διοργανώθηκαν  σεμινάρια

σύνθεσης χορού στα οποία εισακούστηκαν ιδέες από διάφορους και διαφορετικούς

χώρους, δημιουργώντας νέους ορίζοντες για το χορό και επαναπροσδιορίζοντας τον.

Εκείνη  την  περίοδο,  λόγω  πολιτικών  αναταραχών  παγκοσμίως,  οι  χορογράφοι

εμπνέονται και κάνουν χορογραφίες που σχετίζονται με τα πολιτικά ζητήματα. Ο χορός

αρχίζει  να  συνδέεται  και  με  άλλες  τέχνες  (ζωγραφική,  κινηματογράφο.)  ενώ

χρησιμοποιείται ο αυτοσχεδιασμός και η καθημερινή φυσική κίνηση. Ο μεταμοντέρνος

χορός της δεκαετίας του ’60 μεταφέρθηκε σε άλλους χώρους (όπως γήπεδα, δρόμους,

γκαλερί).  Η  πρώτη  παράσταση  πραγματοποιήθηκε  στην  εκκλησία  Judson  στη  Νέα

Υόρκη.  Ο  μεταμοντέρνος  χορός  υιοθέτησε  δημοκρατικές  και  ανθρωπιστικές  αξίες.

Παράλληλα  στην  Αμερική  και  στην  Ευρώπη  εξελίχθηκε  η  θεματολογία  του

μεταμοντέρνου χορού. Πολλές κινήσεις όπως αυτές για τα δικαιώματα των μαύρων και

των  γυναικών  αξιοποίησαν  τις  τέχνες  για  να  αποκτήσουν  τα  δικαιώματα  τους.  Το

γεγονός ότι οι ανατολίτικες μορφές της κίνησης συνέχισαν να έχουν επίδραση και στη

δεκαετία του ’60 οδήγησε στο να ενσωματωθούν στο χορό στοιχεία πολεμικών τεχνών,

διαλογισμού,  ται  τσι  τσουαν  και  αικίντο.  Οι  άνθρωποι  του  μεταμοντέρνου  χορού

ανέφεραν ότι ο χορός είναι αυτός που είναι χάρη στο πλαίσιο στο οποίο ορίζεται και

όχι  χάρη  στο  περιεχόμενο  του.  Έτσι  προέκυψε  ένα  στυλ  απλό,  πραγματικό  ,

αντικειμενικό και τεκμηριωμένο.

3.2. Ο χορός στο Νηπιαγωγείο

Σύμφωνα με τους Bellicha, I.  & Imperty, N. (2004), ο χορός στο νηπιαγωγείο

δίνει στο παιδί την ευκαιρία να χορεύει, να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και την

ευαισθησία του, να κινηθεί πιο έντονα. Ακόμη του δίνει την ευκαιρία να εκτελεί απλές

κινήσεις, να τις επαναλαμβάνει, να μιμείται τα υπόλοιπα παιδιά και να αυτοσχεδιάζει.

Στο  σχολείο  ο  χορός  αποτελεί  κομμάτι  της  φυσικής  αγωγής.  Ωστόσο  έχει  μια

ιδιαιτερότητα. Ενώ σε όλες τις κινητικές δραστηριότητες, οι έννοιες του χώρου, του

χρόνου και της κίνησης είναι κοινές, στο χορό οι παραπάνω έννοιες οργανώνονται με

συγκεκριμένη  πρόθεση.  Καθώς  το  παιδί  χορεύει  αποκτά  μια  σκόπιμη  στάση.  Η

πρόθεση του εκφράζεται με συγκεκριμένη ενέργεια, με μια ποιότητα στην κίνηση. Η

32



πρόθεση του επιτρέπει να εκφραστεί και να γίνει κατανοητό από το κοινό του. Όταν το

παιδί  παρακολουθεί  το χορό τον προσλαμβάνει  και  τον ερμηνεύει,  αναπτύσσει  την

ευαισθησία του, εμπλουτίζει την ύπαρξη του. Πρόκειται λοιπόν για μια γλώσσα του

σώματος.

 Ένας νηπιαγωγός δεν είναι ανάγκη να είναι χορευτής για να διδάξει χορό στο

νηπιαγωγείο. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια παιδεία στον εκπαιδευτικό η

οποία δεν είναι απαραίτητο να προϋπάρχει. Μέσα από την εμπειρία και την εξάσκηση

του στην τάξη, ο νηπιαγωγός μπορεί να αποκτήσει αυτή την παιδεία. Όταν δεν προ-

υπάρχει  αυτή  η  παιδεία  μπορεί  να  αποκτηθεί  και  με  την  εμπλοκή  του  ίδιου  του

εκπαιδευτικού στο χορό μαζί με τα παιδιά. Υπάρχει βέβαια και η μουσική μέσω της

οποίας ο νηπιαγωγός μπορεί να νιώσει συναισθήματα και έτσι να γίνει πιο δεκτικός.

Βλέποντας ότι δείχνει ενδιαφέρον ο ίδιος ο νηπιαγωγός, ευνοούνται οι αναζητήσεις

και  οι  πρωτοβουλίες  των  παιδιών  και  αναπτύσσεται  η  ευαισθησία  τους.  Αφού  ο

νηπιαγωγός αποκτήσει αυτή την δεκτική στάση γίνεται ‘’ηγέτης’’ της δραστηριότητας

κάτι που τον διευκολύνει να ενθαρρύνει, να βοηθάει και να παρατηρεί καλύτερα. Οι

στόχοι,  οι  μέθοδοι  και  οι  τεχνογνωσίες  που  θα  χρησιμοποιήσει  θα  βοηθήσουν  τα

παιδιά να εξελιχθούν στο χορό. Ο χορός και η ακρόαση της μουσικής συνδέονται. Τα

παιδιά καλούνται να ακολουθούν το ρυθμό της μουσικής και να τον ερμηνεύουν. Για

τον χορό, η μουσική είναι υποστηρικτική. Η επιλογή της μουσικής εξαρτάται από τους

στόχους που έχει θέσει ο νηπιαγωγός. Κατά τον ίδιο τρόπο, υποστηρικτική για το χορό

μπορεί να είναι και η σιωπή. Με τη σιωπή, ένα εσωτερικό στήριγμα που μοιράζεται

από κοινού, το σώμα εκφράζεται σε βάθος δημιουργώντας συναίσθημα και μυστήριο.

Όσον αφορά την επιλογή ειδών μουσικής στο νηπιαγωγείο δε χρειάζεται να υπάρχουν

προκαταλήψεις. Κάθε μουσική είναι κατάλληλη, αρκεί να είναι αρεστή και να προωθεί

την κίνηση. 

Στην  αρχή  της  σχολικής  χρονιάς,  τα  πιο  διασκεδαστικά  και  ρυθμικά  είδη

μουσικής ωθούν τα παιδιά να χορέψουν αυθόρμητα. Η μοντέρνα μουσική και γενικά

τα είδη που αναγνωρίζουν τα παιδιά και τους αρέσουν ενδείκνυνται για τις πρώτες

συναντήσεις στο νηπιαγωγείο. Η μουσική τακτών κρούσεων είναι πιο κατάλληλη για τα

μικρά παιδιά ενώ οι  πιο  αργές και  ασύνδετες κινήσεις  είναι  πιο  δύσκολες .  Αυτές

μπορούν να διδαχθούν μακροπρόθεσμα. Μετά τις πρώτες εμπειρίες των παιδιών, ο

νηπιαγωγός  μπορεί  σταδιακά  να  διευρύνει  το  φάσμα  των  ειδών  μουσικής.  Κατά
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κανόνα  σε  κάθε  μάθημα  αξιοποιούνται  4  ή  5  είδη  μουσικής.  Ωστόσο  μπορεί  να

υπάρξει ευελιξία, ανάλογα κάθε φορά με το ενδιαφέρον των παιδιών. Πάντως καλό

είναι  να  διαθέτει  ο  νηπιαγωγός  μια  ποικιλία  μουσικών  ειδών.  Όταν  ένα  μουσικό

κομμάτι  είναι  μεγάλο,  καλό είναι  να ακουστεί  ολόκληρο για να το  αισθανθούν  τα

παιδιά καθώς και για να το εξερευνήσουν και να το απολαύσουν. Ακόμη μπορεί να

ξαναακουστεί μόνο ένα απόσπασμα του κομματιού. Η επανάληψη στην ακρόαση ενός

σημείου  του  κομματιού  ωθεί  τα  παιδιά  στο  να  εμβαθύνουν  στο  σημείο  αυτό,  να

νιώσουν  τη  μουσική  και  να  βρουν  την  κίνηση  σε  αυτό.  Όσον  αφορά  τη  μουσική

ακρόαση, αυτή αποτελεί κομμάτι του χορού, ωστόσο μπορεί να πραγματοποιηθεί και

σε άλλους χώρους και με άλλα είδη μουσικής κάποια άλλη στιγμή ξεχωριστά από το

χορό. Άρα λοιπόν, δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση του χορού η μουσική ακρόαση.

Εξαρτάται πάντα από τους στόχους του νηπιαγωγού. Η μουσική μπορεί να αποτελέσει

μέσο ανακάλυψης διάφορων πολιτισμών για τα παιδιά. Είναι πολιτιστική κληρονομιά

που μέσω του χορού επεκτείνεται. Η μουσική από κρουστά (όπως της Αφρικής ή της

Ν.Αμερικής) μιλά στο παιδί άμεσα. Τέτοια είδη μουσικής είναι καλό να αξιοποιούνται

στο νηπιαγωγείο  καθώς ευνοούν  τις  αλλεπάλληλες  μετακινήσεις  αριστερά-δεξιά.  Η

φολκλορική μουσική έχει ρυθμικά πλεονεκτήματα. Παρουσιάζει ξεκάθαρο «δέσιμο»

των  θεμάτων  και  των  μουσικών  φράσεων.  Ακόμη  δημιουργεί  συγκεκριμένη

ατμόσφαιρα (γαλλική, ρώσικη, κτλ.). 

Τα είδη της φολκλορικής μουσικής ενδείκνυνται για χορό. Ακόμα και αν δεν

είναι  γνωστοί  οι  παραδοσιακοί  χοροί  της,  έχουν  αξία  καθώς  δημιουργούν  βασικά

βήματα,  αναπηδήσεις  ,  μετακινήσεις  στο  χώρο,  αλλαγές  κατεύθυνσης,  παύσεις.  Η

κλασική μουσική, λόγω μεγάλης χρονικής διάρκειας των περισσότερων κομματιών της,

εμφανίζει δυσκολίες . Κάποια κλασικά μουσικά κομμάτια ωστόσο είναι κατάλληλα για

χορό καθώς είναι μουσική χορού. Τα κλασικά κομμάτια, όταν περιέχουν αφήγηση ή

όταν περιγράφουν μια ιστορία μπορούν να αξιοποιηθούν στο νηπιαγωγείο. Το ίδιο και

μια  συμφωνική  κλασική  μουσική.  Η  τζαζ  μουσική  ενδείκνυται  για  χορό  στο

νηπιαγωγείο λόγω του ρυθμού, του έντονου «κουνήματος» που εμπεριέχει αλλά και

λόγω της οικείας, εσωτερικής και ελεύθερης διάθεσης που δημιουργεί. Τα τραγούδια

με  στροφές  ευνοούν  εναλλαγές,  αλλαγές,  παύσεις,  επαναλήψεις  και  αφηγήσεις

ιστοριών. Η κινηματογραφική μουσική και η μουσική κωμωδίας ευνοούν τη δράση και

την αναζήτηση τρόπων σκηνοθεσίας. Η σύγχρονη μουσική επιτρέπει στο κάθε παιδί να

34



εκφραστεί  όπως  θέλει.  Πολλές  φορές  δίνει  την  ευκαιρία  στον  νηπιαγωγό  να

δημιουργήσει ο ίδιος ένα χορευτικό μέσα από μικρά βήματα. 

Προκειμένου να είναι πιο ευχάριστος για τα παιδιά ο χορός στο νηπιαγωγείο

καλό είναι να υπάρχει προκαθορισμένος χώρος, χρόνος καθώς και διαθέσιμο υλικό. Ο

ιδανικός χώρος για την πραγματοποίηση του χορού θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη,

άδεια  αίθουσα  με  δάπεδο  που  γλιστρά  και  με  φωτισμό.  Εναλλακτικά,  μπορεί  να

αξιοποιηθεί για το χορό ο χώρος του γυμναστηρίου, η τάξη, το προαύλιο, ακόμα και η

βιβλιοθήκη.  Συνήθως  ο  χορός  πραγματοποιείται  κατά  το  καθορισμένο  ωράριο

πραγματοποίησης  φυσικής  αγωγής.  Ωστόσο  θα  ήταν  καλό,  έστω  και  σπάνια,  να

πραγματοποιείται χορός και σε διάφορες ώρες της ημέρας. Πιστεύεται ότι, λόγω της

τεράστιας  σημασίας  που  έχει  ο  χορός  για  τα  παιδιά  κανονικά  θα  έπρεπε  να

αφιερώνεται  μια  διδακτική  ώρα  την  εβδομάδα  για  τη  διδασκαλία  χορού.  Αν  κάτι

τέτοιο δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον προβλεφθούν συνολικά δέκα διδακτικές ώρες. Η

συχνή εξάσκηση των μικρών παιδιών στο χορό καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθητείας

τους στο νηπιαγωγείο έχει πολλαπλά οφέλη για τα ίδια. Η διάρκεια μιας διδασκαλίας

χορού εξαρτάται από την ηλικία των παιδιών, την ώρα της ημέρας καθώς και το πόσο

κουραστικό είναι το συγκεκριμένο μάθημα. Το ενδιαφέρον των παιδιών για το χορό

είναι  αδύνατο  να  υπάρξει  από  την  αρχή  της  σχολικής  χρονιάς.  Επέρχεται  με  την

πρακτική  εξάσκηση,  σταδιακά.  Ο  εκπαιδευτικός  μπορεί  ακόμη  σε  ένα  μάθημα  να

εναλλάσσει  στιγμές  όπου  τα  παιδιά  χορεύουν  ή  είναι  απλά  θεατές.  Έτσι  και  η

διδασκαλία  μπορεί  να  διαρκέσει  περισσότερο.  Tα  παιδιά,  κατά  τη  διάρκεια  της

εκπαίδευσης τους χορεύουν ταυτόχρονα μόνα τους και ομαδικά. Μόνα τους γιατί το

έργο που παράγουν είναι ένα έργο ατομικό και εσωτερικό. Ως σύνολο επειδή τέτοιες

είναι  οι  συνθήκες  στην  τάξη  που  το  επιβάλλουν.  Αρχικά  προτείνεται  το  παιδί  να

χορέψει μόνο του, σόλο, αυθόρμητα. Αφού διασκεδάσει με αυτό το σωματικό έργο και

συναντήσει δυσκολίες το παιδί θα εκτιμήσει ακόμα περισσότερο το έργο που παράγει.

Σταδιακά  το  παιδί  θα  αποκτήσει  σεβασμό  και  περιέργεια  για  την  κίνηση  των

συμμαθητών/ τριών του.

Στα πρώτα μαθήματα του χορού τα παιδιά χορεύουν και μιλούν ταυτόχρονα. Ο

νηπιαγωγός τους λέει πως πρέπει να μιλούν με το σώμα τους και μόλις τελειώσει ο

χορός μπορούν να μιλήσουν και προφορικά. Τα παιδιά οφείλουν να το σεβαστούν.

Σταδιακά, οι ερωτήσεις και τα σχόλια που θα λένε θα είναι όλο και πιο πλούσια, σαφή
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και συγκεκριμένα. Τα παιδιά αναπτύσσοντας λεξιλόγιο αποκτούν μια συγκεκριμένη και

ποικίλη  έκφραση.  Μέσω  της  ομιλίας  για  το  χορό  μπορούν  να  εκφράσουν  την

προσωπική τους αντίληψη, να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, να δημιουργήσουν

αναμνήσεις,  να  μιλήσουν  για την  ενέργεια  που χρησιμοποίησαν  για  την  κίνηση.  Ο

νηπιαγωγός, κατά τη διάρκεια του χορού δίνει παραγγέλματα, συμμετέχει στο χορό

και  ενθαρρύνει  τα  παιδιά.  Μπορεί  να  δώσει  την  πρώτη  εντολή  πριν  ξεκινήσει  η

μουσική, στη συνέχεια να το επαναλάβει και να το διατυπώσει με διαφορετικό τρόπο

κατά τη διάρκεια του χορού. 

Δίνεται  έμφαση σε αυτά που διατυπώνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του

χορού  και  τονίζονται  με  λόγια  από  το  νηπιαγωγό.  Έτσι  δημιουργείται  ένα  κοινό

λεξιλόγιο,  παρέχονται  κριτήρια  ανάλυσης,  προόδου.  Η ομιλία του νηπιαγωγού έχει

δύναμη. Χρωματίζει, δημιουργεί ατμόσφαιρα, δυναμισμό, σιωπή και συναισθήματα.

Υπάρχει λοιπόν ένας έντονος δεσμός των παιδιών του εκπαιδευτικού και της μουσικής

κατά  τη  διαδικασία  του  χορού.  Τέλος,  ο  νηπιαγωγός,  προκειμένου  τα  παιδιά  να

μάθουν να χρησιμοποιούν ειδικό λεξιλόγιο για αυτά που μαθαίνουν στο χορό καθώς

και για να θυμούνται αυτά που έμαθαν, επιλέγει να χρησιμοποιεί κατάλληλους και

συγκεκριμένους όρους και ερωτήσεις. Χρησιμοποιώντας το λόγο κατά τη διάρκεια του

χορού ο διδάσκων οργανώνει το μάθημα του, προωθεί την αναζήτηση,  δημιουργία,

κίνηση και αξιολογεί. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των παιδιών, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέσο

αξιολόγησης για την πρόοδο των παιδιών στο χορό. Ωστόσο για να έχουν πρόοδο τα

παιδιά είναι αναγκαία η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση που συνίσταται προσανατολίζεται

στην  πρόοδο  του  παιδιού.  Προκύπτει  μέσω  της  άμεσης  παρακολούθησης  των

κινήσεων, παρουσίας των παιδιών από τον εκπαιδευτικό καθώς εκτελείται ο χορός. Ο

νηπιαγωγός μπορεί να δώσει ένα παράγγελμα. Το παράγγελμα αυτό πρέπει να γίνει

σεβαστό.  Όταν  το  παράγγελμα  είναι  ακριβές  και  ξεκάθαρο,  τότε  έχουμε  άμεση

αξιολόγηση.  Ωστόσο  αν  ο  νηπιαγωγός  θέσει  πιο  μακροπρόθεσμους  στόχους  η

αξιολόγηση  μπορεί  να  διαρκέσει  περισσότερο  χρονικό  διάστημα.  Η  πρώτη  αυτή

εργασία αξιολόγησης που συνδέεται με το παράγγελμα και τους στόχους, είναι άμεση.

Βασίζεται  στους  δεδομένους  στόχους  και  μπορούν  να  συμμετέχουν  και  τα  παιδιά.

Ωστόσο  το  ότι  πήγε  καλά  ή  άσχημα  δεν  αποτελεί  αντικειμενική  αξιολόγηση.

Επιβάλλεται  να  υπάρξει  εκτίμηση η  οποία  θα εξειδικευτεί  και  θα εξελιχθεί  για  να
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υπάρξει  πρόοδος.  Είναι  σημαντικό  να  αξιολογείται  αν  υπάρχει  ποιότητα  στην

εκτέλεση,  στην  έκφραση,  δυνατότητα  αυτοσχεδιασμού  χορού μαζί  με  άλλα παιδιά

κ.λπ. Μια μορφή αξιολόγησης στο τέλος ενός χορού είναι τα χειροκροτήματα. Όσον

αφορά την αξιολόγηση της προόδου των παιδιών από τον εκπαιδευτικό, αυτή γίνεται

σε σχέση με το στόχο που έχει θέσει. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει κάποιο σκοπό ,

που μέσα από κάποιους πιο ειδικούς στόχους, θα τους πετύχει. Για παράδειγμα, όταν

ο σκοπός του στο χορό είναι η κοινωνικότητα και ο σεβασμός των συμμαθητών μου,

ένας πιο ειδικός στόχος για να καταλήξουν στο γενικό είναι ο χορός ανά ζευγάρια ή

τριάδες ή τετράδες και ένας άλλος η παρακολούθηση του χορού των άλλων. «Ο χορός

περιλαμβάνει  και  άλλους  στόχους  που  αφορούν  τις  ειδικές  συνιστώσες  της

δραστηριότητας: σώμα, χώρος, χρόνος, φαντασία και σχέση. Στη διάρκεια του χορού οι

συνιστώσες αυτές τις περισσότερες φορές αλληλοκαλύπτονται». 

4. Σκοπός της εργασίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πιλοτική εφαρμογή ψυχοκινητικών

δραστηριοτήτων  για  την  επίτευξη  κινητικών,  γνωστικών  και  κοινωνικo-

συναισθηματικών  στόχων  μέσω  αυτών  των  δραστηριοτήτων.  Παράλληλα,  η

παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ρυθμικής ικανότητας των παιδιών

μέσω της αναπαραγωγής κινήσεων μοντέρνου χορού σε μοντέρνο χορευτικό. 

Επιμέρους στόχοι

Οι  επιμέρους  στόχοι  της  εργασίας  ήταν  σαφώς  ψυχοκινητικοί,  αλλά  και

γνωστικοί και κοινωνικo-συναισθηματικοί. Συγκεκριμένα, για την εργασία τέθηκαν

οι παρακάτω στόχοι:

 Ψυχοκινητικοί στόχοι:

 Γνώση του σώματος

 Γνώση του χώρου

 Χρόνος αντίδρασης

 Στατική-δυναμική ισορροπία

 Φαντασία
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 Κινητική δημιουργικότητα

 Ταχύτητα

 Λεπτή κινητικότητα

 Γνωστικοί στόχοι:

 απαρίθμηση 

 σύνθεση αριθμού

 μίμηση ζώων του δάσους

 διάκριση χρωμάτων

 μνήμη

 προσοχή

 αντιστοιχία

 κοινωνικo-συναισθηματικοί στόχοι:

 συνεργασία

 τήρηση σειράς

  τήρηση κανόνων

 αλληλοβοήθεια

 αυτοπεποίθηση

38



Β΄ ΜΕΡΟΣ

5. Μέθοδος

5.1. Δείγμα

Η  πιλοτική  εφαρμογή  πραγματοποιήθηκε  στο  πέμπτο  ολοήμερο

νηπιαγωγείο Φλώρινας με συμμετέχοντες τα παιδιά του δεύτερου τμήματος.  Τα

παιδιά του δεύτερου τμήματος είναι δεκαοκτώ, δέκα προνήπια και οκτώ νήπια. Από

τα  παιδιά  αυτά  τα  δέκα  είναι  αγόρια  και  τα  οκτώ  κορίτσια.  Τα  κινητικά

προγράμματα πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων καθώς και

στην αυλή του νηπιαγωγείου.

5.2. Πειραματική διαδικασία

Ο  ερευνητής  αρχικά  έλαβε  από  την  καθηγήτρια  του  και  υπεύθυνη  της

διπλωματικής  του  εργασίας  μια  βεβαίωση  η  οποία  έπρεπε  να  δοθεί  στις

νηπιαγωγούς του δεύτερου τμήματος του πέμπτη ολοήμερου νηπιαγωγείου για να

μπορέσει  να  υλοποιήσει  τα  προγράμματα  του  στα  πλαίσια  της  πτυχιακής  του

εργασίας. Η βεβαίωση του έγινε δεκτή. Ο ερευνητής χρειάστηκε να επισκεφθεί το

νηπιαγωγείο  μια  εβδομάδα  και  να  υλοποιήσει  κάθε  μέρα,  κατά  την  ώρα  της

δεύτερης  οργανωμένης δραστηριότητας,  από ένα κινητικό  πρόγραμμα διάρκειας

40-45  λεπτών.  Έτσι  συνολικά  πραγματοποίησε  στο  νηπιαγωγείο  πέντε  κινητικά

προγράμματα. 

5.3. Η πιλοτική εφαρμογή

Ο  ερευνητής  σχεδίασε  δέκα  κινητικά  προγράμματα,  ωστόσο  υλοποίησε

πέντε  από  αυτά,  με  τη  βοήθεια  μιας  συναδέλφου  του,  στο  πέμπτο  ολοήμερο

νηπιαγωγείο Φλώρινας με συμμετέχοντες τα παιδιά του δεύτερου τμήματος.  Τα

παιδιά του δεύτερου τμήματος είναι δεκαοκτώ, δέκα προνήπια και οκτώ νήπια. Από

τα  παιδιά  αυτά  τα  δέκα  είναι  αγόρια  και  τα  οκτώ  κορίτσια.  Τα  κινητικά

προγράμματα πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων καθώς και
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στην αυλή του νηπιαγωγείου. Διήρκησαν πέντε ημέρες, κάθε μέρα από ένα κινητικό

πρόγραμμα σαράντα έως σαρανταπέντε λεπτών. Σε όλα τα κινητικά προγράμματα η

δομή ήταν η εξής:  ξεκινούσαν με μια προθέρμανση πέντε λεπτών και  ίσως λίγο

παραπάνω, συνέχιζαν με το κύριο μέρος όπου υλοποιούνταν δύο δραστηριότητες

των δεκαπέντε λεπτών η κάθε μια και έκλειναν με την πέντε λεπτών εκμάθηση του

χορευτικού.

Όσον αφορά το μουσικό κομμάτι στο οποίο εξασκήθηκαν τα παιδιά αυτές τις

ημέρες, κατά την ώρα της αποθεραπείας, επιλέχθηκε από τον ερευνητή το «Replay»

της Τάμτα.  Η Τάμτα Γκοντουάτζε (10 Ιανουαρίου 1981),  γνωστή απλά ως Τάμτα,

είναι γεωργιανή τραγουδίστρια, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Έγινε γνωστή

μέσω της συμμετοχής της στον ελληνικό talent show Super Idol. Έχει κυκλοφορήσει

4  cd,  από  τα  οποία  τα  δύο έχουν  επανακυκλοφορήσει  και  τρια  cd singles.  Έχει

αποκτήσει 7 βραβεία, ήταν υποψήφια για τη Eurovision και έχει συνεργαστεί κατά

καιρούς  με  πάρα  πολλά  ονόματα  της  ελληνικής  και  ξένης  showbiz.  Ακόμη,  έχει

πρωταγωνιστήσει σε δύο μιούζικαλ, έχει δανείσει τη φωνή της σε παιδική ταινία,

έχει  συμμετάσχει  ως  κριτής  στο  X-Factor της  Ελλάδας  και  της  Γεωργίας,  έχει

σχεδιάσει  τη  δική  της  σειρά  ρούχων  σε  συνεργασία  με  την  Attrativo και  έχει

παρουσιάσει τηλεοπτικά μια επίδειξη μόδας με μουσική.  Aνήκει στο δυναμικό της

δισκογραφικής  εταιρίας  Minos EMI.  Το  2019  εκπροσώπησε  την  Κύπρο  στο

διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι Replay σε στίχους του Άλεξ

Παπακωνσταντίνου.  Πρόκειται  για  ένα  χορευτικό  πόπ  κομμάτι.  Όσον  αφορά  το

χορευτικό, δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον ερευνητή. Προσπάθησε να είναι αρκετά

απλό,  με  απλές  και  όχι  γρήγορες  κινήσεις  οι  οποίες  επαναλαμβάνονται.  Τις  4

πρώτες μέρες τα παιδιά εξασκήθηκαν κάθε μέρα σε ένα διαφορετικό κομμάτι του

τραγουδιού και την 4η μέρα κλήθηκαν να το χορέψουν ολόκληρο πρώτα μαζί με τον

ερευνητή και έπειτα χωρίς. Βέβαια, ακόμα και τότε ο ρόλος του ήταν βοηθητικός

και εμψυχωτικός.

Στη  συνέχεια,  περιγράφονται  δέκα  κινητικά  προγράμματα  από  τα  οποία

εφαρμόστηκαν στο νηπιαγωγείο τα πέντε.

1ο κινητικό πρόγραμμα 

«Παίζοντας με το Mickey και τη Minnie»
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Ο  Mickey mouse είναι πολύ ανήσυχος γιατί δε μπορεί να βρεί τη  Minnie.

Έτσι ζητάει από τα παιδιά να πάνε όλοι μαζί στο δάσος για να τη βρούν καθώς

υποψιάζεται  ότι  μπορεί  να  πήγε  εκεί  για  να  μαζέψει  κόκκινα  μήλα.  Κάθως

προχωράνε  στο  δάσος  συναντάνε  κάποια  εμπόδια  και  έτσι  ξεκινάει  η  κυκλική

γύμναση.  Πρώτο  εμπόδιο  είναι  δυο βράχοι  μέσα  στο  ποτάμι  (δύο  καρέκλες  τις

οποίες καλούνται να περάσουν ). Στη συνέχεια καλούνται να ισορροπήσουν σε μια

ξύλινη γέφυρα (την  έχει  φτιάξει  ο  νηπιαγωγός  με  χαρτόνι)  και  αμέσως μετά να

πηδήξουν  πάνω  από  τρία  κούτσουρα  (στεφάνια).  Τελευταία  πρόκληση-εμπόδιο

προτού μεταβούν στο περιβόλι με τα μήλα είναι να ρίξουν ένα μαγικό καθρέφτη

που  ξανασχηματίζεται  (έξι  κορύνες  διαφόρων  χρωμάτων)  με  τη  βοήθεια  των

μαγικών μπάλων (μπαλάκια). Τα παιδιά βρίσκουν τη Minnie, η οποία μαζεύει μήλα.

Η Minnie μόλις βλέπει τα παιδιά τα καλωσορίζει και ζητάει τη βοήθεια τους για να

τοποθετήσουν  όλοι  μαζί  τα  μήλα  που  μάζεψε  στα  δύο  καλάθακια.  Η  Minnie

προτείνει να τα μαζέψουν με ένα παιχνίδι. Στο παιχνίδι τα παιδιά χωρίζονται σε δύο

ομάδες των οκτώ ατόμων. Λίγα μέτρα μπροστά από την κάθε ομάδα βρίσκεται ένας

κουβάς. Τα παιδιά της κάθε ομάδας μπαίνουν σε σειρά και το κάθε παιδί με τη

σειρά του πρέπει να ρίξει ένα μπαλάκι που κρατάει μέσα στο καλαθάκι. Αφού ρίξει

το  μπαλάκι,  τρέχει  το  παίρνει,  το  δίνει  στο  επόμενο  παιδί  της  σειράς  του  και

πηγαίνει στο τέλος της σειράς. Σκοπός της κάθε ομάδας είναι να ρίξει πιο γρήγορα

τα μήλα στο δικό της κουβά, ώστε να κερδίσει. Η έναρξη του παιχνιδιού ξεκινάει με

το σφύριγμα της Minnie. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι ο Mickey ζητάει από τα παιδιά

να απαριθμήσουν όλα μαζί τα μήλα που βρίσκονται στο καλαθάκι (προστίθενται και

τα μήλα που είχε ήδη μαζέψει η  Minnie). Στη συνέχεια αφαιρεί κάποια μήλα από

την κάθε ομάδα και  ζητάει  να τα ξανά απαριθμήσουν και  να πουν πόσα ακόμα

χρειάζεται να προσθέσουμε για να συμπληρωθεί ο αρχικός αριθμός. Η διαδικασία

επαναλαμβάνεται αφαιρώντας όμως αυτή τη φορά περισσότερα μήλα. Ως δεύτερη

δραστηριότητα ο  Mickey και η  Minnie αποφασίζουν να παίξουν το παιχνίδι << το

μηλαράκι  πέρασε>>. Ένα παιδί  κρατάει  το μηλαράκι  (μπαλίτσα)  και  περιφέρεται

γύρω από τον κύκλο (όλα τα υπόλοιπα είναι καθισμένα έχοντας σχηματίσει κύκλο)

καθώς τα παιδιά τραγουδούν το μηλαράκι πέρασε (αντίστοιχα όπως το μαντηλάκι

πέρασε). Όταν το παιδί Α που περιφέρεται θελήσει, σταματάει και αφήνει το μήλο

στην πλάτη ενός παιδιού Β (τα ονομάζω Α και Β γιατί με εξυπηρετεί στην περιγραφή
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μου).  Το παιδί Β πρέπει απευθείας να σηκωθεί με το μήλο και να κυνηγήσει το

παιδί Α. Αν το παιδί Β προλάβει και τρέξει γύρω από τον κύκλο μέχρι να καθίσει στη

θέση του παιδιού Α που το κυνηγάει, τότε το παιδί Α είναι αυτό που θα συνεχίσει

να  περιφέρεται  γύρω από τον  κύκλο μέχρι  να  αφήσει  το  μήλο σε  κάποιο  άλλο

παιδάκι. Αν όμως πιάσει το παιδί Β, τότε αυτό είναι ο νέος παίκτης που θα πρέπει

να  βρεί  ένα  νέο  <<θύμα>>  για  να  αφήσει  το  μήλο  και  να  το  κυνηγήσει.  Το

συγκεκριμένο παιχνίδι υλοποιείται στα πρότυπα του <<Το μαντηλάκι πέρασε>> με

τη διαφορά ότι κάθε φορά που σηκώνεται ένα παιδί και περιφέρεται γύρω από τον

κύκλο, ζητείται από τα υπόλοιπα παιδιά να μιμηθεί ένα ζωάκι του δάσους που θα

επιλέξουν εκείνα μέχρι να αφήσει το μήλο σε κάποιο άλλο παιδάκι. Αντί να μιμείται

μόνο εκείνο μπορούν να μιμηθούν όλα τα παιδιά μαζί του με ήχους.  Τέλος, στο

κλείσιμο  του  προγράμματος,  χορεύουν  ολόκληρο  το  χορευτικό  στο  ρυθμό  της

μουσικής  αναπαράγοντας  τις  κινήσεις  του  Mickey.  Το  κλείσιμο  του  κινητικού

προγράμματος διαρκεί τρία λεπτά και οι στόχοι είναι ο συγχρονισμός και η κίνηση

των παιδιών στο ρυθμό. Tο μοντέρνο χορευτικό πραγματοποιείται με τη συνοδεία

μουσικής.

2o κινητικό πρόγραμμα 

«Τα καινούρια στεφάνια του Mickey και της Minnie»

 Ο Mickey και η Minnie αγαπούν τα στεφάνια, οπότε αγόρασαν μερικά για

να παίξουνε μαζί με τα παιδιά. Αρχικά λοιπόν καλούν τα παιδιά να κάνουν όλοι μαζί

κυκλική  γύμναση,  που  φυσικά  περιλαμβάνει  στεφάνια  διαφόρων  χρωμάτων.  Σε

κυκλική διάταξη υπάρχουν διάφορα υλικά τα οποία περνούν ένα ένα τα παιδιά.

Αρχικά καλούνται  να ισορροπήσουν  σε ένα μεγάλο κούτσουρο (χαρτοταινία  στο

έδαφος), έπειτα περνούν από ένα καλάθι όπου χρειάζεται να πετάξουν μέσα μια

μπαλίτσα  (την  οποία  ήδη  κρατάνε  στο  χέρι  τους).  Στη  συνέχεια  καλούνται  να

πηδήξουν μέσα-έξω από τέσσερα στεφάνια τοποθετημένα στη σειρά και τέλος να

σκαρφαλώσουν σε ένα μεγάλο δέντρο (στρώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο

άλλο)  για να  περάσουν  στην  άλλη πλευρά.  Η  ίδια διαδικασία  επαναλαμβάνεται

αρκετές φορές, με τη συνοδεία μουσικής. Με την έναρξη της μουσικής ζητείται από

τα παιδιά να περπατούν ανάμεσα από τα στεφάνια και με την παύση της μουσικής

να μπαίνουν μέσα σε ένα οποιοδήποτε στεφάνι  και  κάθε φορά να παίρνουν τη
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στάση  του  σώματος  που  θα  τους  ζητηθεί  από  το  Mickey (π.χ.  τοποθέτηση  στο

στεφάνι με την κοιλιά ή με τα πόδια ψηλά ή με τα γόνατα ή ισορροπώντας στο ένα

πόδι). Ο  Mickey και η  Minnie δείχνουν στα παιδιά έναν λαβύρινθο και τους λένε

πως στο τέλος αυτού του λαβύρινθου υπάρχει ένα χρυσό στεφάνι, το πιο όμορφο

που έχουν δεί ποτέ και πως οι δύο τους έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να το

αποκτήσουν αλλά δε τα κατάφεραν. Ζητούν από τα παιδιά να προσπαθήσουν να

φτάσουν  στο  στεφάνι.  Όμως  για  να  γίνει  αυτό  θα  χρειαστεί  να  ακολουθήσουν

κάποιες οδηγίες. Πρέπει να χωριστούν σε δυάδες και η κάθε δυάδα να βρίσκεται

μέσα σε ένα στεφάνι (το οποίο θα έχουν στο ύψος της μέσης τους). Η κάθε δυάδα

θα μπαίνει μέσα στο λαβύρινθο με το ένα μέλος της (αυτό που βρίσκεται μπροστά)

να έχει δεμένα τα μάτια του και το άλλο μέλος (που βρίσκεται πίσω του) να βλέπει

και να δίνει οδηγίες κατεύθυνσης (αριστερά, δεξιά, στοπ, ευθεία) στον μπροστινό.

Αφού  καταφέρουν  και  φτάσουν  όλες  οι  δυάδες  στο  τέλος  του  λαβύρινθου  θα

αποκαλυφθεί σε όλα τα παιδιά το χρυσό στεφάνι! Αφού όλες οι ομάδες φτάσουν

στο  τέρμα  του  λαβύρινθου  και  δουν  το  χρυσό  στεφάνι,  ολοκληρώνεται  το

πρόγραμμα με το μοντέρνο χορευτικό . Η μέθοδος που ακολουθείται είναι <<κάνε

ότι κάνω>> όπου τα παιδιά αναπαράγουν τις κινήσεις του Mickey.

3o κινητικό πρόγραμμα 

Σώζοντας την πριγκίπισσα Ραπουνζέλ

Σε αυτό το κινητικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται στην αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων του νηπιαγωγείου συμμετέχουν δεκαοχτώ παιδιά (όλη η τάξη).

Το θέμα είναι <<Σώζοντας την πριγκίπισσα Ραπουνζέλ>>. Η πριγκίπισσα Ραπουνζέλ

βρίσκεται σε έναν πύργο αιχμάλωτη από την κακιά μητέρα Γκόθελ και τα παιδιά

καλούνται να μπουν στον πύργο, να αντιμετωπίσουν κάποια υπερφυσικά όντα (π.χ.

φαντάσματα)  και  να  την  σώσουν.  Τα  παιδιά  δε  μπορούν  να  την  σώσουν

σκαρφαλώνοντας στον πύργο με τη βοήθεια των μακριών μαλλιών της γιατί η κακιά

Γκόθελ της τα έχει κόψει. Άρα τα παιδιά θα χρειαστεί να τη σώσουν μπαίνοντας

μέσα  στον  πύργο  από  την  πόρτα.  Ο  γενικός  κινητικός  στόχος  είναι  φαντασία-

δημιουργικότητα.  Οι  γνωστικοί  στόχοι  μας  από  τη  μαθησιακή  περιοχή  των

μαθηματικών είναι οι εξής: απαρίθμηση, ομαδοποίηση με βάση το χρώμα, μέτρηση

έως το είκοσι. Οι κοινωνικοί στόχοι είναι τήρηση σειράς και κανόνων. 
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Αρχικά διασχίζουν τα παιδιά το μαγικό δάσος για να φτάσουν στον πύργο

όπου βρίσκεται  φυλακισμένη η Ραπουνζέλ.  Η προθέρμανση,  λοιπόν,  ξεκινάει  με

κυκλική γύμναση. Αρχικά τα παιδιά ζητείται να σκαρφαλώσουν τα μαγικά βράχια

του ποταμιού τα οποία συνεχώς τρέμουν για να περάσουν στην απέναντι όχθη (δύο

σειρές  από  τέσσερα στρώματα  το  ένα στοιβαγμένο  πάνω στο άλλο  η  κάθε  μια

σειρά). Ο νηπιαγωγός, όσο τα παιδιά σκαρφαλώνουν, τους δυσκολεύει κουνώντας

λίγο  τα  στρώματα.  Στη  συνέχεια  πρέπει  να  ισορροπήσουν  ανάμεσα  στα  μαγικά

λουλούδια (λουλούδια φτιαγμένα από χαρτί) γιατί αν πατήσουν πάνω τους αυτά θα

φωνάζουν δυνατά.  Έπειτα  θα πρέπει  να περάσουν ανάμεσα από τα πόδια ενός

γίγαντα (οι  νηπιαγωγοί υποδύονται τους γίγαντες)  σιωπηλά όμως για να μην τα

ακούσει ο γίγαντας. Τέλος καλούνται να ισορροπήσουν πάνω στο λευκό μονοπάτι

(χαρτοταινία  στο  έδαφος)  που  οδηγεί  στην  είσοδο  του  πύργου  χωρίς  να

ακουμπήσουν  τα  δηλητηριώδη  χόρτα  που  βρίσκονται  κατά  τη  διάρκεια  του

μονοπατιού  διάσπαρτα  (σε  αυτά  τα  σημεία  κάνουν  ελαφρά  πηδηματάκια).  Η

προθέρμανση διαρκεί επτά λεπτά με τη συνοδεία μουσικής. Κινητικοί στόχοι είναι

οι  εξής:  ισορροπία,  άλματα,  ευκινησία.  Τα  υλικά που διατίθενται  είναι  τα  εξής:

στρώματα, μπλέ χαρτόνι (για το ποτάμι), λουλούδια (πραγματικά ή από χαρτόνι),

χαρτοταινία,  αληθινά  χόρτα  σε  διάφορα  σημεία  πάνω  στο  μονοπάτι  (από

χαρτοταινία).

Η  πρώτη  δραστηριότητα  του  κυρίου  μέρους  λέγεται  <<  Το  φάντασμα>>.

Πρόκειται  για ένα φάντασμα (αρχικά γίνεται  ο νηπιαγωγός φάντασμα)  το οποίο

κοιμάται  πάνω  σε  ένα  στρώμα  γυμναστικής.  Τα  υπόλοιπα  παιδιά  περπατούν

τριγύρω  και  παράλληλα  μπορούν  να  το  φωνάξουν  και  να  το  τρομάξουν  με

οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να φανταστούν,  χωρίς  όμως να το ακουμπήσουν!

Όσο  το  περιτριγυρίζουν  μετράνε  όλα  μαζί  φωναχτά  μέχρι  το  είκοσι  και  έπειτα

ξυπνάει το φάντασμα και αρχίζει να κυνηγάει τα παιδιά. Όποιο παιδί πιάσει πρώτο,

γίνεται  μαζί  του  φάντασμα  και  ξαπλώνουν  και  τα  δύο  φαντάσματα  για  να

κοιμηθούν πάνω στο στρώμα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο μέχρι να

πιαστούν όλα τα παιδιά. Όσο τα παιδιά που πιάνονται και γίνονται φαντάσματα

αυξάνονται,  τόσο πιο δύσκολο είναι  να χωρέσουν όλα μαζί  στο μεγάλο στρώμα

όπου κοιμούνται (δύο στρώματα ενωμένα) και κανένα παιδί δε πρέπει να βγεί έξω

από το στρώμα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι διαρκεί δεκαπέντε λεπτά. Τα υλικά που
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χρησιμοποιούνται είναι : δυο στρώματα. Οι κινητικοί στόχοι είναι οι εξής: ταχύτητα,

γνώση χώρου, χρόνος-ικανότητα αντίδρασης. Κατά τη δεύτερη δραστηριότητα, τα

παιδιά  καλούνται  να  παγιδέψουν  δύο  μικρούς  δράκους  (δύο  κώνοι)

χρησιμοποιώντας  τα  μαγικά στεφάνια τους.  Τα  παιδιά μπαίνουν  σε  δύο σειρές-

ομάδες από εννέα παιδιά η κάθε σειρά. Κάποια μέτρα μακριά τους υπάρχουν δύο

κώνοι, ένας στην κάθε ομάδα αντίστοιχα, και το κάθε παιδί με τη σειρά του πρέπει

να ρίξει το στεφάνι του ‘’φυλακίζοντας’’ το δρακάκι. Το κάθε παιδί της κάθε ομάδας

έχει από μια προσπάθεια. Αφού όλα τα παιδιά , και από τις δυο ομάδες ρίξουν τα

στεφάνια τους γίνεται καταμέτρηση (από τα παιδιά) των στεφανιών που κατάφεραν

να ‘’φυλακίσουν’’ το δράκο (κώνο). Η ομάδα με τα περισσότερα στεφάνια κερδίζει.

Στη συνέχεια ζητείται από την ομάδα που κέρδισε να ομαδοποιήσει τα στεφάνια

που υπάρχουν στη διάθεση τους (ανάλογα με το χρώμα) . Τους παρέχονται κάποια

ακόμη  για  να  έχουν  ακόμη  περισσότερα  να  ομαδοποιήσουν.  Τα  παιδιά  της

ηττημένης ομάδας απαριθμούν τα ομαδοποιημένα στεφάνια και ελέγχουν αν έγινε

σωστά η ομαδοποίηση. Αυτό το παιχνίδι διαρκεί δεκαπέντε λεπτά. Τα υλικά είναι:

κώνοι,  στεφάνια.  Οι  κινητικοί  στόχοι  είναι:  οπτική  αντίληψη,  ριπτική  ικανότητα,

ταχύτητα.  Αφού  λοιπόν  παγίδευσαν  και  τα  τέρατα  είναι  πάρα  πολύ χαρούμενα

αφού  έφτασαν  στην  Ραπουνζέλ,  την  πήραν  μαζί  τους  και  έφυγαν  από  το

στοιχειωμένο σπίτι.  Το  πρόγραμμα ολοκληρώνεται  με  την  αποθεραπεία,  με  ένα

μοντέρνο χορευτικό  με  τη  μέθοδο «κάνε  ότι  κάνω».  Διαρκεί  τέσσερα λεπτά και

στόχοι είναι ο ρυθμός , ο συγχρονισμός, οπτικοακουστική αντίληψη. 

4o κινητικό πρόγραμμα 

«Το χρώμα της μάγισσας είναι…»

Ζητείται από τα παιδιά να μετακινούνται από τη μια πλευρά της αίθουσας

στην άλλη,  κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο (π.χ.  περπάτημα,  τρέξιμο,  γκαλόπ,

χόπλα, κουτσό, μπουσουλώντας, πηδώντας…). Ο νηπιαγωγός είναι αυτός που ορίζει

την έναρξη του κάθε τρόπου μετακίνησης. Ο νηπιαγωγός λέει στα παιδιά, φανερά

τρομαγμένος,  πως  πριν  λίγο,  ενώ περνούσε  έξω από  το  νηπιαγωγείο  μια  κακιά

μάγισσα, άκουσε τους θορύβους τον παιδιών,  κοίταξε από το τζάμι,  τα είδε και

επειδή μισεί τα παιδιά μπήκε μέσα και είναι εδώ μαζί σας. Εκείνη συστήνεται στα

παιδιά και τα λέει πως της αρέσει να κυνηγάει μικρά παιδάκια. Έτσι τους προτείνει
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να παίξουνε ένα παιχνίδι. Θα κυνηγήσει τα παιδιά και όποιο πιάσει θα γίνει εκείνο

η μάγισσα και λέγοντας το χρώμα της μάγισσας είναι π.χ. το ρόζ θα κυνηγάει τα

παιδιά και όποιο δεν προλάβει να αγγίξει ένα αντικείμενο με αυτό το χρώμα, θα το

πιάσει και θα πάρει εκείνο τη θέση της μάγισσας.  H μάγισσα αγγίζει με ένα ραβδί

τα κεφαλάκια των παιδιών και γίνονται όλα τα παιδιά ζωηροί μάγοι και μάγισσες

γιατί τόσο καιρό βαρέθηκε να είναι μόνο αυτή η κακιά μάγισσα. Τα παιδιά γελάνε

σα μάγισσες. Ο νηπιαγωγός χωρίζει τα παιδιά σε ζευγάρια των δύο ατόμων και στο

κάθε ζευγάρι δένω από δύο κορδέλες του ίδιου χρώματος (π.χ. μια μπλε κορδέλα

στο ένα παιδί και μια μπλε στο άλλο). Στη συνέχεια δημιουργεί δύο ομάδες-σειρές

(Α και  Β),  η  μια απέναντι  στην άλλη,  με  τέτοιο  τρόπο ώστε το κάθε ζευγάρι  να

βρίσκεται ο ένας αντικριστά στον άλλο έχοντας μια απόσταση κάποιων μέτρων. Ο

νηπιαγωγός  βρίσκεται  στην  αρχή  των  σειρών  έτσι  ώστε  να  με  βλέπουν  όλα  τα

παιδιά.  Κρατάει  ψηλά ένα μαντήλι  και  φωνάζει  δυνατά το χρώμα της  μάγισσας

είναι…π.χ. το ροζ! Αμέσως, το παιδί από την ομάδα Α με το παιδί από την ομάδα Β

(το  ζευγάρι  του  δηλαδή)  που  έχουν  ροζ  κορδέλες  πρέπει  να  τρέξουν  όσο  πιο

γρήγορα μπορούν προς το μαντήλι και όποιο το αγγίξει πρώτο κερδίζει έναν πόντο

για την ομάδα του. Η κακιά μάγισσα σημειώνει τους πόντους που κερδίζει η κάθε

ομάδα  στον  πίνακα.  Στο  τέλος  γίνεται  καταμέτρηση  των  πόντων  και  κερδίζει  η

ομάδα με τους περισσότερους πόντους.  Το πρόγραμμα κλείνει  με  το χορευτικό.

Διαρκεί τρία λεπτά και οι στόχοι είναι ο ρυθμός και ο συγχρονισμός.

5o κινητικό πρόγραμμα 

«Αγωνίσματα»

Το πέμπτο κινητικό πρόγραμμα έχει ως γενικό στόχο την πλευρική κίνηση

και ο κινητικός στόχος είναι αυτός ακριβώς, δηλαδή η κατανόηση της πλευρικής

κίνησης  (των  σύμμετρων  πλευρών).  Ο  χώρος  στον  οποίο  πραγματοποιείται  το

κινητικό  πρόγραμμα,  είναι  η  αίθουσα  πολλαπλής  χρήσης.  Συμμετέχουν  όλα  τα

παιδιά (δεκαέξι παιδιά). Οι κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι του προγράμματος

είναι  οι  εξής:  συνεργασία,  ομαδικό  πνεύμα,  τήρηση  κανόνων.  Κατά  την

προθέρμανση, η οποία διαρκεί πέντε λεπτά, ζητείται από τα παιδιά να βαδίσουν

ελεύθερα στην αίθουσα κάνοντας τις εξής κινήσεις: αρχικά να πιάσουν με το δεξί

χέρι τους το δεξί τους αυτί, έπειτα να πιάσουν με το αριστερό τους χέρι το αριστερό
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μέρος  της  πλάτης  τους,  στη  συνέχεια  να  πιάσουν  με  το  αριστερό  τους  χέρι  το

αριστερό τους μάτι, να αγγίξουν με το δεξί αυτί το δεξί ώμο κ.λπ. Η δραστηριότητα

συνοδεύεται από μουσική. Οι επιμέρους κινητικοί στόχοι είναι: ικανότητα-χρόνος

αντίδρασης  (ώστε  με  την  κάθε  νέα  εντολή  που  τους  δίνω  να  αλλάζουν  άμεσα

κίνηση), βάδισμα. Στην πρώτη δραστηριότητα του κύριου μέρους ο εκπαιδευτικός

χωρίζει τα παιδιά σε τρεις ομάδες (πέντε άτομα η πρώτη, πέντε άτομα η δεύτερη

ομάδα και έξι η τρίτη). Κάθε ομάδα σχηματίζει έναν μικρό κύκλο και στη μέση του

κύκλου ξαπλώνει ανάσκελα (σε ύπτια κατάκλιση) ένα από τα παιδιά της πεντάδας

με  δεμένα  τα  μάτια.  Τα  υπόλοιπα  παιδιά  (κουνούπια)  κρατούν  στα  χέρια  τους

κάποια μπλε καπάκια και ένα-ένα παιδί με απόλυτη προσοχή και ήσυχα προσπαθεί

να τοποθετήσει από ένα καπάκι πάνω στο χέρι ή στο πόδι του ξαπλωμένου παιδιού.

Όλα τα παιδιά του κάθε κύκλου πρέπει να τοποθετήσουν τα καπάκια τους στο ίδιο

χέρι ή πόδι του ξαπλωμένου παιδιού του κύκλου τους και μόλις τελειώσουν ζητάνε

από  το  ξαπλωμένο  παιδί  να  μαντέψει  σε  ποιο  χέρι  ή  πόδι  έχουν  καθίσει  τα

κουνούπια. Το ξαπλωμένο παιδί απαντάει και σηκώνει το αντίστοιχο χέρι ή πόδι. Αν

μαντέψει σωστά και σηκώσει το σωστό χέρι ή πόδι παίρνει έναν πόντο και στη θέση

του μπαίνει κάποιος άλλος (μέχρι να μπουν και τα πέντε παιδιά της κάθε ομάδας).

Αν  όμως  μαντέψει  σωστά  αλλά  σηκώσει  λάθος  χέρι  ή  πόδι  τότε  χάνει  και  το

διορθώνουμε. Το παιχνίδι διαρκεί δέκα λεπτά. Οι επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:

ακουστική αντίληψη,  λεπτή κινητικότητα  (για να  τοποθετήσουν  τα  καπάκια).  Τα

υλικά που χρησιμοποιώ είναι τα εξής: μαντήλι, καπάκια, κιμωλία (για τη δημιουργία

κύκλων). Στη δεύτερη δραστηριότητα του κύριου μέρους, ο εκπαιδευτικός χωρίζει

τα παιδιά σε τρεις ομάδες των πέντε ατόμων (η μια έχει έξι παιδιά). Κάθε ομάδα

έχει ένα άτομο που είναι η ‘’απλώστρα της’’. Η κάθε ομάδα πρέπει να τοποθετήσει

τα  μανταλάκια  πάνω  στην  ‘’απλώστρα’’  της  εκεί  που  θα  τους  πω  εγώ  (σε

διαφορετικό χέρι ή πόδι στην κάθε ομάδα). Για παράδειγμα, η πρώτη ομάδα στο

δεξί χέρι της ‘’απλώστρας της’’, η δεύτερη στο αριστερό πόδι και η τρίτη στο δεξί

πόδι. Έπειτα η κάθε ‘’απλώστρα’’ τρέχει μια διαδρομή δεκαπέντε μέτρων μέχρι να

‘’στεγνώσουν τα ρούχα’’, και ξαναεπιστρέφει στην ομάδα της για να μαζέψουν τα

μέλη της κάθε ομάδας τα μανταλάκια μέσα σε έναν μικρό κουβά που έχει η κάθε

ομάδα. Η ομάδα που θα εκτελέσει σωστά και πιο γρήγορα τις παραπάνω ενέργειες

κερδίζει. Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται με κάποιες αλλαγές (όπως, ζητάω από την
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κάθε  ομάδα  να  τοποθετήσει  σε  κάποιο  άλλο  σημείο  της  ‘’κρεμάστρας’’  τα

μανταλάκια της).  Σημαντική επισήμανση σε αυτό το παιχνίδι  είναι να βάζουν τα

μανταλάκια  με  τέτοιο  τρόπο  που  να  μη  πιάνουν  το  ρούχο  και  το  δέρμα

δημιουργώντας πόνο στο συμμαθητή τους αλλά μόνο το ρούχο! Η δραστηριότητα

αυτή διαρκεί δώδεκα λεπτά. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα μανταλάκια

και οι κουβάδες και οι επιμέρους στόχοι είναι η ταχύτητα, λεπτή κινητικότητα (για

την τοποθέτηση των μανταλακίων στην ‘’απλώστρα’’),  συνεργασία. Κλείνουμε με

την  αποθεραπεία  ,με  ένα μοντέρνο χορευτικό,  με  τη  μέθοδο κάνε  ότι  κάνω,  το

οποίο διαρκεί τέσσερα λεπτά. Σε κάθε κίνηση, που χρησιμοποιώ το δεξί χέρι ή πόδι

και το αριστερό χέρι ή πόδι, το φωνάζω δυνατά για να ακούνε και τα παιδιά ποιο

μέλος χρησιμοποιώ κάθε φορά. Οι επιμέρους στόχοι είναι ρυθμός, συγχρονισμός,

οπτικο-ακουστική αντίληψη.

6o κινητικό πρόγραμμα 

H κ.Μαρία δε ξέρει να ισορροπεί!

H κ.  Μαρία,  λέει  στα  παιδιά  πως  δε  γνωρίζει  πώς  να  ισορροπεί  ή  όταν

ισορροπεί συνεχώς πέφτει. Έτσι ζητάει από τα παιδιά μέσα από κάποιες ασκήσεις

να της  δείξουν  πώς  να  ισορροπεί  σωστά,  τόσο  όντας  ακίνητη,  όσο  και  κατά  τη

διάρκεια μετακίνησης.  Στην προθέρμανση,  ζητείται  από τα παιδιά μετά από ένα

χαλαρό τρέξιμο στην αυλή να εκτελέσουν τις εξής στατικές κινήσεις: στήριξη στο

δεξί πόδι, στήριξη στο αριστερό πόδι, στήριξη στο ένα πόδι και στο ένα χέρι (π.χ.

στο  αριστερό πόδι  και  στο δεξί  χέρι),  στήριξη  στα δύο χέρια και  στο δεξί  πόδι,

στήριξη στα δυο χέρια και στα δύο πόδια. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με το κύριο

μέρος στο πρώτο μέρος του οποίου ζητείται από τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τα

τούβλα των σύνθετων παιδαγωγικών κατασκευών, να δημιουργήσουν μια ευθεία

και να περπατήσουν πάνω σε αυτή με τις παρακάτω κινήσεις: με μικρά βηματάκια,

με μεγάλα βηματάκια,  με πλάγια βήματα,  στις  μύτες των ποδιών,  στις  φτέρνες.

Όποιο  παιδί  χάσει  την  ισορροπία  του  και  πέσει,  πρέπει  να  πάει  στο  τέλος  της

σειράς. Ακολουθεί ένα παιχνίδι ισορροπίας με μπάλες .  Τα παιδιά χωρίζονται σε

δύο ομάδες των οκτώ ατόμων. Τα παιδιά της κάθε ομάδας χωρίζονται σε ζευγάρια

και με το σύνθημα του νηπιαγωγού προσπαθούν τα δύο πρώτα ζευγάρια από τις

δύο ομάδες  να  μεταφέρουν  μια  μπάλα μέχρι  το  τέρμα χωρίς  να  τους  πέσει.  Η
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μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο με την πλάτη τους ή μόνο με την κοιλιά τους ή μόνο

με το κεφάλι τους, ανάλογα την οδηγία. Το ζευγάρι που θα διανύσει μεγαλύτερη

απόσταση χωρίς να του πέσει η μπάλα κερδίζει έναν πόντο. Το παιχνίδι συνεχίζεται

με  τα  επόμενα  ζευγάρια  των  δύο  ομάδων.  Με  το  σύνθημα  του  νηπιαγωγού

ξεκινούν. Κατά την αποθεραπεία του προγράμματος υλοποιείται το δεύτερο μέρος

του  μοντέρνου χορευτικού με  τη  μέθοδο ‘’κάνε  ότι  κάνω’’.  Αφού ο νηπιαγωγός

κάνει μια επανάληψη στα παιδιά το πρώτο μέρος του χορευτικού, προχωράει στις

κινήσεις  του  δεύτερου  μέρους  χωρίς  μουσική  αρχικά  και  έπειτα  με  μουσική.

Ακολουθούν  ασκήσεις  χαλάρωσης.  Τα  παιδιά  κάθονται  στο  έδαφος,  τεντώνουν

χέρια και πόδια, κουνάνε το κεφάλι τους αριστερά, δεξιά, κυκλικά κ.α

7ο κινητικό πρόγραμμα 

«Αγωνίσματα ΙΙ»

 Χορεύουν με τη βοήθεια του νηπιαγωγού το χόκυ πόκυ και το κεφάλι, ώμοι,

γόνατα και πόδια. Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε δύο ισοδύναμες ομάδες

(οκτώ ατόμων η κάθε μια). Με το σφύριγμα του νηπιαγωγού τα πρώτα παιδιά των

δύο ομάδων ξεκινάνε κρατώντας δύο μπάλες. Κάνουν άλμα πάνω από το λάστιχο,

στη συνέχεια βαρελάκι ή κυβίστηση στο στρώμα, περνούν μέσα από τα στεφάνια,

πετούν την μπάλα μέσα στο καλάθι, μαζεύουν την μπάλα, περνούν με ζικ-ζακ τους

κώνους, τρέχουν πίσω, δίνουν την μπάλα στον επόμενο και περιμένουν στο τέλος

της σειράς. Όποια ομάδα ολοκληρώσει τη διαδρομή της πρώτη είναι η νικήτρια.

 Ο νηπιαγωγός ζητάει από τις δύο ομάδες να τρέχουν ελεύθερα στο χώρο

και  με  το  σταμάτημα της  μουσικής  να μπαίνουν  γρήγορα το  κάθε παιδί  σε  ένα

στεφάνι της ομάδας τους (οι ομάδες διαχωρίζονται με μια γραμμή). Η ομάδα που

θα  συγκεντρωθεί  πιο  γρήγορα  και  σωστά  με  τα  μέλη  της  κερδίζει.  Το  παιχνίδι

επαναλαμβάνεται κάποιες φορές. Τα παιδιά έχοντας κάνει αρκετές φορές πρόβα τις

προηγούμενες  μέρες  το  χορευτικό  προσπαθούν  να  το  χορέψουν  μόνα  τους.  Τα

βοηθάω αν χρειαστεί. Μετά το χορευτικό χαλαρώνουμε για ένα λεπτό καθισμένοι

οκλαδόν στο πάτωμα και κλείνοντας τα ματάκια.

8ο κινητικό πρόγραμμα

Αγωνίσματα ΙΙΙ
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Στην προθέρμανση τα παιδιά χορεύουν όλα μαζί μαζί με τον ερευνητή τα

χορευτικά  χόκι-πόκι  και  το  κεφάλι  ώμοι,  γόνατα  και  πόδια.  Στην  πρώτη

δραστηριότητα του κύριου μέρους ο ερευνητής χωρίζει τα παιδιά σε δύο σειρές και

μπροστά από την κάθε μια τοποθετεί τέσσερις μικρούς κώνους στη σειρά και στο

τέλος αυτών από ένα στεφάνι. Με το σύνθημα του ερευνητή τα πρώτα δύο παιδιά

των δύο σειρών ξεκινούν με ζικ-ζακ στους κώνους, πήδημα μέσα στο στεφάνι και

στη συνέχεια τρέχουν πίσω και ξεκινάνε οι επόμενοι κ.ο.κ. Όποιας σειράς-ομάδας

τα  μέλη  ολοκληρώσουν  πρώτα,  η  ομάδα  κερδίζει  ένα  πόντο.  Συνολικά

πραγματοποιούνται πέντε επαναλήψεις. Η ομάδα που μετά τις πέντε επαναλήψεις

θα  συγκεντρώσει  τους  περισσότερους  πόντους,  κερδίζει.  Στη  δεύτερη

δραστηριότητα του κύριου μέρους τα παιδιά παραμένουν στις ίδιες ομάδες-σειρές.

Φοράνε τσουβάλια και ξεκινάει ένας αγώνας ταχύτητας των δύο ομάδων. Με το

σύνθημα του ερευνητή τα πρώτα δύο παιδιά των δύο ομάδων πηδάνε φορώντας το

τσουβάλι  και  αφού  φτάσουν  στην  άλλη  άκρη  της  αίθουσας,  όπου  υπάρχει  ένα

σημάδι τερματισμού, επιστρέφουν πίσω με τον ίδιο τρόπο και ξεκινάνε οι επόμενοι.

Η πιο γρήγορη ομάδα, που μετά από πέντε επαναλήψεις θα έχει συγκεντρώσει τους

περισσότερους πόντους, κερδίζει! Στην αποθεραπεία, τα παιδιά κάθονται σε έναν

κύκλο με τον ερευνητή και κάνουν κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης.

9ο κινητικό πρόγραμμα

Γινόμαστε μoντέλα

Σε αυτό το κινητικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες μέσα

από  τις  οποίες,  τα  παιδιά  με  φαντασία  και  δημιουργικότητα  (γενικός  κινητικός

στόχος)  θα  προσπαθήσουν  να  γίνουν  μοντέλα.  Στην  προθέρμανση  τα  παιδιά

βλέπουν  διάφορες  φωτογραφίες  μοντέλων να ποζάρουν  και  προσπαθούν  να  τα

μιμηθούν όλα μαζί.  Στην πρώτη δραστηριότητα του κύριου μέρους ο ερευνητής

δείχνει  στο περίπου πως περπατούν σε μια πασαρέλα τα ανδρικά και  γυναικεία

μοντέλα  και  καλεί  τα  παιδιά  να  προσπαθήσουν  ένα  ένα με  τον  τρόπο  τους  να

μετακινηθούν από τη μια πλευρά της αίθουσας (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) σα

μοντέλα  με  τη  συνοδεία  μουσικής  υπόκρουσης.  Μετά  από  κάθε  προσπάθεια

ακολουθεί χειροκρότημα. Έπειτα μετακινούνται  όλα μαζί από τη μια πλευρά της

αίθουσας στην άλλη με περπάτημα, ισορροπία, κουτσό, χόπλα,γκαλόπ,τρέξιμο. Στην
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δεύτερη  δραστηριότητα  του  κύριου  μέρους,  τα  παιδιά  φοράνε  κάποιες

στολές ,αξεσουάρ που υπάρχουν στο νηπιαγωγείο και προσπαθούν να ποζάρουν το

ένα μετά το  άλλο.  Ο ερευνητής  φωτογραφίζει  τις  πόζες τους που είναι  γεμάτες

φαντασία. Στην αποθεραπεία ο ερευνητής με τα παιδιά συζητάνε για τις εντυπώσεις

τους από τις δραστηριότητες και τις φωτογραφίες (οι οποίες δίνονται στα παιδιά).

Ακόμη πραγματοποιούνται κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης.

10ο κινητικό πρόγραμμα

Γινόμαστε ζωάκια

Στην  προθέρμανση,  τα  παιδιά  μετακινούνται  από  τη  μια  πλευρά  της

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων έως την άλλη μιμούμενα το ζωάκι που θα λέει κάθε

φορά ο ερευνητής  (ή  τα  ίδια τα  παιδιά).Στην  πρώτη δραστηριότητα  του κύριου

μέρους  τα  παιδιά  παίζουν  μουσικές  καρέκλες  με  τη  διαφορά  ότι  όποιο  παιδί

"βγαίνει" γιατί δεν πρόλαβε να καθίσει σε καρέκλα, λέει το αγαπημένο του ζώο και

τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να παραστήσουν το ζώο αυτό πριν ξεκινήσει ο επόμενος

γύρος  (πχ  "αγαπώ  τα  γατάκια"  και  όλα  τα  παιδιά  παριστάνουν  τα  γατάκια

περπατάνε σαν γατάκια γύρω από τις καρέκλες και νιαουρίζουν). Έτσι και το παιδί

που βγαίνει δεν νιώθει παράπονο, γιατί ουσιαστικά συνεχίζει να παίζει. Στη δεύτερη

δραστηριότητα του κύριου μέρους τα παιδιά παίζουν το μαντηλάκι πέρασε με τη

διαφορά ότι ,κάθε φορά, το παιδί που σηκώνεται θα λέει ένα ζωάκι που επιθυμεί

και  θα  κινείται  μιμούμενο  αυτό  το  ζωάκι,  ενώ  τα  παιδιά  θα  τραγουδούν.  Στην

αποθεραπεία  τα  παιδιά  χορεύουν  με  τον  ερευνητή  ένα  μικρής  διάρκειας

τραγουδάκι σχετικό με τα ζωάκια.

5.4. Τα ημερολόγια

Ο εκπαιδευτικός τήρησε ημερολόγιο μετά από κάθε διδακτική ενότητα, ώστε

να είναι όσο το δυνατό περισσότερο λεπτομερής η καταγραφή της παρέμβασης και

ο αναστοχασμός της διαδικασίας. 

Το ημερολόγιο επιλέχθηκε ως ένα εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης της

παρέμβασης, καθώς η καταγραφή πεπραγμένων σε αυτό αποτελεί αναμφισβήτητα

έναν  από  τους  τρόπους  μέσω  των  οποίων  οι  εκπαιδευτικοί  μπορούν  να

αναστοχαστούν πάνω στην ίδια τη δουλειά τους και να την αξιολογήσουν κριτικά
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(McDonough  &  McDonough,  1997).  Το  ημερολόγιο  δίνει  τη  δυνατότητα  στον

εκπαιδευτικό  να  κάνει  διαμορφωτική  αξιολόγηση,  δηλαδή  να  εστιάσει  σε

συγκεκριμένα σημεία της διδασκαλίας του, να επαναπροσδιορίσει τους στόχους και

να βελτιώσει τις μελλοντικές του διδακτικές μεθόδους και τεχνικές.

Όσον αφορά στην δομή του ημερολογίου, αυτή αναπτύχθηκε γύρω από τις

«ερωτήσεις  προβληματισμού για καθοδήγηση ημερολογιακών καταγραφών» των

Richars  &  Lockart  (1994  στο  Georgopoulou  &  Griva,  2011)  και  βασίστηκε  στις

παρατηρήσεις του ερευνητή μετά το πέρας κάθε παρέμβασης. Οι παρατηρήσεις του

ημερολογίου που χρησιμοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό – ερευνητή δομήθηκαν

σε τρεις άξονες: Πρώτον, σε παρατηρήσεις σχετικές με το πρόγραμμα, δεύτερον, σε

παρατηρήσεις σχετικά με τα παιδιά και τρίτον σε παρατηρήσεις για την αξιολόγηση

του προγράμματος. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στην πρώτη ενότητα ήταν οι εξής:

Ποιες  διδακτικές  μεθόδους  χρησιμοποίησε  ο  ερευνητής  στο  πρόγραμμα  του;

Αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, κάτι ασυνήθιστο ή αξιοσημείωτο; Ποια σημεία του

προγράμματος ήταν πιο επιτυχή, ποια λιγότερο επιτυχή και γιατί; Οι ερωτήσεις που

τέθηκαν στη δεύτερη ενότητα ήταν οι εξής: Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν

τόσο καλά τα παιδιά; Και σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο; Σε αυτήν την ενότητα

δίνονται στοιχεία σχετικά με τη στάση των παιδιών στην αρχή, κατά τη διάρκεια και

στο τέλος του εκάστοτε προγράμματος. Τέλος, οι ερωτήσεις που τέθηκαν στην τρίτη

ενότητα ήταν οι εξής δύο: Ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα μου στους σκοπούς που

είχαν τεθεί εξ αρχής; Θα άλλαζε κάτι και αν ναι γιατί;  Στην τρίτη ενότητα γίνονται

επισημάνσεις σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της

εφαρμογής καθώς επίσης και με τα «δυνατά» σημεία της παρέμβασης, δίνοντας

πάντα πιθανές εξηγήσεις από τον εκπαιδευτικό, ενώ καταγράφονται και προτάσεις

βελτίωσης της εκάστοτε διδακτικής παρέμβασης.
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6. Αποτελέσματα

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά διασκέδασαν και τα κορίτσια, σε

αντίθεση με τα αγόρια, κατάφεραν να αναπτύξουν την ρυθμική ικανότητα μέσω του

χορευτικού που τους δίδαξα και τους εξάσκησα. Ακόμη μέσα από τα κινητικά μου

προγράμματα  κατάφεραν  να  πετύχουν  διάφορους  κινητικούς,  γνωστικούς  και

κοινωνικοσυναισθηματικούς στόχους (άλλους περισσότερο άλλους λιγότερο) τους

οποίους είχα θέσει.

Αναλυτικά:

1η ημέρα- «Τα καινούρια στεφάνια του Mickey & της Minnie»

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλα τα παιδιά τα οποία ήταν παρόντα εκείνη τη

μέρα στην τάξη (δεκατέσσερα παιδιά). Αρχικά ο ερευνητής τους εξήγησε ποια είναι

τα  σημεία  της  κυκλικής  γύμνασης  τα  οποία  έπρεπε  να  περάσουν  και  αυτά  τον

άκουσαν με προσοχή. Όλα τα παιδιά ισορρόπησαν πάνω στη γραμμή σωστά και στο

εμπόδιο  όπου  έπρεπε  να  σκαρφαλώσουν  στον  πύργο  με  τα  μαξιλάρια  για  να

περάσουν  στην  άλλη  πλευρά  τα  κατάφεραν  επιτυχώς.  Ωστόσο  στο  δεύτερο

εμπόδιο, όπου έπρεπε να ρίξουν μια μπαλίτσα μέσα στον καλάθι σχεδόν κανένα δε

κατάφερε να στοχεύσει σωστά. Επίσης, η οδηγία του στο τρίτο εμπόδιο ήταν να

κάνουν  αλματάκια,  να  πηδάνε  μέσα-  έξω  από  τα  τρία  στεφάνια  στη  σειρά.  Τα

περισσότερα όμως πηδούσαν μόνο μέσα στα στεφάνια. Ελάχιστα πηδούσαν μέσα

έξω όπως τους είχε υποδείξει.  Ορισμένα πηδούσαν κανονικά μέσα έξω στα δύο

πρώτα  στεφάνια  και  απευθείας  άλμα  στη  μετάβαση από  το  δεύτερο  στο  τρίτο

στεφάνι. Επομένως η δυσκολία τους στην προθέρμανση εντοπίστηκε στη ρίψη της

μπάλας με στόχο το καλάθι και στο να ακολουθήσουν την οδηγία πηδάμε με τα δύο

πόδια  μέσα-  έξω  από  τα  τρια  στεφάνια  (που  βρίσκονται  στη  σειρά  με  μικρή

απόσταση το ένα από το άλλο). Η ισορροπία και η αναρρίχηση στον πύργο με τα

στρώματα έγινε επιτυχώς από όλα τα παιδιά. Η προθέρμανση διήρκησε επτά λεπτά.

Στη  συνέχεια,  στην  πρώτη  δραστηριότητα  του κύριου μέρους,  ζητήθηκε  από τα

παιδιά να κινούνται ανάμεσα στα στεφάνια χωρίς να τα ακουμπήσουν και με το

σταμάτημα της μουσικής να μπει το κάθε ένα μέσα σε ένα στεφάνι και να εκτελέσει

την  κίνηση  που  θα  του  πω.  Με  κάθε  σταμάτημα  της  μουσικής  τους  έλεγε  να

53



σταθούν  μέσα  στο  στεφάνι  με  ένα  διαφορετικό  τρόπο.  Στους  ήδη

καταγεγραμμένους τρόπους ο ερευνητής πρόσθεσε εκείνη τη στιγμή τα εξής:  να

καθίσουν οκλαδόν, στάση στα τέσσερα, όρθιοι και να αγγίζουν με το ένα χέρι το

έδαφος , όρθιοι και να αγγίζουν με τα δύο χέρια τις μύτες των ποδιών τους έχοντας

τεντωμένα τα γόνατα τους.  Τα παιδιά κινήθηκαν κανονικά κατά τη διάρκεια της

μουσικής ανάμεσα στα στεφάνια χωρίς να ακουμπήσουν τα στεφάνια ή να μπουν

μέσα σε αυτά. Ελάχιστα παιδιά, καθώς βάδιζαν, έμπαιναν κάποιες στιγμές μέσα στα

στεφάνια.  Ο ερευνητής  τους  υπενθύμιζε  συνέχεια  να  περπατούν  ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ

στεφάνια.  Με  το  σταμάτημα  της  μουσικής  το  κάθε  παιδί  έμπαινε  μέσα  σε  ένα

στεφανάκι. Κάποια παιδιά μπερδεύονταν και εισέρχονταν στο ίδιο στεφάνι, ωστόσο

όταν  το  συνειδητοποιούσαν  άλλαζαν  στεφάνι  (αντιστοιχία).  Όσον  αφορά  τους

τρόπους  στάσης  μέσα  στο  στεφάνι  όλα  ανταποκρίθηκαν  επιτυχώς  στα  εξής:

τοποθέτηση με τα πόδια ψηλά (σε αυτό το σημείο φάνηκε και η μεγάλη ευλυγισία

που  διαθέτουν),  τοποθέτηση  με  τα  γόνατα,  οκλαδόν.  Ορισμένα  δυσκολεύτηκαν

στην τοποθέτηση στα τέσσερα εντός του στεφανιού, στην τοποθέτηση όντας όρθιοι

και στηρίζοντας το σώμα τους με το ένα χέρι τους εντός του στεφανιού γιατί ένα

μέρος τους σώματος (τα χέρια τους) έβγαινε εκτός του στεφανιού. Επίσης ορισμένα

δυσκολεύτηκαν να έχουν τεντωμένα τα γόνατα τους καθώς αγγίζουν τις μύτες των

ποδιών τους. Τέλος σχεδόν όλα δυσκολεύτηκαν να ισορροπήσουν για περισσότερο

από τρία δευτερόλεπτα. Προς το τέλος της συγκεκριμένης δραστηριότητας κάποια

κορίτσια ζήτησαν να καθίσουν γιατί κουράστηκαν. Η δραστηριότητα διήρκησε δέκα

έως δώδεκα λεπτά. Στη δεύτερη δραστηριότητα χρειάστηκε να εξηγήσει στα παιδιά

το ποια είναι η δεξιά και ποια η αριστερή πλευρά καθώς δε το γνώριζαν. Έπειτα

αφού τους εξήγησε τις οδηγίες τα παιδιά χωρίστηκαν από μόνα τους σε ζευγάρια

ήσυχα,  άμεσα  και  χωρίς  εντάσεις.  Ανά  ζευγάρι  ξεκίνησαν  τη  διαδρομή  στο

λαβύρινθο. Τα περισσότερα παιδιά καθοδήγησαν σωστά το ζευγάρι τους που δεν

έβλεπε.  Μπορούσαν  να  πουν  πότε  το  ζευγάρι  τους  να  στρίψει  δεξιά,  πότε  να

κινηθεί ευθεία και πότε αριστερά και το ζευγάρι τους κατευθυνόταν σωστά κάθε

φορά. Ωστόσο το ‘’αριστερά’’ ορισμένα παρέλειπαν να το πουν γιατί τα μπέρδευαν

με το δεξιά και απλά προσπαθούσαν να στρέψουν με τα χέρια τους το ζευγάρι τους

προς εκείνη την κατεύθυνση. Ελάχιστα κινήθηκαν χωρίς να δώσουν οδηγίες ,εκτός

του ευθεία. Ο ερευνητής υπενθύμιζε τα παιδιά να φωνάζουν κάθε φορά προς τα
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πού θέλουν να πάει το ζευγάρι τους και όσα δεν το έλεγαν και δίσταζαν τα ρωτούσε

ο  ερευνητής  με  βοηθητικές  ερωτήσεις  να  του  πουν.  Ακόμα  κάθε  ζευγάρι  που

τερμάτιζε επιβραβεύονταν με ένα δυνατό χειροκρότημα! Στο τέλος του λαβύρινθου

βρήκαν το μαγικό χρυσό στεφάνι το οποίο ήθελε τόσο πολύ να αποκτήσει ο Mickey.

Αυτή η δραστηριότητα διήρκησε δέκα λεπτά. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μια

πρώτη γνωριμία με το μοντέρνο χορευτικό  Replay της  Tamta, το οποίο διήρκησε

τρία λεπτά. Τα παιδιά έκαναν μια πρώτη γνωριμία με το χορευτικό και τις κινήσεις

του και το διασκέδασαν. Προφανώς δεν υπήρξε συγχρονισμός και ρυθμός αφού δεν

είχαν εξασκηθεί ακόμη.

2η μέρα- «Το χρώμα της μάγισσας είναι…»

Στο  δεύτερο  κινητικό  πρόγραμμα  συμμετείχαν  όλα  τα  παιδιά.  H

προθέρμανση διήρκησε δέκα λεπτά. Τα παιδιά κινήθηκαν από τη μια πλευρά της

αίθουσας  στην  άλλη  με  διάφορους  τρόπους.  Αρχικά  περπατώντας  με  μεγάλη

επιτυχία, έπειτα τρέχοντας επίσης με επιτυχία. Στη συνέχεια κλήθηκαν να κινηθούν

με κουτσό. Τα περισσότερα κινήθηκαν με κουτσό, ωστόσο ορισμένα απλά έτρεχαν.

Όταν  τους  ζητήθηκε  να  κινηθούν  ανάποδα  ή  με  πήδημα  στα  δύο  πόδια  δε

δυσκολεύτηκαν. Τέλος δυσκολεύτηκαν αρκετά στο γκαλόπ. Χρειάστηκε να τους το

δείξει ο ερευνητής δύο φορές αργά και να το επαναλάβουν και αυτά αργά-αργά.

Όσο για τη χόπλα, το εκτέλεσαν σωστά. Όταν τους ζήτησε να μπουσουλίσουν αργά

το κατάφεραν με την πρώτη προσπάθεια όλα τα παιδιά εκτός από ένα κορίτσι που

δυσκολεύτηκε.  Την προθέρμανση ορισμένα παιδιά την εξέλαβαν ως έναν αγώνα

του  ποιος  θα  φτάσει  πρώτος  στην  άλλη  πλευρά  οπότε  αυτομάτως  εκτελούσαν

λάθος  κάποιες  κινήσεις  λόγω βιασύνης  να  φτάσουν  στον  τερματισμό.  Μόλις  το

αντιλήφθηκε ο ερευνητής ανέφερε πως δεν πρόκειται για αγώνα και να κινούνται

πιο  αργά.  Κάποια  παιδιά  σπρώχνονταν  οπότε  στην  αρχή χρειάστηκε  να  θέσει  ο

ερευνητής  την  οδηγία  δε  σπρωχνόμαστε.  Στη  συνέχεια  ανέφερε  στα  παιδιά

τρομαγμένος πως πριν από λίγο μια κακιά μάγισσα έτυχε να περάσει έξω από το

νηπιαγωγείο και να ακούσει τις φωνές τους, οπότε μπήκε μέσα και είναι εδώ μαζί

τους.  Ήρθε η  μάγισσα με το  μαύρο καπέλο της  και  είπε  στα παιδιά πως θα τα

κυνηγήσει επειδή είναι πολύ άτακτα και όποιο πιάσει θα είναι η μάγισσα ή ο μάγος

που θα ξεκινήσει το χρώμα της μάγισσας. Έτσι λοιπόν έπιασε ένα παιδί και εκείνο
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λέγοντας το χρώμα της μάγισσας είναι ρόζ άρχισε να κυνηγάει τα παιδιά μέχρι να

πιάσει  κάποιο  παιδάκι.  Στο  συγκεκριμένο  παιχνίδι  παρατηρήθηκε  πως  κάποια

παιδιά καθυστερούσαν με το άκουσμα του χρώματος να εντοπίσουν το αντίστοιχο

χρώμα  αλλά  έδιναν  μεγαλύτερη  σημασία  στο  να  τρέξουν  ελεύθερα  στο  χώρο.

Ακόμη κάποια από παιδιά που ήταν κάθε φορά ο μάγος ή η μάγισσα και έλεγε το

χρώμα καθυστερούσαν να ενεργοποιηθούν ώστε να κυνηγήσουν άμεσα τα παιδιά

και να πιάσουν κάποιο. Μετά το παιχνίδι αυτό η κακιά μάγισσα λέγοντας πως έχει

κουραστεί να είναι μόνο εκείνη η μάγισσα μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε ζωηρούς

μάγους και μάγισσες (απέφυγε τον όρο κακός ή κακιά μάγισσα) και τα ζήτησε τώρα

που ήταν  όλοι  μάγοι  και  μάγισσες  να  παίξουν  όλοι  μαζί  ένα παιχνίδι.  Αφού  τα

παιδιά χωρίστηκαν άμεσα και χωρίς ιδιαίτερη φασαρία σε ζευγάρια ανάλογα με το

χρώμα τους, τοποθετήθηκαν σε δύο σειρές-ομάδες (το κάθε παιδί απέναντι από το

ζευγάρι του).  Το να τα τοποθετήσει  ο ερευνητής σε δύο ομάδες τον δυσκόλεψε

καθώς  κάποια  συνεχώς  έφευγαν  από  τη  θέση  που  τα  τοποθετούσε  οπότε

χρειάστηκε να τα επανατοποθετήσει.  Αφού κατάφεραν να μπουν σε δύο σειρές,

έπαιξαν το παιχνίδι με μεγάλη επιτυχία. Με το άκουσμα του χρώματος τα παιδιά

της  αντίστοιχης  κάθε  φορά  ομάδας  χρώματος  ενεργοποιούνταν  άμεσα  και  με

μεγάλη ταχύτητα έτρεχαν προς το μαντήλι για να διεκδικήσουν έναν πόντο για την

ομάδα τους. Μόνο στην αρχή του παιχνιδιού ορισμένα παιδιά καθυστερούσαν να

ενεργοποιηθούν με το άκουσμα του χρώματος ή δεν ενεργοποιούνταν καθόλου.

Απαρίθμησαν  όλα  μαζί  με  επιτυχία  τους  πόντους  της  κάθε  ομάδας  και  έτσι

αναδείχθηκε η νικήτρια ομάδα. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το χορευτικό . Ο

ερευνητής έδειξε στα παιδιά το πρώτο μέρος των κινήσεων χωρίς τη μουσική για να

τις συνηθίσουν. Έδειξε μια-μια τις κινήσεις λέγοντας κάθε φορά ότι έκανε και τα

παιδιά  έκαναν  ότι  έκανε.  Έπειτα  μαζί  με  τη  μουσική χόρεψαν το  πρώτο  μέρος.

Χωρίζοντας το σε κομμάτια διευκόλυνε τον ερευνητή να το δείξει στα παιδιά, να το

μάθουν και να το θυμούνται πιο εύκολα. Χόρεψαν με καλύτερο ρυθμό και σωστές

κινήσεις σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα που τους είχε κάνει  ολόκληρο το

χορευτικό μαζί με τη μουσική. Τέλος, κάθισαν όλοι μαζί οκλαδόν, έκλεισαν τα μάτια

τους και για ένα λεπτό χαλάρωσαν. Όλα τα παιδιά χαλάρωσαν και δε μιλούσαν.

Μόλις σηκώθηκαν τους ρώτησε τι άκουσαν όσο καθόντουσαν και εκείνα ανέφεραν

διάφορα όπως την πόρτα, παιδάκια απ έξω που φώναζαν κτλ.
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3η μέρα- «H κ. Μαρία δε ξέρει να ισορροπεί!»

Κατά  την  προθέρμανση,  που  διήρκησε  επτά  λεπτά,  τα  παιδιά  εκτέλεσαν

σωστά  τις  στατικές  κινήσεις  ,αν  και  αποσπάστηκε  η  προσοχή  τους  αρκετά.  Στο

κυρίως μέρος δυσκολεύτηκαν στην ισορροπία με τις φτέρνες αρκετά. Λόγω του ότι

ήταν επικίνδυνο να ισορροπήσουν πάνω στα τουβλάκια με διάφορες από αυτές τις

κινήσεις,  ο  ερευνητής  τα  ζήτησε  να ισορροπήσουν  πάνω στην  μπλε γραμμή της

αυλής του γηπέδου (στα πλάγια, στις φτέρνες). Στο δεύτερο μέρος δυσκολεύτηκε να

τους βάλει σε δύο ομάδες γιατί συνεχώς έφευγαν από εκείνο του σημείο που τους

είχε θέσει. Τα παιδιά ξεκινούσαν κάποιες φορές προτού τους σηματοδοτήσει την

έναρξη. Ωστόσο τους σταματούσε και τους ζητούσε να επιστρέψουν στην γραμμή

αφετηρίας και να ξεκινήσουν μόνο με το σήμα του. Άλλα ζευγάρια κινούνταν πιο

αργά,  άλλα  πιο  γρήγορα,  άλλοι  κρατιόντουσταν  χέρι-χέρι  για  να  βοηθηθούν.

Κάποιοι  προσπάθησαν  να  κινηθούν  κρατώντας  την  μπάλα  κάτι  το  οποίο

απαγορευόταν  σύμφωνα με  τις  οδηγίες  του  ερευνητή.  Τους  δυσκόλεψε πολύ η

μετακίνηση  με  τη  μπάλα  στο  κεφάλι  γιατί  συνεχώς  του  έπεφτε.  Τέλος  έγινε

επανάληψη του πρώτου μέρους του χορευτικού όπου ο ερευνητής διαπίστωσε πως

τα παιδιά το θυμόντουσαν και είχαν βελτιωθεί στις κινήσεις τους και στο ρυθμό και

ακολούθησε το δεύτερο μέρος. Χόρεψαν και το δεύτερο μέρος και έπειτα ολόκληρο

το πρώτο και  το  δεύτερο μέρος  του  τραγουδιού (κουπλέ,  ρεφρέν)  .  Άρχισαν να

αποκτούν σιγά-σιγά τον ρυθμό και αντίστοιχες κινήσεις με τον ίδιο ενώ στην αρχή

υπήρξε μεγάλη απόκλιση των κινήσεων τους από τις δικές του . Τα παιδιά ζήτησαν

από  τη  κ.  Μαρία  να  ισορροπήσει  με  τους  τρόπους  που  κινήθηκαν  και  εκείνα,

ορισμένα τους θυμόντουσαν και έλεγχαν όλα μαζί αν ισορροπούσε με το σωστό

τρόπο κάθε φορά και πάνω στη γραμμούλα.

4η μέρα- «Παίζοντας με το Mickey & τη Minnie»

 Κατά  την  προθέρμανση έπρεπε  να  προσπεράσουν  τα  εμπόδια.  Μεγάλη

επιτυχία  στο  να  ισορροπήσουν  στη  γραμμή,  τα  περισσότερα  δυσκολεύτηκαν  να

θυμούνται ανεβαίνουν στις καρέκλες με το δεξί πόδι,  οπότε  έπρεπε συνεχώς να

τους το υπενθυμίζει ο ερευνητής. Τα άλματα τους από το ένα στεφάνι στο άλλο με

τα δύο πόδια σα κουνελάκια ήταν σωστά. Στο πέταγμα της μπάλας για να ρίξουν το
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φράκτη παρατηρήθηκε πως τα παιδιά πετούσαν με διάφορους τρόπους την μπάλα

για να ρίξουν το φράκτη (π.χ. κλώτσημα μπάλας, πέταγμα με δύναμη, κύλισμα στο

έδαφος  κ.α.)  ξεδιπλώνοντας  έτσι  τη  δημιουργικότητα  τους.  Στην  πρώτη

δραστηριότητα του κύριου μέρους, αφού τα παιδιά μπήκαν σε δύο σειρές, με μικρή

δυσκολία,  ο  ερευνητής  τους εξήγησε τους κανόνες του παιχνιδιού τους  οποίους

κατανόησαν αμέσως. Κάποια πετούσαν με δύναμη τη μπάλα οπότε δεν κατάφερναν

ούτε  να  αγγίξουν  το  στόχο  τους  καθώς  η  μπάλα  έφευγε  πολύ  μακριά.  Τα

περισσότερα όμως το έκαναν με τον τρόπο που τους είχα δείξει και χωρίς μεγάλη

δύναμη οπότε κατάφεραν να πλησιάσουν το στόχο τους. Ωστόσο μόνο δύο παιδιά

κατάφεραν να πετάξουν την  μπάλα μέσα στο  καλαθάκι.  Το  «μηλαράκι  πέρασε»

άρεσε πολύ στα παιδιά και αντεπεξήλθαν όλα ακολουθώντας πιστά τους κανόνες. Η

μίμηση των ζώων έγινε  δημιουργικά.  Τέλος το  πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με  το

χορευτικό.  Πραγματοποιήθηκε  με  μεγάλη  επιτυχία  και  το  δεύτερο  μέρος  του

χορευτικού καθώς και ολόκληρο. Αφού ο ερευνητής τους έδειξε τις κινήσεις του

δεύτερου μέρους (δεύτερο κουπλέ και ρεφρέν), χωρίς μουσική και με μουσική, το

χόρεψαν  ολόκληρο.  Τα  παιδιά  χόρεψαν  κατά  προσέγγιση  με  τις  κινήσεις  του

ερευνητή το χορευτικό με μεγάλη βελτίωση τόσο στο ρυθμό όσο και στις κινήσεις.

Βέβαια σε ελάχιστα παιδιά κάθε φορά στο χορευτικό αποσπάται η προσοχή τους

από περισπασμούς και ασχολούνται με κάτι άλλο. 

5η ημέρα «Αγωνίσματα»

Στο  πέμπτο  και  τελευταίο  κινητικό  πρόγραμμα  συμμετείχαν  δεκατρία

παιδιά.  Πραγματοποιήθηκε  στην  αίθουσα  πολλαπλών  χρήσεων  και  διήρκησε

σαράντα  λεπτά.  Αρχικά,  τα  παιδιά  χόρεψαν  το  χόκυ  πόκυ  και  το  κεφάλι,  ώμοι

γόνατα και πόδια. Στο κεφάλι ώμοι, τα περισσότερα παιδιά άγγιζαν τα αντίστοιχα

μέλη του σώματος τους με τα μέλη που έλεγε το τραγούδι χωρίς να μπερδευτούν.

Ωστόσο  στο  χόκυ πόκυ,  τα  περισσότερα παρέλειπαν  να  κάνουν  τη  στροφή ενώ

κάποια δε χόρευαν καθόλου καθώς είχε αποσπαστεί η προσοχή τους. Κατά τα άλλα,

τα παιδιά που χόρευαν, είχαν ρυθμό και κινούνταν όπως υποδείκνυε το τραγούδι

να κινηθούν. Στο πρώτο μέρος του κύριου μέρους ο ερευνητής χώρισε τα παιδιά σε

δύο ομάδες (μπλε και κόκκινη) και αφού μπήκαν σε δύο σειρές τους εξήγησε τα

εμπόδια που θα έπρεπε να περάσουν και ότι η πιο γρήγορα ομάδα κερδίζει. Με το
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άκουσμα  του  τραγουδιού  τα  δύο  πρώτα  κορίτσια  ξεκίνησαν  δυναμικά.  Έκαναν

άλμα, έκαναν σωστή κυβίστηση στο στρώμα, έριξαν την μπάλα στο καλάθι, ζικ-ζακ

στους  κώνους  και  επέστρεψαν  γρήγορα  πίσω  δίνοντας  το  στον  επόμενο  και

πηγαίνοντας στο τέλος της σειράς τους. Η δυσκολία στα εμπόδια αυτά ήταν ότι δε

θυμόντουσαν, τουλάχιστον τα πρώτα παιδιά, ότι έπρεπε να περνάνε μέσα από το

στεφάνι  οπότε  έπρεπε  να  τους  το  υπενθυμίζει  ο  ερευνητής  στην  αρχή.  Ακόμη

κάποια δυσκολεύτηκαν στο ζικ-ζακ ενώ ελάχιστα δυσκολεύτηκαν στην κυβίστηση.

Το πρώτο μέρος διήρκησε δέκα λεπτά. Στο δεύτερο μέρος, ο ερευνητής εξήγησε στα

παιδιά  τους  κανόνες  του  παιχνιδιού  και  ξεκίνησαν!  Κατανόησαν  απευθείας  το

παιχνίδι και δεν υπήρξε κάποια δυσκολία. Αυτό το μέρος διήρκησε δέκα λεπτά. Το

κινητικό πρόγραμμα έκλεισε με το χορευτικό. Αφού το χόρεψαν ακόμα μια φορά

μαζί με τον ερευνητή, έχοντας τον ως πρότυπο,  τα ζήτησε να το χορέψουν μόνα

τους. Τα κορίτσια επειδή είπαν ότι το ήξεραν καλύτερα, οπότε μπήκαν πρώτες και

ακολούθησαν τα αγόρια. Όσο χόρευαν γυρνούσαν κάποια παιδιά κάποιες στιγμές

και κοιτούσαν τον ερευνητή για βοήθεια. Τα κορίτσια είχαν αναπτύξει ρυθμό και

χάρη οπότε το προσέγγισαν πολύ καλά, σε αντίθεση με τα περισσότερα αγόρια που

δυσκολεύτηκαν.  Υπήρξε  απουσία  ρυθμού  και  οι  περισσότερες  κινήσεις  δεν

έμοιαζαν με εκείνες του χορευτικού. Αυτό το μέρος διήρκησε επτά λεπτά.
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7. Συζήτηση

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή

ορισμένων ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη κινητικών, γνωστικών

και  κοινωνικo-συναισθηματικών  στόχων.  Παράλληλα,  η  παρούσα  εργασία

αποσκοπούσε  στην  ανάπτυξη  της  ρυθμικής  ικανότητας  των  παιδιών  μέσω  της

αναπαραγωγής κινήσεων μοντέρνου χορού σε μοντέρνο χορευτικό όπου πρότυπο

ήταν ο ερευνητής. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή στο

5ο ολοήμερο  νηπιαγωγείο  Φλώρινας  με  συμμετέχοντες  τα  παιδιά  του  δεύτερου

τμήματος.  Τα παιδιά του δεύτερου τμήματος ήταν δεκαοκτώ, δέκα προνήπια και

οκτώ νήπια. Από τα παιδιά αυτά, τα δέκα ήταν αγόρια και τα οκτώ κορίτσια. 

Δημιουργήθηκαν πέντε απλά κινητικά προγράμματα με στόχο την εκμάθηση

μοντέρνου  χορού  και  επιμέρους  γνωστικούς  και  κοινωνικo-συναισθηματικούς

στόχους. Ο ερευνητής, προκειμένου να σχεδιάσει τα προγράμματα αυτά, καθώς και

τα  υπόλοιπα  προτεινόμενα,  βασίστηκε  στο  θεωρητικό  πλαίσιo.  Αρχικά,  όπως

επιβεβαιώνει  και  η  θεωρία,  όλα  τα  κινητικά  προγράμματα  που  σχεδίασε  ο

ερευνητής  έχουν   ως  βάση  τη  φράση  ‘’Δίδαξε  λίγο  και  παίξε  πολύ’’.  Στο  κάθε

κινητικό πρόγραμμα, αρχικά τέθηκε ένα θέμα-σενάριο ενδιαφέρον για τα παιδιά

και ένας βασικός κινητικός στόχος. Εκτός από τον βασικό κινητικό στόχο τέθηκαν σε

ορισμένα κινητικά προγράμματα και κάποιοι γνωστικοί στόχοι καθώς και κάποιοι

κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι. Έπειτα τέθηκαν οι επιμέρους  κινητικοί στόχοι

και  επιλέχθηκαν  τα  ανάλογα  υλικά  (γυμναστικά  υλικά  π.χ.  στεφάνια,  μπάλες,

κορίνες, στρώματα) και η μέθοδος για την επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τη

μέθοδο,  κυρίως  αξιοποιήθηκε  η  μέθοδος  του  παραγγέλματος.  Ο  ερευνητής

προσπάθησε  να  θέτει  σχεδιασμούς,  τέτοιους  που  να  ανταποκρίνονται  στις

εξατομικευμένες  ανάγκες  και  σε  όλα  τα  επίπεδα δυνατοτήτων  των  παιδιών.  Το

πρόγραμμα  ξεκίνησε  με  μια  προθέρμανση  (σαν  μια  εισαγωγή στο  πρόγραμμα),

συνέχισε με το κυρίως μέρος (2 βασικές δραστηριότητες του ημερήσιου κινητικού

προγράμματος)  και  έκλεισε  με  την  αποθεραπεία  (ασκήσεις  για  το  κλείσιμο  του

προγράμματος).  Η προθέρμανση ή εισαγωγή αποσκοπούσε στο να προετοιμάσει
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σωματικά  και  ψυχικά  τα  παιδιά  για  όλο  το  κινητικό  πρόγραμμα  με  χορό  ή

μετακινήσεις  ή κυκλική γύμναση.  Το  κύριο μέρος  περιλαμβάνει  διάφορες απλές

δραστηριότητες  με  κάποιους  επιμέρους  στόχους,  έχοντας  πάντα  έναν  βασικό

κινητικό στόχο του προγράμματος. Η αποθεραπεία ή το κλείσιμο του προγράμματος

αποσκοπούσε  στην  ανάκτηση  της  σωματικής  και  ψυχικής  ηρεμίας  των  νηπίων

(χορός,  ασκήσεις  χαλάρωσης).  Οι  χώροι  για  τους  οποίους  σχεδιάστηκαν  τα

ημερήσια κινητικά προγράμματα είναι η τάξη, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και η

αυλή του σχολείου.

Χρησιμοποιήθηκαν τα ημερολόγια του ερευνητή, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα

συμπεράσματα.  Ο  εκπαιδευτικός  τήρησε  ημερολόγιο  μετά  από  κάθε  διδακτική

ενότητα, ώστε να είναι όσο το δυνατό περισσότερο λεπτομερής η καταγραφή της

παρέμβασης και ο αναστοχασμός της διαδικασίας. Το ημερολόγιο επιλέχθηκε ως

ένα εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης της παρέμβασης,  καθώς η καταγραφή

πεπραγμένων σε αυτό αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους τρόπους μέσω των

οποίων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναστοχαστούν πάνω στην ίδια τη δουλειά

τους και να την αξιολογήσουν κριτικά (Mc Donough & McDonough, 1997). 

Στο  πρώτο  κινητικό  πρόγραμμα,  όσον  αφορά  την  προθέρμανση  (κυκλική

γύμναση) υπήρξε μια δυσκολία στο πέταγμα της μπάλας και στα άλματα με τον

τρόπο που τους υποδείκνυε ο ερευνητής. Στην πρώτη δραστηριότητα του κύριου

μέρους (στάση μέσα στα στεφάνια με διάφορους τρόπους) υπήρχε μια αδυναμία

στην  τήρηση  οδηγιών  και  στην  ισορροπία.  Στην  δεύτερη  δραστηριότητα

(λαβύρινθος με κλειστά μάτια ανά ζεύγη), αν εξαιρεθούν ορισμένα ζευγάρια που

δυσκολεύτηκαν  (κυρίως  το  μέλος  κάποιων  ζευγαριών  που  έδινε  προφορικές

οδηγίες),  ο ερευνητής  πέτυχε τους στόχους  του.  Όσον αφορά την αποθεραπεία,

ήταν η πρώτη γνωριμία των παιδιών με το χορευτικό, επομένως ήταν αδύνατο να

επιτευχθούν οι στόχοι ρυθμού και συγχρονισμού από την πρώτη ημέρα. Κλείνοντας,

μέσω του προγράμματος επιτεύχθηκε μια γνώση του σώματος σε σχέση με το χώρο

(γενικός  στόχος).  Όσον  αφορά τους  κοινωνικούς  στόχους,  υπήρξε  μια  αδυναμία

στην τήρηση οδηγιών, σειράς.

Στο δεύτερο κινητικό πρόγραμμα ,την προθέρμανση (μετακινήσεις από τη

μια πλευρά της αίθουσας στην άλλη με διάφορους τρόπους) ορισμένα παιδιά την

εξέλαβαν ως έναν αγώνα του ποιος θα φτάσει πρώτος στην άλλη πλευρά οπότε
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αυτομάτως εκτελούσαν λάθος κάποιες κινήσεις λόγω βιασύνης να φτάσουν στον

τερματισμό.  Μόλις το αντιλήφθηκε ο ερευνητής  ανέφερε πως δεν πρόκειται  για

αγώνα και να κινούνται πιο αργά. Δυσκολεύτηκαν αρκετά στο γκαλόπ. . Στο πρώτο

παιχνίδι  του  κύριου  μέρους  (το  χρώμα  της  μάγισσας)  παρατήρησε  πως  κάποια

παιδιά καθυστερούσαν με το άκουσμα του χρώματος να εντοπίσουν το αντίστοιχο

χρώμα  αλλά  έδιναν  μεγαλύτερη  σημασία  στο  να  τρέξουν  ελεύθερα  στο  χώρο.

Ακόμη κάποια από παιδιά που ήταν κάθε φορά ο μάγος ή η μάγισσα και έλεγε το

χρώμα καθυστερούσαν να ενεργοποιηθούν ώστε να κυνηγήσουν άμεσα τα παιδιά

και  να  πιάσουν  κάποιο.  Οπότε  εντόπισε  μια  δυσκολία  στην  ικανότητα  οπτικής

αντίληψης και στην άμεση διάκριση χρωμάτων. Στην δεύτερη δραστηριότητα του

κύριου μέρους, επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι εκτός από την τήρηση σειράς (στην

αρχή).  Τέλος,  κατά την πραγματοποίηση του πρώτου μέρους του χορευτικού,  τα

παιδιά  χόρεψαν  με  καλύτερο  ρυθμό  και  σωστές  κινήσεις  σε  σχέση  με  την

προηγούμενη  ημέρα  που  τους  είχε  κάνει  ολόκληρο  το  χορευτικό  μαζί  με  τη

μουσική. Οι στόχοι χαλάρωσης και ακουστικής αντίληψης που ακολούθησαν μέσα

από την άσκηση χαλάρωσης επιτεύχθην. Όσον αφορά το γενικό κινητικό στόχο του

προγράμματος, το χρόνο-ικανότητα αντίδρασης, υπήρξε ανταπόκριση εκτός από την

πρώτη  δραστηριότητα  του  κύριου  μέρους.  Υπήρξε  μια  δυσκολία  στην  τήρηση

κανόνων  και  στην  πρώτη  δραστηριότητα  του  κύριου  μέρους  στη  διάκριση

χρωμάτων.

Το  τρίτο  κινητικό  πρόγραμμα  σε  γενικές  γραμμές  ανταποκρίθηκε  στους

σκοπούς που είχε θέσει ο ερευνητής εξ αρχής. Ωστόσο υπήρξε μια δυσκολία στη

διατήρηση προσοχής (που ήταν και ένας από τους γνωστικούς στόχους) καθώς το

πρόγραμμα  πραγματοποιήθηκε  στην  αυλή  του  σχολείου  οπότε  υπήρξαν  αρκετά

ερεθίσματα που αποσπούσαν την προσοχή των παιδιών, πολλά περισσότερα από

ότι αν το πραγματοποιούσε στο εσωτερικό του νηπιαγωγείου. Αυτή θα μπορούσε

να είναι μια αλλαγή αν θα επαναλάμβανε το συγκεκριμένο κινητικό πρόγραμμα.

Ακόμα υπήρξε μια δυσκολία στην τήρηση των οδηγιών. Στην αποθεραπεία έγινε

επανάληψη του πρώτου μέρους του χορευτικού όπου διαπίστωσε πως τα παιδιά το

θυμόντουσαν και είχαν βελτιωθεί στις κινήσεις τους και στο ρυθμό και ακολούθησε

το δεύτερο μέρος . Χόρεψαν και το δεύτερο μέρος και έπειτα ολόκληρο το πρώτο

και το δεύτερο μέρος του τραγουδιού (κουπλέ, ρεφρέν) .Ο ερευνητής διαπίστωσε
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ότι τα παιδιά αποκτούν σιγά σιγά το ρυθμό και αντίστοιχες κινήσεις με τον ίδιο ενώ

στην αρχή υπήρξε μεγάλη απόκλιση των κινήσεων τους με τις δικές του.

Στο  τέταρτο  κινητικό  πρόγραμμα,  στην  προθέρμανση  (κυκλική  γύμναση)

υπήρξε ισορροπία,  σωστά άλματα αλλά δεν υπήρξε πλευρίωση. Τα περισσότερα

δυσκολεύτηκαν να θυμούνται να ανεβαίνουν στις καρέκλες με το δεξί πόδι, οπότε

έπρεπε συνεχώς να τους το υπενθυμίζει. Στην πρώτη δραστηριότητα (ρήψη μπάλας)

του κύριου μέρους, αν και ορισμένα παιδιά πετούσαν τη μπάλα με πολύ δύναμη

οπότε ξεπερνούσαν κατά πολύ το στόχο τους, τα περισσότερα πλησίαζαν το στόχο

τους  (το  καλάθι).  Η  δεύτερη  δραστηριότητα  πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία.

Πραγματοποιήθηκε  με  μεγάλη  επιτυχία  και  το  δεύτερο  μέρος  του  χορευτικού

καθώς  και  ολόκληρο.  Αφού  τους  έδειξε  ο  ερευνητής  τις  κινήσεις  του  δεύτερου

μέρους,  χωρίς  μουσική  και  με  μουσική  το  χόρεψαν  όλοι  μαζί  με  τον  ερευνητή

ολόκληρο. Τα παιδιά χόρεψαν κατά προσέγγιση με τις κινήσεις του το χορευτικό με

μεγάλη βελτίωση τόσο στο ρυθμό όσο και στις κινήσεις. Βέβαια ελάχιστα παιδιά

κάθε  φορά  στο  χορευτικό  αποσπόταν  η  προσοχή  τους  από  περισπασμούς  και

ασχολούνται με κάτι άλλο. Όσον αφορά τους γνωστικούς στόχους που είχαν τεθεί

είχαν επιτυχή εφαρμογή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά τον γενικό κινητικό στόχο

(φαντασία και δημιουργικότητα) και τους κοινωνικοσυναισθηματικούς, τους πέτυχε

ο ερευνητής εκτός από την τήρηση σειράς, την οποία είχε διαπιστώσει ότι γενικά

δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τα παιδιά.

Στο πέμπτο και τελευταίο κινητικό πρόγραμμα, στην προθέρμανση τα παιδιά

,σε έναν μεγάλο βαθμό, ανταποκρίθηκαν στα δύο χορευτικά (χόκυ πόκυ, κεφάλι

ώμοι..) πετυχαίνοντας έτσι και τους στόχους που είχε θέσει ο ερευνητής . Στο πρώτο

μέρος  τα  παιδιά  πέτυχαν  τους  στόχους  που  είχαν  τεθεί.  Ελάχιστα  ήταν  τα

προβλήματα  κυρίως  στα  άλματα  με  την  σειρά  που  τους  είχαν  υποδειχθεί.

Αντεπεξήλθαν  επιτυχώς  και  στο  δεύτερο  μέρος.  Όσον  αφορά  το  κλείσιμο  του

προγράμματος, τα παιδιά αφού χορέψαν όλοι μαζί το χορευτικο ολόκληρο με τον

ερευνητή χόρεψαν στη συνέχεια μόνα τους το χορευτικό, τον ίδιο. Παρατηρήθηκε

ότι τα κορίτσια είχαν αναπτύξει ρυθμό και συγχρονισμό σε μεγαλύτερο βαθμό από

τα  αγόρια.  Όσον  αφορά  τον  γενικό  κινητικό  στόχο  (ταχύτητα)  τους

κοινωνικοσυναισθηματικούς και το γνωστικό στόχο που είχε θέσει ο ερευνητής, τα
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παιδιά  ανταποκρίθηκαν.  Ακόμα και  στην  τήρηση  κανόνων και  σειράς  τα  παιδιά

βελτιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Επομένως, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά διασκέδασαν και τα

κορίτσια,  σε  αντίθεση  με  τα  αγόρια,  κατάφεραν  να  αναπτύξουν  την  ρυθμική

ικανότητα μέσω του χορευτικού που τους δίδαξε ο ερευνητής και τους εξάσκησε.

Ακόμη μέσα από  τα  κινητικά  προγράμματα  κατάφεραν  να  πετύχουν  διάφορους

κινητικούς,  γνωστικούς  και κοινωνικοσυναισθηματικούς  στόχους  (άλλους

περισσότερο άλλους λιγότερο) οι οποίοι είχαν τεθεί από τον ερευνητή.

Για την πραγματοποίηση του χορευτικού επιλέχθηκε η αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων  καθώς  όπως  αναφέρει  και  η  θεωρία  ο  ιδανικός  χώρος  για  την

πραγματοποίηση του χορού θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη, άδεια αίθουσα με

δάπεδο  που  γλιστρά  και  με  φωτισμό.  Πραγματοποιήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  της

αποθεραπείας του κάθε προγράμματος και διήρκησε 3,5 λεπτά. Την πρώτη μέρα

πραγματοποιήθηκε ολόκληρο, τη δεύτερη το πρώτο μέρος ώστε να εξασκηθούν τα

παιδιά σε αυτό,  την τρίτη μέρα επανάληψη το πρώτο μέρος και διδασκαλία του

δεύτερου, την τέταρτη ολόκληρο και την πέμπτη μια φορά ολόκληρο όλοι μαζί με

τον ερευνητή και έπειτα τα παιδιά μόνα τους με την υποστήριξη του ερευνητή. Το

κομμάτι που χρησιμοποιήθηκε είναι το replay της Tamta ένα χορευτικό δυναμικό

πόπ  κομμάτι.  Ο  ερευνητής  είχε  δημιουργήσει  εκ  των  προτέρων  μια  απλή

χορογραφία  και  στόχος  του  ήταν  να  αποκτήσουν  τα  παιδιά  μέσα  από  αυτό  το

χορευτικό τη ρυθμική ικανότητα. Για να διευκολύνει τις κινήσεις των παιδιών κατά

το χορευτικό ο ερευνητής φώναζε παράλληλα με την κίνηση του ,την κίνηση που

έκανε (π.χ χέρι δεξιά, φώναζε ΧΕΡΙ ΔΕΞΙΑ). Η αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά

την  απόκτηση  ρυθμικής  ικανότητας  γινόταν  κάθε  μέρα  μέσω  της  άμεσης

παρατήρησης  των κινήσεων των παιδιών  κατά το  χορευτικό  ,από τη  βοηθό του

ερευνητή και την τελευταία ημέρα και από τον ίδιο τον ερευνητή.

Στο μέλλον ο ερευνητής, αναγνωρίζοντας την τεράστια αξία της κίνησης στα

παιδιά,  συνιστά  να  παρέχεται  περισσότερος  χρόνος  στα  νηπιαγωγεία  για  την

υλοποίηση οργανωμένων κινητικών προγραμμάτων που θα λαμβάνουν υπόψη όλα

τα  παραπάνω.  Επίσης  καλό  είναι  και  οι  νηπιαγωγοί  να  δημιουργούν  παρόμοια

οργανωμένα και ολοκληρωμένα κινητικά προγράμματα και να τα εφαρμόζουν στο

νηπιαγωγείο  τους  καθώς  κάθε  παιδί  αξίζει  τα  καλύτερα  εκπαιδευτικά  κινητικά
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προγράμματα  από  τα  οποία  θα  διασκεδάσει,  θα  μάθει,  θα  συνεργαστεί,  θα

κοινωνικοποιηθεί και κυρίως θα κινηθεί. Ακόμη ευελπιστεί πως τα νηπιαγωγεία δε

θα εξασκούν  τα  παιδιά  τους  μόνο σε  ελληνικούς  παραδοσιακούς  χορούς,  όπως

συμβαίνει  στην  πλειοψηφία  των  ελληνικών σχολείων,  αλλά  και  σε  μια  ποικιλία

ξένων  χορών  ώστε  και  τα  ίδια  τα  παιδιά  να  λάβουν  πολλαπλές  εμπειρίες

διαφορετικών χορών και κινήσεων.
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Παράρτημα

1η Παρέμβαση

Θέμα: Τα καινούρια στεφάνια του Mickey και της Minnie

Γνωστικοί στόχοι:


Ψυχοκινητικοί στόχοι:

 γνώση του σώματος 

 γνώση χώρου
Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι:

 τήρηση κανόνων
Υλικά

καλάθι, μπάλα, στεφάνια, στρώματα, πανιά, χρυσό στεφάνι, κινητό, ηχείο, τραγούδι Tamta-Replay

 

Προετοιμασία (7’)

Ο Mickey και η Minnie αγαπούν τα στεφάνια, οπότε αγόρασαν μερικά για να παίξουνε μαζί με τα

παιδιά.  Αρχικά λοιπόν  καλούν τα παιδιά  να κάνουν όλοι  μαζί  κυκλική γύμναση,  που φυσικά

περιλαμβάνει  στεφάνια διαφόρων χρωμάτων. Σε κυκλική διάταξη υπάρχουν διάφορα υλικά τα

οποία περνούν ένα ένα τα παιδιά. Αρχικά καλούνται να ισορροπήσουν σε ένα μεγάλο κούτσουρο

(χαρτοταινία στο έδαφος) , έπειτα περνούν από ένα καλάθι όπου χρειάζεται να πετάξουν μέσα μια

μπαλίτσα (την οποία ήδη κρατάνε στο χέρι τους). Στη συνέχεια καλούνται να πηδήξουν μέσα-έξω

από  4  στεφάνια  τοποθετημένα  στη  σειρά  και  τέλος  να  σκαρφαλώσουν  σε  ένα  μεγάλο

δέντρο(στρώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο) για να περάσουν στην άλλη πλευρά. Η ίδια

διαδικασία  επαναλαμβάνεται  αρκετές  φορές,  με  τη  συνοδεία  μουσικής.  Στόχοι  είναι  οι  εξής:

ισορροπία, πέταγμα, άλματα-αλτική ικανότητα.

Κύριο μέρος (10’, 12’)

1η δραστηριότητα 10’: Με την έναρξη της μουσικής ζητείται από τα παιδιά να περπατούν ανάμεσα από

τα στεφάνια και με την παύση της μουσικής να μπαίνουν μέσα σε ένα οποιοδήποτε στεφάνι και κάθε

φορά να παίρνουν τη στάση του σώματος που θα τους ζητηθεί από το Mickey (π.χ. τοποθέτηση στο

στεφάνι με την κοιλιά ή με τα πόδια ψηλά ή με τα γόνατα ή ισορροπώντας στο ένα πόδι).

Στόχοι είναι οι εξής: χρόνος αντίδρασης-ικανότητα αντίδρασης, ισορροπία, ευλυγισία.

2η δραστηριότητα 15’: Ο Mickey και η Minnie δείχνουν στα παιδιά έναν λαβύρινθο και τους λένε πως

στο τέλος αυτού του λαβύρινθου υπάρχει ένα χρυσό στεφάνι, το πιο όμορφο που έχουν δεί ποτέ και
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πως οι δύο τους έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να το αποκτήσουν αλλά δε τα κατάφεραν. Ζητούν

από τα παιδιά να προσπαθήσουν να φτάσουν στο στεφάνι. Όμως για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να

ακολουθήσουν κάποιες οδηγίες. Πρέπει να χωριστούν σε δυάδες και η κάθε δυάδα να βρίσκεται μέσα

σε ένα στεφάνι (το οποίο θα έχουν στο ύψος της μέσης τους). Η κάθε δυάδα θα μπαίνει μέσα στο

λαβύρινθο με το ένα μέλος της (αυτό που βρίσκεται μπροστά) να έχει δεμένα τα μάτια του και το άλλο

μέλος (που βρίσκεται πίσω του) να βλέπει και να δίνει οδηγίες κατεύθυνσης (αριστερά, δεξιά, στοπ,

ευθεία) στον μπροστινό. Αφού καταφέρουν και φτάσουν όλες οι δυάδες στο τέλος του λαβύρινθου θα

αποκαλυφθεί σε όλα τα παιδιά το χρυσό στεφάνι! Στόχοι είναι:  κατευθύνσεις,  χρόνος αντίδρασης-

ικανότητα  αντίδρασης,  οπτική  αντίληψη  (για  να  δίνει  σωστές  οδηγίες  το  παιδί  που  βλέπει  τη

διαδρομή).

 
Κλείσιμο (5’)

Οι ομάδες  φτάσουν στο τέρμα του  λαβύρινθου και  δουν  το  χρυσό στεφάνι,  ολοκληρώνεται  το

πρόγραμμα με ένα μοντέρνο χορευτικό . Η μέθοδος που ακολουθείται είναι <<κάνε ότι κάνω>>

 όπου τα παιδιά αναπαράγουν τις κινήσεις του Mickey. Στόχοι είναι οι: ρυθμός, συγχρονισμός.
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2η Παρέμβαση

Θέμα: Το χρώμα της μάγισσας είναι…

Νήπια: 16

Γνωστικοί στόχοι:

  απαρίθμηση

 διάκριση χρωμάτων (μαθηματικά)
Ψυχοκινητικοί στόχοι:

  χρόνος αντίδρασης

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι:

 τήρηση κανόνων
Υλικά:

ΠΡΟ: χαρτοταινία

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ:  Το καπέλο  της  μάγισσας  (το  φοράει  κάθε  φορά  το  παιδί  που  γίνεται

μάγισσα) ,χρωματιστές κορδέλες, μαντίλι, πίνακας, μαρκαδόρος

 ΑΠΟ: κινητό, ηχείο ,τραγούδι: Τάμτα-Replay

 

Προετοιμασία (7’)

Ζητείται από τα παιδιά να μετακινούνται από τη μια πλευρά της αίθουσας στην άλλη , κάθε φορά με

διαφορετικό τρόπο (π.χ. περπάτημα, τρέξιμο, γκαλόπ, χόπλα, κουτσό, μπουσουλώντας, πηδώντας.). Ο

νηπιαγωγός  είναι  αυτός  που  ορίζει  την  έναρξη  του  κάθε  τρόπου  μετακίνησης.  Στόχοι  είναι  οι:

περπάτημα, τρέξιμο, γκαλόπ, χόπλα, ευλυγισία

Κύριο μέρος (10’, 12’)

1.Ο νηπιαγωγός  λέει  στα παιδιά,  φανερά τρομαγμένος,  πως πριν  λίγο,  ενώ περνούσε  έξω από το

νηπιαγωγείο μια κακιά μάγισσα, άκουσε τους θορύβους τον παιδιών, κοίταξε από το τζάμι, τα είδε και

επειδή μισεί τα παιδιά μπήκε μέσα και είναι εδώ μαζί σας. Εκείνη συστήνεται στα παιδιά και τα λέει

πως  της  αρέσει  να  κυνηγάει  μικρά  παιδάκια.  Έτσι  τους  προτείνει  να  παίξουνε  ένα  παιχνίδι.  Θα

κυνηγήσει τα παιδιά και όποιο πιάσει θα γίνει εκείνο η μάγισσα και λέγοντας το χρώμα της μάγισσας

είναι π.χ. το ρόζ θα κυνηγάει τα παιδιά και όποιο δεν προλάβει να αγγίξει ένα αντικείμενο με αυτό το

χρώμα, θα το πιάσει και θα πάρει εκείνο τη θέση της μάγισσας. Στόχοι είναι οι εξής: τρέξιμο,οπτική

αντίληψη,ταχύτητα. 

2. H μάγισσα αγγίζει με ένα ραβδί τα κεφαλάκια των παιδιών και γίνονται όλα τα παιδιά ζωηροί μάγοι

και μάγισσες γιατί τόσο καιρό βαρέθηκε να είναι μόνο αυτή η κακιά μάγισσα. Τα παιδιά γελάνε σα

μάγισσες.  Χωρίζω  τα  παιδιά  σε  ζευγάρια  των  δύο  ατόμων  και  στο  κάθε  ζευγάρι  δένω  από  δύο

κορδέλες  του ίδιου χρώματος (π.χ.  μια μπλε κορδέλα στο ένα παιδί  και  μια μπλε στο άλλο).  Στη

συνέχεια δημιουργώ δύο ομάδες-σειρές (Α και Β), η μια απέναντι στην άλλη, με τέτοιο τρόπο ώστε το
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κάθε ζευγάρι να βρίσκεται ο ένας αντικριστά στον άλλο έχοντας μια απόσταση κάποιων μέτρων. Ο

νηπιαγωγός βρίσκεται στην αρχή των σειρών έτσι ώστε να με βλέπουν όλα τα παιδιά. Κρατάει ψηλά

ένα μαντήλι και φωνάζει δυνατά το χρώμα της μάγισσας είναι…π.χ. το ροζ! Αμέσως, το παιδί από την

ομάδα Α με το παιδί από την ομάδα Β (το ζευγάρι του δηλαδή) που έχουν ρόζ κορδέλες πρέπει να

τρέξουν όσο πιο γρήγορα μπορούν προς το μαντήλι και όποιο το αγγίξει πρώτο κερδίζει έναν πόντο για

την ομάδα του. Η κακιά μάγισσα σημειώνει τους πόντους που κερδίζει η κάθε ομάδα στον πίνακα. Στο

τέλος γίνεται καταμέτρηση των πόντων και κερδίζει η ομάδα με τους περισσότερους πόντους. Στόχοι

είναι : ταχύτητα, προσοχή

 
Κλείσιμο (5’)

Χορεύουμε όλοι μαζί με τη μέθοδο <<κάνε ότι κάνω>>. Τους δείχνω πρώτα τις κινήσεις του πρώτου

μέρους  του  χορευτικού  χωρίς  τη  συνοδεία  μουσικής,  τις  αναπαράγουν.  Μετά  από  κάποιες

επαναλήψεις, το χορεύουμε με τη συνοδεία μουσικής.Στο τέλος ο νηπιαγωγός κάθεται με τα παιδιά

στο  πάτωμα  οκλαδόν,  κλείνουν  όλοι  τα  μάτια  και  χαλαρώνουν  για  λίγο  με  ανασούλες  (εισπνοή

εκπνοή).  Στο τέλος  ο νηπιαγωγός  τα ρωτάει  τι  ήχους  άκουσαν κατά τη διάρκεια  της  χαλάρωσης.

Στόχοι είναι: ρυθμός, συγχρονισμός χαλάρωση, ακουστική αντίληψη.
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3η Παρέμβαση

Θέμα: η κ. Μαρία δε ξέρει να ισορροπεί

Νήπια: 16

Γνωστικοί στόχοι:

  μνήμη

 προσοχή

 

Ψυχοκινητικοί στόχοι:

  στατική ισορροπία

 δυναμική ισορροπία
Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι:

 συνεργασία

 τήρηση σειράς και κανόνων

 αλληλοβοήθεια

 αυτοπεποίθηση
Υλικά: ΠΡΟ:-

ΚΜ: τα τούβλα των σύνθετων παιδαγωγικών κατασκευών, μπάλες

ΑΠΟ: Κινητό, ηχείο, μουσικό κομμάτι: Τάμτα-Replay.

Προετοιμασία (8’)

H κ. Μαρία, λέει στα παιδιά πως δε γνωρίζει πώς να ισορροπεί ή όταν ισορροπεί συνεχώς

πέφτει.  Έτσι  ζητάει  από τα  παιδιά  μέσα από κάποιες  ασκήσεις  να  της  δείξουν πώς να

ισορροπεί  σωστά,  τόσο  όντας  ακίνητη,  όσο  και  κατά  τη  διάρκεια  μετακίνησης.  Στην

προθέρμανση,  ζητείται  από  τα  παιδιά  μετά  από  ένα  χαλαρό  τρέξιμο  στην  αυλή  να

εκτελέσουν τις εξής στατικές κινήσεις: στήριξη στο δεξί πόδι, στήριξη στο αριστερό πόδι,

στήριξη στο ένα πόδι και στο ένα χέρι (π.χ. στο αριστερό πόδι και στο δεξί χέρι), στήριξη

στα δύο χέρια και στο δεξί πόδι, στήριξη στα δυο χέρια και στα δύο πόδια. Στόχοι είναι:

Πλευρίωση,τρέξιμο,προσοχή.

Κύριο μέρος

 1. (10’)Το πρόγραμμα συνεχίζεται με το κύριο μέρος στο πρώτο μέρος του οποίου ζητείται

από τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τα τούβλα των σύνθετων παιδαγωγικών κατασκευών, να

δημιουργήσουν μια ευθεία και να περπατήσουν πάνω σε αυτή με τις παρακάτω κινήσεις: με

μικρά βηματάκια, με μεγάλα βηματάκια, με πλάγια βήματα, στις μύτες των ποδιών, στις

φτέρνες. Όποιο παιδί  χάσει  την ισορροπία του και πέσει,  πρέπει να πάει στο τέλος της

σειράς. Στόχοι είναι: Ταχύτητα, προσοχή.

2.  (12’)  Ακολουθεί  ένα παιχνίδι  ισορροπίας  με μπάλες  .  Τα παιδιά  χωρίζονται  σε  δύο
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ομάδες των οκτώ ατόμων. Τα παιδιά της κάθε ομάδας χωρίζονται σε ζευγάρια και με το

σύνθημα του  νηπιαγωγού  προσπαθούν  τα  δύο  πρώτα  ζευγάρια  από  τις  δύο  ομάδες  να

μεταφέρουν μια μπάλα μέχρι το τέρμα χωρίς να τους πέσει. Η μεταφορά μπορεί να γίνει

μόνο με την πλάτη τους ή μόνο με την κοιλιά τους ή μόνο με το κεφάλι τους, ανάλογα την

οδηγία. Το ζευγάρι που θα διανύσει μεγαλύτερη απόσταση χωρίς να του πέσει η μπάλα

κερδίζει έναν πόντο. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τα επόμενα ζευγάρια των δύο ομάδων. Με

το  σύνθημα  του  νηπιαγωγού  ξεκινούν.  Στόχοι  είναι:  χρόνος-ικανότητα  αντίδρασης,

ταχύτητα, ευκινησία, προσοχή.

 
Κλείσιμο (5’)

Κατά την αποθεραπεία του προγράμματος υλοποιείται το δεύτερο μέρος του μοντέρνου

χορευτικού με τη μέθοδο ‘’κάνε ότι κάνω’’. Αφού ο νηπιαγωγός κάνει μια επανάληψη στα

παιδιά  το  πρώτο μέρος  του χορευτικού,  προχωράει  στις  κινήσεις  του δεύτερου  μέρους

χωρίς  μουσική  αρχικά  και  έπειτα  με  μουσική.  Ακολουθούν  ασκήσεις  χαλάρωσης.  Τα

παιδιά κάθονται στο έδαφος, τεντώνουν χέρια και πόδια, κουνάνε το κεφάλι τους αριστερά,

δεξιά,  κυκλικά  κ.α.  Στόχοι  είναι  οι  εξής:  Ενδυνάμωση μνήμης,  ρυθμός,  συγχρονισμός,

χαλάρωση των μελών.
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4η διδακτική παρέμβαση

ΘΕΜΑ: Παίζοντας με το Mickey και τη Minnie

Παιδιά: 16

Γνωστικοί στόχοι:

 παιδί και περιβάλλον (ζώα του δάσους και μίμηση ζώων του δάσους)

 παιδί και μαθηματικά (απαρίθμηση και σύνθεση αριθμού)
Ψυχοκινητικοί στόχοι:

 φαντασία

 κινητική δημιουργικότητα 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι:

 σεβασμός σειράς

 υπακοή κανόνων
Υλικά:

ΠΡΟ: καρέκλες, χαρτόνια, στεφάνια, μπουκάλια, μπαλάκια, youtube

 ΚΜ: δύο καλαθάκια, μικρές μπαλίτσες, σφυρίχτρα,μπαλίτσα (ή μηλαράκι)

 ΚΛ: Κινητό,ηχείο, μουσικό κομμάτι: Τάμτα-Replay
Προετοιμασία (5’)

Ο Mickey mouse είναι πολύ ανήσυχος γιατί δε μπορεί να βρεί τη Minnie. Έτσι ζητάει από τα παιδιά να

πάνε όλοι μαζί στο δάσος για να τη βρούν καθώς υποψιάζεται ότι μπορεί να πήγε εκεί για να μαζέψει

κόκκινα μήλα. Κάθως προχωράνε στο δάσος συναντάνε κάποια εμπόδια και έτσι ξεκινάει η κυκλική

γύμναση. Πρώτο εμπόδιο είναι δυο βράχοι μέσα στο ποτάμι (δύο καρέκλες τις οποίες καλούνται να

περάσουν).  Στη  συνέχεια  καλούνται  να  ισορροπήσουν  σε  μια  ξύλινη  γέφυρα  (την  έχει  φτιάξει  ο

νηπιαγωγός  με  χαρτόνι)  και  αμέσως  μετά  να  πηδήξουν  πάνω  από  τρία  κούτσουρα  (στεφάνια).

Τελευταία πρόκληση-εμπόδιο προτού μεταβούν στο περιβόλι με τα μήλα είναι να ρίξουν ένα μαγικό

καθρέφτη  που  ξανασχηματίζεται  (έξι  κορύνες  διαφόρων  χρωμάτων)  με  τη  βοήθεια  των  μαγικών

μπάλων (μπαλάκια). Στόχοι είναι: Ισορροπία, άλματα, πλευρίωση.

Κύριο μέρος (12-15’, 12-15’)

Τα  παιδιά  βρίσκουν  τη  Minnie,  η  οποία  μαζεύει  μήλα.  Η  Minnie μόλις  βλέπει  τα  παιδιά  τα

καλωσορίζει και ζητάει τη βοήθεια τους για να τοποθετήσουν όλοι μαζί τα μήλα που μάζεψε στα δύο

καλάθακια. Η Minnie προτείνει να τα μαζέψουν με ένα παιχνίδι. Στο παιχνίδι τα παιδιά χωρίζονται σε

δύο ομάδες των οκτώ ατόμων. Λίγα μέτρα μπροστά από την κάθε ομάδα βρίσκεται ένας κουβάς. Τα

παιδιά της κάθε ομάδας μπαίνουν σε σειρά και το κάθε παιδί με τη σειρά του πρέπει να ρίξει ένα

μπαλάκι  που κρατάει  μέσα στο καλαθάκι.  Αφού ρίξει  το μπαλάκι,  τρέχει  το παίρνει,  το δίνει  στο

επόμενο παιδί της σειράς του και πηγαίνει στο τέλος της σειράς. Σκοπός της κάθε ομάδας είναι να

ρίξει πιο γρήγορα τα μήλα στο δικό της κουβά, ώστε να κερδίσει. Η έναρξη του παιχνιδιού ξεκινάει με

το σφύριγμα της Minnie. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι ο Mickey ζητάει από τα παιδιά να απαριθμήσουν

όλα μαζί τα μήλα που βρίσκονται στο καλαθάκι (προστίθενται και τα μήλα που είχε ήδη μαζέψει η

Minnie). Στη συνέχεια αφαιρεί κάποια μήλα από την κάθε ομάδα και ζητάει να τα ξανά απαριθμήσουν
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και  να  πουν πόσα  ακόμα  χρειάζεται  να  προσθέσουμε  για  να συμπληρωθεί  ο  αρχικός  αριθμός.  Η

διαδικασία  επαναλαμβάνεται  αφαιρώντας  όμως αυτή τη φορά περισσότερα μήλα.  Οι στόχοι  είναι:

πέταγμα, χρόνος αντίδρασης, γνώση του χώρου.

Ως  δεύτερη  δραστηριότητα  ο  Mickey και  η  Minnie αποφασίζουν  να  παίξουν το  παιχνίδι  << το

μηλαράκι πέρασε>>. Ένα παιδί κρατάει το μηλαράκι (μπαλίτσα) και περιφέρεται γύρω από τον κύκλο

(όλα  τα  υπόλοιπα  είναι  καθισμένα  έχοντας  σχηματίσει  κύκλο)  καθώς  τα  παιδιά  τραγουδούν  το

μηλαράκι πέρασε (αντίστοιχα όπως το μαντηλάκι πέρασε). Όταν το παιδί Α που περιφέρεται θελήσει,

σταματάει και αφήνει το μήλο στην πλάτη ενός παιδιού Β (τα ονομάζω Α και Β γιατί με εξυπηρετεί

στην περιγραφή μου). Το παιδί Β πρέπει απευθείας να σηκωθεί με το μήλο και να κυνηγήσει το παιδί

Α. Αν το παιδί Β προλάβει και τρέξει γύρω από τον κύκλο μέχρι να καθίσει στη θέση του παιδιού Α

που το κυνηγάει, τότε το παιδί Α είναι αυτό που θα συνεχίσει να περιφέρεται γύρω από τον κύκλο

μέχρι να αφήσει το μήλο σε κάποιο άλλο παιδάκι. Αν όμως πιάσει το παιδί Β, τότε αυτό είναι ο νέος

παίκτης που θα πρέπει να βρεί ένα νέο <<θύμα>> για να αφήσει το μήλο και να το κυνηγήσει. Το

συγκεκριμένο παιχνίδι  υλοποιείται στα πρότυπα του <<Το μαντηλάκι πέρασε>> με τη διαφορά ότι

κάθε φορά που σηκώνεται ένα παιδί και περιφέρεται γύρω από τον κύκλο, ζητείται από τα υπόλοιπα

παιδιά να μιμηθεί ένα ζωάκι του δάσους που θα επιλέξουν εκείνα μέχρι να αφήσει το μήλο σε κάποιο

άλλο παιδάκι. Αντί να μιμείται μόνο εκείνο μπορούν να μιμηθούν όλα τα παιδιά μαζί του με ήχους. Οι

στόχοι είναι οι εξής: τρέξιμο, χρόνος αντίδρασης και ταχύτητα.

Κλείσιμο (3,5’)

Τέλος, στο κλείσιμο του προγράμματος, χορεύουν ολόκληρο το χορευτικό στο ρυθμό της μουσικής

αναπαράγοντας τις κινήσεις του Mickey . Το κλείσιμο του κινητικού προγράμματος διαρκεί τρία λεπτά

και  οι στόχοι είναι ο συγχρονισμός και η κίνηση των παιδιών στο ρυθμό.  Tο μοντέρνο χορευτικό

πραγματοποιείται με τη συνοδεία μουσικού κομματιού. Στόχοι είναι ο ρυθμός και ο συγχρονισμός.
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5η διδακτική παρέμβαση

ΘΕΜΑ: Aγωνίσματα!

Παιδιά: 16

Γνωστικοί στόχοι:

 παιδί & μαθηματικά (αντιστοιχία)
Ψυχοκινητικοί στόχοι:

 ταχύτητα

 λεπτή κινητικότητα
Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι:

 ανάπτυξη αυτοπεποίθησης (στο χορευτικό), τήρηση κανόνων, σειράς
Υλικά: ΠΡΟ: cd player

ΚΜ: σφυρίχτρα, αερόμπαλες, στεφάνια, σκοινί, στρώμα, κώνοι,καλάθι, χαρτοταινία,στεφάνια

 ΚΛ: Κινητό, ηχείο, μουσικό κομμάτι: Τάμτα-Replay

Προετοιμασία (5’)

Χορεύουν με τη βοήθεια του νηπιαγωγού το χόκυ πόκυ και το κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια. Οι

στόχοι είναι: γνώση του σώματος, ρυθμός, συγχρονισμός κινήσεων.

Κύριο μέρος (10’, 12’)

Ο εκπαιδευτικός  χωρίζει  τα παιδιά  σε δύο ισοδύναμες  ομάδες  (οκτώ ατόμων η κάθε  μια).  Με το

σφύριγμα του νηπιαγωγού τα πρώτα παιδιά των δύο ομάδων ξεκινάνε κρατώντας δύο μπάλες. Κάνουν

άλμα πάνω από το λάστιχο, στη συνέχεια βαρελάκι ή κυβίστηση στο στρώμα, περνούν μέσα από τα

στεφάνια, πετούν την μπάλα μέσα στο καλάθι, μαζεύουν την μπαλα, περνούν με ζικ-ζακ τους κώνους,

τρέχουν πίσω, δίνουν την μπάλα στον επόμενο και περιμένουν στο τέλος της σειράς. Όποια ομάδα

ολοκληρώσει  τη  διαδρομή της  πρώτη είναι  η  νικήτρια.  Στόχοι  είναι:  χρόνος  αντίδρασης,  άλματα,

γνώση χώρου, πέταγμα, ευλυγισία.

 2. Ο νηπιαγωγός ζητάει από τις δύο ομάδες να τρέχουν ελεύθερα στο χώρο και με το σταμάτημα της

μουσικής  να  μπαίνουν  γρήγορα  το  κάθε  παιδί  σε  ένα  στεφάνι  της  ομάδας  τους  (οι  ομάδες

διαχωρίζονται με μια γραμμή). Η ομάδα που θα συγκεντρωθεί πιο γρήγορα και σωστά με τα μέλη της

κερδίζει. Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται κάποιες φορές. Στόχοι είναι: χρόνος αντίδρασης, τρέξιμο.

 
Κλείσιμο (5’)

 Τα παιδιά έχοντας κάνει αρκετές φορές πρόβα τις προηγούμενες μέρες το χορευτικό προσπαθούν να

το χορέψουν μόνα τους. Τα βοηθάω αν χρειαστεί. Μετά το χορευτικό χαλαρώνουμε για ένα λεπτό

καθισμένοι  οκλαδόν  στο  πάτωμα  και  κλείνοντας  τα  ματάκια.  Οι  στόχοι  είναι  ο  ρυθμός  και  ο

συγχρονισμός.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1ο κινητικό πρόγραμμα

Ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στο πρόγραμμα μου;

Στην  προθέρμανση  χρησιμοποίησα  τη  μέθοδο  του  παραγγέλματος,  στην  πρώτη

δραστηριότητα  του  κύριου  μέρους  τη  μέθοδο  παραγγέλματος  και  στην  δεύτερη

δραστηριότητα  την  αμοιβαία  μέθοδο.  Στην  αποθεραπεία  χρησιμοποίησα  τη  μέθοδο

παραγγέλματος. 

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στο πρόγραμμα μου; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Το πρόβλημα που αντιμετώπισα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι κατά τη διάρκεια

της  δραστηριότητας  του  πρώτου  μέρους  ορισμένα  κορίτσια  επειδή  κουράστηκαν  ή

βαρέθηκαν μου ζήτησαν να εγκαταλείψουν τη δραστηριότητα για να καθίσουν. Δυσκολίες

να  ανταποκριθούν  τα  παιδιά  σε  κάποια  σημεία  των  δραστηριοτήτων  αναγράφονται

παρακάτω.  Κάτι  ασυνήθιστο  που  συνέβη  στο  κινητικό  πρόγραμμα  είναι  ότι  στους  ήδη

καταγεγραμμένους  τρόπους  στάσης,  στην  πρώτη  δραστηριότητα  του  κύριου  μέρους,

πρόσθεσα εκείνη τη στιγμή τα εξής:  να καθίσουν οκλαδόν,  στα τέσσερα,  όρθιοι  και  να

αγγίζουν με το ένα χέρι το έδαφος , όρθιοι και να αγγίζουν με τα δύο χέρια τις μύτες των

ποδιών τους έχοντας τεντωμένα τα γόνατα τους.

3. Ποια σημεία του προγράμματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Στην προθέρμανση, όλα τα παιδιά ισορρόπησαν πάνω στη γραμμή σωστά και στο εμπόδιο

όπου έπρεπε να σκαρφαλώσουν στον πύργο με τα μαξιλάρια για να περάσουν στην άλλη

πλευρά τα κατάφεραν επιτυχώς. Ωστόσο δυσκολεύτηκαν αρκετά στη ρίψη της μπάλας στο

καλάθι, ίσως επειδή δεν έχουν ακόμα αναπτύξει τη ριπτική ικανότητα ή ίσως λόγω του ότι

βιάζονταν να ρίξουν τη μπάλα για να περάσουν στο επόμενο εμπόδιο γρήγορα. Ακόμη

δυσκολεύτηκαν στο να ακολουθήσουν την οδηγία άλματα μέσα-έξω από τα στεφάνια όπως

την επίδειξη μου. Όσον αφορά την τήρηση της σειράς στην κυκλική γύμναση, αντεπεξήλθαν

επιτυχώς. Στην πρώτη δραστηριότητα του κύριου μέρους τα παιδιά κινούνταν κανονικά

κατά τη διάρκεια της μουσικής ανάμεσα στα στεφάνια χωρίς να ακουμπούν τα στεφάνια ή

να μπαίνουν μέσα σε αυτά.  Ελάχιστα παιδιά καθώς βάδιζαν,  έμπαιναν  κάποιες  στιγμές

μέσα στα στεφάνια. Εγώ τους υπενθύμιζα συνέχεια να περπατούν ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ στεφάνια.

Με το σταμάτημα της μουσικής το κάθε παιδί έμπαινε μέσα σε ένα στεφανάκι.  Κάποια
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παιδιά  μπερδεύονταν  και  εισέρχονταν  στο  ίδιο  στεφάνι,  ωστόσο  όταν  το

συνειδητοποιούσαν  άλλαζαν  στεφάνι  .  Όσον  αφορά  τους  τρόπους  στάσης  μέσα  στο

στεφάνι όλα ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στα εξής: τοποθέτηση με τα πόδια ψηλά (σε αυτό

το σημείο  φάνηκε  και  η  μεγάλη ευλυγισία  που  διαθέτουν),  τοποθέτηση  με  τα  γόνατα,

οκλαδόν. Ορισμένα δυσκολεύτηκαν στην τοποθέτηση στα τέσσερα εντός του στεφανιού,

στην τοποθέτηση όντας όρθιοι και στηρίζοντας το σώμα τους με το ένα χέρι τους εντός του

στεφανιού γιατί  ένα μέρος τους σώματος (τα χέρια τους) έβγαινε εκτός του στεφανιού.

Επίσης ορισμένα δυσκολεύτηκαν να έχουν τεντωμένα τα γόνατα τους καθώς αγγίζουν τις

μύτες  των  ποδιών  τους.  Τέλος  σχεδόν  όλα  δυσκολεύτηκαν  να  ισορροπήσουν  για

περισσότερο  από  τρία  δευτερόλεπτα.  Δυσκολεύονται  ,επομένως,  αρκετά  στην  στατική

ισορροπία.  Στη δεύτερη δραστηριότητα του κύριου μέρους, χρειάστηκε να εξηγήσω στα

παιδιά το ποια είναι η δεξιά και ποια η αριστερή πλευρά καθώς δε το γνώριζαν. Έπειτα

αφού τους εξήγησα τις οδηγίες τα παιδιά χωρίστηκαν από μόνα τους σε ζευγάρια ήσυχα,

άμεσα  και  χωρίς  εντάσεις.  Ανά  ζευγάρι  ξεκίνησαν  τη  διαδρομή  στο  λαβύρινθο.  Τα

περισσότερα παιδιά καθοδήγησαν σωστά το ζευγάρι τους που δεν έβλεπε. Μπορούσαν να

πουν πότε το ζευγάρι τους να στρίψει δεξιά, πότε να κινηθεί ευθεία και πότε αριστερά και

το  ζευγάρι  τους  κατευθυνόταν  σωστά  κάθε  φορά.  Ωστόσο  το  αριστερά  ορισμένα

παρέλειπαν  να  το  πουν  γιατί  τα  μπέρδευαν  με  το  δεξιά  και  απλά  προσπαθούσαν  να

στρέψουν  με  τα  χέρια  τους  το  ζευγάρι  τους  προς  εκείνη  την  κατεύθυνση.  Ελάχιστα

κινήθηκαν  χωρίς  να δώσουν οδηγίες  ,εκτός  του  ευθεία.  Εγώ υπενθύμιζα  τα  παιδιά  να

φωνάζουν κάθε φορά προς τα πού θέλουν να πάει το ζευγάρι τους και όσα  δεν το έλεγαν

και δίσταζαν τα ρωτούσα εγώ με βοηθητικές ερωτήσεις να μου πουν. Τέλος, το χορευτικό,

δεδομένου του ότι ήταν η πρώτη φορά που το χόρευαν με τη μέθοδο κάνε ότι κάνω και δεν

είχαν εξασκηθεί σε αυτό, δεν είχαν ρυθμό και συγχρονισμό στις κινήσεις τους.

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά οι μαθητές;

Η  κυκλική  γύμναση  άρεσε  αρκετά  στα  παιδιά  .  Παρόλα  αυτά  δυσκολεύτηκαν  να

ανταποκριθούν στη ρίψη της μπάλας στο καλάθι  και στο να ακολουθήσουν την οδηγία

άλματα μέσα-έξω από τα στεφάνια. Από το κύριο μέρος του προγράμματος ξετρελάθηκαν

με το πρώτο μέρος, όπου κινούνταν με χαρά και την κατάλληλη στιγμή εισέρχονταν στο

στεφανάκι τους (ορισμένα βέβαια μπερδεύονταν και έμπαιναν στο ίδιο στεφάνι με κάποιο

άλλο παιδί).  Γέλασαν και ευχαριστήθηκαν με τις στάσεις που τους ζητήθηκε να πάρουν

μέσα  στο  στεφάνι.  Η  δεύτερη  δραστηριότητα  του  κύριου  μέρους  δεν  άρεσε  τόσο  στα

παιδιά. Δυσκολεύτηκαν με τις οδηγίες (κυρίως με το αριστερά ). Τέλος, παρόλο που ήταν η
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πρώτη φορά που χόρεψαν το χορευτικό ολόκληρο μαζί μου χωρίς να έχουν εξασκηθεί σε

αυτό,  εξοικειωθεί  άρα  δεν  υπήρχε  ρυθμός,  συγχρονισμός,  ενθουσιάστηκαν  με  αυτό.

Ανυπομονούσαν να το ξαναχορέψουμε.

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές;

Η δυσκολία τους στην προθέρμανση εντοπίστηκε στη ρίψη της μπάλας με στόχο το καλάθι

και στο να ακολουθήσουν την οδηγία πηδάμε με τα δύο πόδια μέσα- έξω από τα τρια

στεφάνια (που βρίσκονται στη σειρά με μικρή απόσταση το ένα από το άλλο). Στην πρώτη

δραστηριότητα  του  κύριου  μέρους  δυσκολεύτηκαν  να  θυμούνται  πως  πρέπει  να

εισέρχονται με το σταμάτημα της μουσικής το κάθε παιδί σε ένα στεφανάκι. Ωστόσο ,όταν

συνειδητοποιούσαν  π.χ.  ότι  εισέρχονταν  δυο  παιδιά  σε  ένα  στεφάνι  ,  το  ένα  άλλαζε

στεφάνι. Όσον αφορά τους τρόπους στάσης στο στεφάνι σχεδόν όλα δυσκολεύτηκαν στο

να ισορροπήσουν για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη δραστηριότητα

του κύριου μέρους, τα περισσότερα παιδιά παρέλειπαν να αναφέρουν στο ζευγάρι τους τη

λέξη αριστερά όταν επρόκειτο να αλλάξει το ζεύγος τους κατεύθυνση προς τα  αριστερά

ενώ οι οδηγίες ήταν διαφορετικές. Όσα δεν το έλεγαν και δίσταζαν τα ρωτούσα εγώ με

βοηθητικές ερωτήσεις να μου πουν. Στο μοντέρνο χορευτικό, κατά την αποθεραπεία δεν

κατάφεραν να συγχρονιστούν ούτε να χορέψουν με ρυθμό καθώς ήταν η πρώτη μέρα που

τους το παρουσίασα και δεν είχαν εξοικειωθεί με αυτό. 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας

6. Ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Όσον αφορά την προθέρμανση υπήρξε μια  δυσκολία στο πέταγμα της μπάλας  και  στα

άλματα με τον τρόπο που τους υποδείκνυα εγώ. Στην πρώτη δραστηριότητα του κύριου

μέρους  υπήρχε μια  αδυναμία  στην  τήρηση οδηγιών και  στην  ισορροπία.  Στην δεύτερη

δραστηριότητα, αν εξαιρέσουμε ορισμένα ζευγάρια που δυσκολεύτηκαν (κυρίως το μέλος

κάποιων ζευγαριών που  έδινε  προφορικές  οδηγίες),  πετύχαμε  τους στόχους  μας.  Όσον

αφορά την αποθεραπεία, ήταν η πρώτη γνωριμία των παιδιών με το χορευτικό, επομένως

ήταν αδύνατο να επιτευχθούν οι στόχοι ρυθμού και συγχρονισμού από την πρώτη ημέρα.

Κλείνοντας μέσω του προγράμματος μου επιτεύχθηκε μια γνώση του σώματος σε σχέση με

το χώρο (γενικός στόχος). Όσον αφορά τους κοινωνικούς στόχους, υπήρξε μια αδυναμία

στην τήρηση οδηγιών, σειράς.

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Δε θα άλλαζα κάτι στο συγκεκριμένο κινητικό πρόγραμμα.
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2ο κινητικό πρόγραμμα

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στο πρόγραμμα μου;

Στην  προθέρμανση  χρησιμοποίησα  τη μέθοδο του  παραγγέλματος,  στο κύριο  μέρος  τη

μέθοδο του παραγγέλματος και στην αποθεραπεία την μέθοδο του παραγγέλματος.

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στο πρόγραμμα μου; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

 Την προθέρμανση, κατά την οποία τα παιδιά κλήθηκαν να κινηθούν από τη μια πλευρά της

αίθουσας στην άλλη με διάφορους τρόπους, ορισμένα παιδιά την εξέλαβαν ως έναν αγώνα

του  ποιος  θα  φτάσει  πρώτος  στην  άλλη  πλευρά  οπότε  αυτομάτως  εκτελούσαν  λάθος

κάποιες  κινήσεις  λόγω βιασύνης  να  φτάσουν  στον  τερματισμό.  Μόλις  το  αντιλήφθηκα

ανέφερα  πως  δεν  πρόκειται  για  αγώνα  και  να  κινούμαστε  πιο  αργά.  Κάποια  παιδιά

σπρώχνονταν οπότε στην αρχή χρειάστηκε να θέσω την οδηγία δε σπρωχνόμαστε. Κατά την

πρώτη δραστηριότητα του κύριου μέρους παρατήρησα πως κάποια παιδιά καθυστερούσαν

με το άκουσμα του χρώματος να εντοπίσουν το αντίστοιχο χρώμα αλλά έδιναν μεγαλύτερη

σημασία στο να τρέξουν ελεύθερα στο χώρο. Ακόμη κάποια από παιδιά που ήταν κάθε

φορά ο μάγος ή η μάγισσα και έλεγε το χρώμα καθυστερούσαν να ενεργοποιηθούν ώστε

να κυνηγήσουν άμεσα τα παιδιά και να πιάσουν κάποιο.

3. Ποια σημεία του προγράμματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

H προθέρμανση  διήρκησε  δέκα  λεπτά.  Τα  παιδιά  κινήθηκαν  από  τη  μια  πλευρά  της

αίθουσας  στην  άλλη  με  διάφορους  τρόπους.  Αρχικά περπατώντας  με  μεγάλη  επιτυχία,

έπειτα  τρέχοντας  επίσης  με  επιτυχία.  Στη  συνέχεια  έπρεπε να κινηθούν  με  κουτσό.  Τα

περισσότερα κινήθηκαν με κουτσό ωστόσο ορισμένα απλά έτρεχαν. Όταν τους ζήτησα να

κινηθούν ανάποδα ή με πήδημα στα δύο πόδια δε δυσκολεύτηκαν. Τέλος δυσκολεύτηκαν

αρκετά στο γκαλόπ. Χρειάστηκε να τους το δείξω δύο φορές αργά και να το επαναλάβουνε

και  αυτά  αργά-αργά.  Όσο  για  τη  χόπλα,  το  εκτέλεσαν  σωστά.  Όταν  τους  ζήτησα  να

μπουσουλίσουν αργά το κατάφεραν με την πρώτη προσπάθεια όλα τα παιδιά εκτός από

ένα κορίτσι που δυσκολεύτηκε. Την προθέρμανση ορισμένα παιδιά την εξέλαβαν ως έναν

αγώνα του ποιος θα φτάσει πρώτος στην άλλη πλευρά οπότε αυτομάτως εκτελούσαν λάθος

κάποιες  κινήσεις  λόγω  βιασύνης  να  φτάσουν  στον  τερματισμό.  Μόλις  το  αντιλήφθηκα
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ανέφερα  πως  δεν  πρόκειται  για  αγώνα  και  να  κινούμαστε  πιο  αργά.  Κάποια  παιδιά

σπρώχνονταν  οπότε  στην  αρχή  χρειάστηκε  να  θέσω  την  οδηγία  δε  σπρωχνόμαστε.  Στη

συνέχεια ανέφερα στα παιδιά τρομαγμένος πως πριν από λίγο μια κακιά μάγισσα έτυχε να

περάσει έξω από το νηπιαγωγείο μας και να μας ακούσει που φωνάζουμε, οπότε μπήκε

μέσα και είναι εδώ μαζί μας. Ήρθε η μάγισσα με το μαύρο καπέλο της και είπε στα παιδιά

πως θα τα κυνηγήσει επειδή είναι πολύ άτακτα και όποιο πιάσει θα είναι η μάγισσα ή ο

μάγος που θα ξεκινήσει το χρώμα της μάγισσας. Έτσι λοιπόν έπιασε ένα παιδί και εκείνο

λέγοντας το χρώμα της μάγισσας είναι ρόζ άρχισε να κυνηγάει τα παιδιά μέχρι να πιάσει

κάποιο  παιδάκι.  Στο  συγκεκριμένο  παιχνίδι  παρατήρησα  πως  κάποια  παιδιά

καθυστερούσαν με το άκουσμα του χρώματος να εντοπίσουν το αντίστοιχο χρώμα αλλά

έδιναν μεγαλύτερη σημασία στο να τρέξουν ελεύθερα στο χώρο. Ακόμη κάποια από παιδιά

που  ήταν  κάθε  φορά  ο  μάγος  ή  η  μάγισσα  και  έλεγε  το  χρώμα  καθυστερούσαν  να

ενεργοποιηθούν ώστε να κυνηγήσουν άμεσα τα παιδιά και να πιάσουν κάποιο. Μετά το

παιχνίδι  αυτό  η  κακιά  μάγισσα  λέγοντας  πως  έχει  κουραστεί  να  είναι  μόνο  εκείνη  η

μάγισσα μεταμόρφωσε όλα τα παιδιά σε ζωηρούς μάγους και μάγισσες (απέφυγα τον όρο

κακός ή κακιά μάγισσα) και τα ζήτησε τώρα που ήταν όλοι μάγοι και μάγισσες να παίξουν

όλοι μαζί ένα παιχνίδι. Αφού τα παιδιά χωρίστηκαν άμεσα και χωρίς ιδιαίτερη φασαρία σε

ζευγάρια ανάλογα με το χρώμα τους, τοποθετήθηκαν σε δύο σειρές-ομάδες (το κάθε παιδί

απέναντι από το ζευγάρι του). Το να τα τοποθετήσω σε δύο ομάδες με δυσκόλεψε καθώς

κάποια  συνεχώς  έφευγαν  από  τη  θέση  που  τα  τοποθετούσα  οπότε  χρειάστηκε  να  τα

επανατοποθετώ. Αφού κατάφεραν να μπουν σε δύο σειρές, παίξαμε το παιχνίδι με μεγάλη

επιτυχία από όλα τα παιδιά. Με το άκουσμα του χρώματος τα παιδιά της αντίστοιχης κάθε

φορά ομάδας χρώματος ενεργοποιούνταν άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα έτρεχαν προς το

μαντήλι  για  να  διεκδικήσουν  έναν  πόντο  για  την  ομάδα  τους.  Μόνο  στην  αρχή  του

παιχνιδιού  ορισμένα  παιδιά  καθυστερούσαν  να  ενεργοποιηθούν  με  το  άκουσμα  του

χρώματος  ή  δεν  ενεργοποιούνταν  καθόλου.  Απαρίθμησαν  όλα  μαζί  με  επιτυχία  τους

πόντους  της  κάθε  ομάδας  και  έτσι  αναδείχθηκε  η  νικήτρια  ομάδα.  Το  πρόγραμμα

ολοκληρώθηκε με το χορευτικό μας. Έδειξα στα παιδιά το πρώτο μέρος των κινήσεων χωρίς

τη μουσική για να τις συνηθίσουν. Έδειχνα μια μια τις κινήσεις λέγοντα κάθε φορά τι έκανα

και τα παιδιά έκαναν ότι έκανα.  Έπειτα μαζί  με τη μουσική χορέψαμε το πρώτο μέρος.

Χωρίζοντας το σε κομμάτια με διευκολύνει να το δείξω στα παιδιά, να το μάθουν και να το

θυμούνται πιο εύκολα. Χόρεψαν με καλύτερο ρυθμό και σωστές κινήσεις σε σχέση με την

προηγούμενη ημέρα που τους είχα κάνει ολόκληρο το χορευτικό μαζί με τη μουσική. Τέλος,

καθίσαμε οκλαδόν, κλείσαμε τα μάτια μας και για ένα λεπτό χαλαρώσαμε. Όλα τα παιδιά
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χαλάρωσαν  και  δε  μιλούσαν.  Μόλις  σηκωθήκαμε  τους  ρώτησα  τι  ακούσατε  όσο

καθόσασταν και  εκείνα μου ανέφεραν διάφορα όπως την πόρτα,  παιδάκια απ έξω που

φώναζαν κτλπ.

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές;

Τα παιδιά ,κατά την προθέρμανση, δυσκολεύτηκαν περισσότερο στο γκαλόπ. Χρειάστηκε

να  τους  το  δείξω  δύο  φορές  αργά  και  να  το  επαναλάβουν  και  αυτά  αργά-αργά.  Την

προθέρμανση ορισμένα παιδιά την εξέλαβαν ως έναν αγώνα του ποιος θα φτάσει πρώτος

στην άλλη πλευρά οπότε αυτομάτως εκτελούσαν λάθος κάποιες κινήσεις λόγω βιασύνης να

φτάσουν στον τερματισμό. Μόλις το αντιλήφθηκα ανέφερα πως δεν πρόκειται για αγώνα

και να κινούμαστε πιο αργά. Κάποια παιδιά σπρώχνονταν οπότε στην αρχή χρειάστηκε να

θέσω την οδηγία δε σπρωχνόμαστε. . Στο πρώτο παιχνίδι του κύριου μέρους παρατήρησα

πως  κάποια  παιδιά  καθυστερούσαν  με  το  άκουσμα  του  χρώματος  να  εντοπίσουν  το

αντίστοιχο χρώμα αλλά έδιναν μεγαλύτερη σημασία στο να τρέξουν ελεύθερα στο χώρο.

Ακόμη κάποια από παιδιά που ήταν κάθε φορά ο μάγος ή η μάγισσα και έλεγε το χρώμα

καθυστερούσαν να ενεργοποιηθούν ώστε να κυνηγήσουν άμεσα τα παιδιά και να πιάσουν

κάποιο. 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας

5. Ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Την προθέρμανση ορισμένα παιδιά  την εξέλαβαν ως έναν  αγώνα του ποιος  θα φτάσει

πρώτος  στην  άλλη πλευρά οπότε αυτομάτως εκτελούσαν λάθος  κάποιες  κινήσεις  λόγω

βιασύνης να φτάσουν στον τερματισμό. Μόλις το αντιλήφθηκα ανέφερα πως δεν πρόκειται

για αγώνα και να κινούμαστε πιο αργά. Δυσκολεύτηκαν αρκετά στο γκαλόπ. . Στο πρώτο

παιχνίδι  του  κύριου  μέρους  παρατήρησα  πως  κάποια  παιδιά  καθυστερούσαν  με  το

άκουσμα  του  χρώματος  να  εντοπίσουν  το  αντίστοιχο  χρώμα  αλλά  έδιναν  μεγαλύτερη

σημασία στο να τρέξουν ελεύθερα στο χώρο. Ακόμη κάποια από παιδιά που ήταν κάθε

φορά ο μάγος ή η μάγισσα και έλεγε το χρώμα καθυστερούσαν να ενεργοποιηθούν ώστε

να κυνηγήσουν άμεσα τα παιδιά και να πιάσουν κάποιο. Οπότε εντόπισα μια δυσκολία

στην  ικανότητα  οπτικής  αντίληψης  και  στην  άμεση  διάκριση  χρωμάτων.  Στην  δεύτερη

δραστηριότητα του κύριου  μέρους,  επιτεύχθηκαν  οι  αρχικοί  μου  στόχοι  εκτός  από την

τήρηση  σειράς  (στην  αρχή).  Τέλος,  κατά την  πραγματοποίηση  του  πρώτου  μέρους  του

χορευτικού, τα παιδιά χόρεψαν με καλύτερο ρυθμό και σωστές κινήσεις σε σχέση με την
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προηγούμενη ημέρα που τους είχα κάνει ολόκληρο το χορευτικό μαζί με τη μουσική. Οι

στόχοι  χαλάρωσης  και  ακουστικής  αντίληψης που ακολούθησαν μέσα από την άσκηση

χαλάρωσης  επιτεύχθην.  Όσον  αφορά  το  γενικό  κινητικό  στόχο  του  προγράμματος,  το

χρόνο-ικανότητα αντίδρασης,  υπήρξε ανταπόκριση εκτός από την πρώτη δραστηριότητα

του  κύριου  μέρους.  Υπήρξε  μια  δυσκολία  στην  τήρηση  κανόνων  και  στην  πρώτη

δραστηριότητα του κύριου μέρους στη διάκριση χρωμάτων.

6. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Αν θα άλλαζα κάτι  στο κινητικό μου πρόγραμμα,  αυτό θα ήταν η δραστηριότητα με το

χρώμα της μάγισσας. Παρατήρησα πως κάποια παιδιά καθυστερούσαν με το άκουσμα του

χρώματος να εντοπίσουν το αντίστοιχο χρώμα αλλά έδιναν μεγαλύτερη σημασία στο να

τρέξουν ελεύθερα στο χώρο. Ακόμη τα παιδιά που ήταν κάθε φορά ο μάγος ή η μάγισσα

και έλεγε το χρώμα καθυστερούσαν να ενεργοποιηθούν ώστε να κυνηγήσουν άμεσα τα

παιδιά και να πιάσουν κάποιο. Επομένως, θα επέλεγα κάποια άλλη δραστηριότητα.
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3ο κινητικό πρόγραμμα

 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στο πρόγραμμα μου;

Στην προθέρμανση χρησιμοποίησα τη μέθοδο του παραγγέλματος,  στο κύριο μέρος και

στην  πρώτη  και  στη  δεύτερη  δραστηριότητα  τη  μέθοδο  του  παραγγέλματος  και  στην

αποθεραπεία τη μέθοδο του παραγγέλματος.

2. Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στο πρόγραμμα μου; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

To μεγαλύτερο  πρόβλημα  που  αντιμετώπισα  ήταν  το  ότι  επειδή  το  πρόγραμμα

υλοποιήθηκε στην αυλή του σχολείου, η προσοχή των παιδιών αποσπόταν διαρκώς και

ήταν  ιδιαίτερα  ανήσυχα  και  ανυπάκουα.  Το  αξιοσημείωτο  που  συνέβη  ήταν  πως

χρειάστηκε, κατά την υλοποίηση, να αλλάξω στο σχεδιασμό μου το γεγονός ότι οι ασκήσεις

δυναμικής ισορροπίας, κατά την πρώτη δραστηριότητα του κύριου μέρους, αντί να γίνουν

πάνω  στα  τουβλάκια  έγιναν  στις  γραμμές  που  υπήρχαν  στο  περίγραμμα  του  γηπέδου

βόλλευ. Ήταν πιο ασφαλές για να αποφευχθούν ατυχήματα.

3. Ποια σημεία του προγράμματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Στην αποθεραπεία εκτέλεσαν σωστά τις στατικές κινήσεις αν και αποσπάστηκε η προσοχή

τους αρκετά. Στην πρώτη δραστηριότητα του κύριου μέρους λόγω του ότι ήταν επικίνδυνο

να ισορροπήσουν πανώ στα τουβλάκια με διάφορες από αυτές τις κινήσεις τα έβαλα να

ισορροπήσουν  πάνω  στην  μπλέ  γραμμή  της  αυλής  του  γηπέδου  (στα  πλάγια,  στις

φτέρνες,περπατώντας,  στις  μύτες,).  Δυσκολεύτηκαν  ιδιαίτερα  στην  ισορροπία  με  τις

φτέρνες  ενώ  στις  υπόλοιπες  κινήσεις  ανταποκρίθηκαν  επιτυχώς.  Στο  δεύτερο  μέρος

δυσκολεύτηκα να τους βάλω σε δύο ομάδες γιατί συνεχώς έφευγαν από εκείνο του σημείο

που τους είχα θέσει. . Τα παιδιά ξεκινούσαν κάποιες φορές προτού τους σηματοδοτήσω την

έναρξη.  Ωστόσο  τους  σταματούσα  και  τους  ζητούσα  να  επιστρέψουν  στην  γραμμή

αφετηρίας και να ξεκινήσουν μόνο με το σήμα μου. Άλλα ζευγάρια κινούνταν πιο αργά,

άλλα  πιο  γρήγορα,  άλλοι  κρατιόντουσταν  χέρι  χέρι  για  να  βοηθηθούν.  Κάποιοι

προσπάθησαν να κινηθούν κρατώντας την μπάλα κάτι το οποίο απαγορευόταν σύμφωνα με

τις οδηγίες μου. Τους δυσκόλεψε πολύ η μετακίνηση με τη μπάλα στο κεφάλι γιατί συνεχώς

του έπεφτε. Στις μετακινήσεις με τη μπάλα μόνο με την πλάτη τους ή μόνο με την κοιλιά

τους τα κατάφεραν επιτυχώς. Τέλος έγινε επανάληψη του πρώτου μέρους του χορευτικού
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όπου διαπίστωσα πως τα παιδιά το θυμόντουσαν και είχαν βελτιωθεί στις κινήσεις τους και

στο ρυθμό και ακολούθησε το δεύτερο μέρος . Χορέψαμε και το δεύτερο μέρος και έπειτα

ολόκληρο το πρώτο και το δεύτερο μέρος του τραγουδιού (κουπλέ, ρεφρέν) . Αποκτούν

σιγά  σιγά  το  ρυθμό  και  αντίστοιχες  κινήσεις  με  εμένα  ενώ  στην  αρχή  υπήρξε  μεγάλη

απόκλιση των κινήσεων τους με τις δικές μου . Ωστόσο υπάρχει ακόμη μια δυσκολία στο

συγχρονισμό.  Τα παιδιά ζήτησαν από τη κ.Μαρία να ισορροπήσει με τους τρόπους που

κινήθηκαν και εκείνα. Ορισμένα τους θυμόντουσαν και έλεγχαν όλα μαζί αν ισορροπεί με

το σωστό τρόπο κάθε φορά και πάνω στη γραμμούλα.

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά οι μαθητές;

Τα παιδιά διασκέδασαν περισσότερο με τη δεύτερη δραστηριότητα του κύριου μέρους

όπου έπρεπε να μετακινήσουν σε ζευγάρια μια μπάλα με διάφορους τρόπους από την

αφετηρία στον τερματισμό χωρίς να τους πέσει,  πιο γρήγορα από την αντίπαλη ομάδα.

Τέλος  διασκέδασαν  με  το  χορευτικό  κατά  την  αποθεραπεία  στο  οποίο  παρουσίασαν

αισθητή βελτίωση, τόσο στο ρυθμό όσο και στις κινήσεις. Στην πρώτη δραστηριότητα του

κύριου  μέρους  δεν  ανταποκρίθηκαν  τόσο  καλά  στην  ισορροπία  με  τις  φτέρνες.  Στην

δεύτερη δραστηριότητα δεν ανταποκρίθηκαν στην μετακίνηση της μπάλας με το κεφάλι.

5. Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές;

Τα  παιδιά,  στην  πρώτη  δραστηριότητα  του  κύριου  μέρους,  στην  οποία  έπρεπε  να

ισορροπήσουν  με  κάποιους  συγκεκριμένους  τρόπους  κάθε  φορά  στα  τουβλάκια

(μετέπειτα,  αφού  παρατήρησα  πως  ήταν  αρκετά  επικίνδυνη  η  ισορροπία  πάνω  στα

τουβλάκια,  τα ζήτησα να ισορροπήσουν  στο περίγραμμα  του  γηπέδου)  δυσκολεύτηκαν

περισσότερο  στην  ισορροπία  με  τις  φτέρνες.  Στην  δεύτερη  δραστηριότητα  του  κύριου

μέρους δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στη μετακίνηση της μπάλας με το κεφάλι καθώς συνεχώς

τους έπεφτε ή χρειαζόταν να χρησιμοποιούν βοηθητικά τα χέρια τους. Τέλος, στο χορευτικό

υπήρξε μια δυσκολία στο συγχρονισμό.

Αξιολόγηση της δραστηριότητας 

6. Ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα μου ανταποκρίθηκε στους σκοπούς που είχα θέσει εξ

αρχής. Ωστόσο υπήρξε μια δυσκολία στη διατήρηση προσοχής (που ήταν και ένας από τους

γνωστικούς  μου  στόχους)  καθώς  το  πρόγραμμα  πραγματοποιήθηκε  στην  αυλή  του

σχολείου οπότε υπήρξαν αρκετά ερεθίσματα που αποσπούσαν την προσοχή των παιδιών,
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πολλά περισσότερα από ότι  αν το πραγματοποιούσα στο εσωτερικό του νηπιαγωγείου.

Ακόμα  υπήρξε  μια  δυσκολία  στην  τήρηση  των  οδηγιών.  Στην  αποθεραπεία  έγινε

επανάληψη  του  πρώτου  μέρους  του  χορευτικού  όπου  διαπίστωσα  πως  τα  παιδιά  το

θυμόντουσαν και  είχαν βελτιωθεί  στις κινήσεις  τους και στο ρυθμό και  ακολούθησε το

δεύτερο μέρος . Χορέψαμε και το δεύτερο μέρος και έπειτα ολόκληρο το πρώτο και το

δεύτερο μέρος του τραγουδιού (κουπλέ, ρεφρέν) .  Διαπίστωσα ότι  τα παιδιά αποκτούν

σιγά  σιγά  το  ρυθμό  και  αντίστοιχες  κινήσεις  με  εμένα  ενώ  στην  αρχή  υπήρξε  μεγάλη

απόκλιση των κινήσεων τους με τις δικές μου .

7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Το γεγονός ότι επέλεξα να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε εξωτερικό

χώρο  θεωρώ  πως  ήταν  λάθος  καθώς  δυσκολεύτηκα  πολύ  να  διατηρήσω  την

προσοχή  τους  επικεντρωμένη  σε  εμένα  και  στις  δραστηριότητες  μου.  Υπήρξαν

πολλά  ερεθίσματα  που  διαρκώς  τους  αποσπούσαν  την  προσοχή.  Άρα  αν  ξανα

υλοποιούσα το κινητικό πρόγραμμα, θα το υλοποιούσα στην αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων, όπως και τα προηγούμενα.

 

85



4ο κινητικό πρόγραμμα

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα

1. Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στο πρόγραμμα μου;

Στην  προθέρμανση  χρησιμοποίησα  τη  μέθοδο  του  παραγγέλματος  και  τη  μέθοδο

αποκλίνουσας παραγωγικότητας, στο κύριο μέρος τη μέθοδο του παραγγέλματος και στην

αποθεραπεία τη μέθοδο παραγγέλματος.

1.  Αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα στο πρόγραμμα μου; Συνέβη κάτι ασυνήθιστο ή

αξιοσημείωτο;

Δεν αντιμετώπισα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο συγκεκριμένο κινητικό πρόγραμμα. 

2. Ποια σημεία του προγράμματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Κατά την κυκλική γύμναση, τα περισσότερα δυσκολεύτηκαν να θυμούνται να ανεβαίνουν

στις καρέκλες με το δεξί πόδι, οπότε έπρεπε συνεχώς να τους το υπενθυμίζω. Η ισορροπία

στη γραμμή έγινε με μεγάλη επιτυχία. Τα άλματα τους από το ένα στεφάνι στο άλλο με τα

δύο πόδια σα κουνελάκια ήταν σωστά. Στο πέταγμα της μπάλας για να ρίξουν το φράκτη

παρατήρησα πως τα παιδιά πετούσαν με διάφορους τρόπους την μπάλα για να ρίξουν το

φράκτη  (π.χ.  κλώτσημα  μπάλας,  πέταγμα  με  δύναμη,  κύλισμα  στο  έδαφος  κ.α)

ξεδιπλώνοντας έτσι τη δημιουργικότητα τους. Αφού τα παιδιά μπήκαν σε δύο σειρές, με

μικρή  δυσκολία,  τους  εξήγησα  τους  κανόνες  του  παιχνιδιού  τους  οποίους  κατανόησαν

αμέσως. Κάποια πετούσαν με δύναμη τη μπάλα οπότε δεν κατάφερναν ούτε να αγγίξουν το

στόχο τους καθώς η μπάλα έφευγε πολύ μακριά. Τα περισσότερα όμως το έκαναν με τον

τρόπο που τους είχα δείξει και χωρίς μεγάλη δύναμη οπότε κατάφερναν να πλησιάσουν το

στόχο  τους.  Ωστόσο  μόνο  δύο  παιδιά  κατάφεραν  να  πετάξουν  την  μπάλα  μέσα  στο

καλαθάκι.  Το  μηλαράκι  πέρασε  άρεσε  πολύ  στα  παιδιά  και  αντεπεξήλθαν  όλα

ακολουθώντας  πιστά  τους  κανόνες.  Η  μίμηση  των  ζώων  έγινε  δημιουργικά.  Τέλος  το

πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το χορευτικό. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και το

δεύτερο μέρος του χορευτικού καθώς και ολόκληρο. Αφού τους έδειξα τις  κινήσεις  του

δεύτερου  μέρους,  χωρίς  μουσική  και  με  μουσική,  το  χορέψαμε  ολόκληρο.  Τα  παιδιά

χόρεψαν κατά προσέγγιση με τις κινήσεις μου το χορευτικό με μεγάλη βελτίωση τόσο στο
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ρυθμό  όσο  και  στις  κινήσεις.  Βέβαια  σε  ελάχιστα  παιδιά  κάθε  φορά  στο  χορευτικό

αποσπάται η προσοχή τους από περισπασμούς και ασχολούνται με κάτι άλλο. 

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

3. Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά οι μαθητές;

Κατά την προθέρμανση, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την κυκλική γύμναση και σε κάποια

σημεία φάνηκαν να είναι ιδιαίτερα δημιουργικά. Δυσκολεύτηκαν μόνο να θυμούνται να

ανεβαίνουν στις καρέκλες με το δεξί πόδι οποτε έπρεπε συνεχώς να τους το υπενθυμίζω.

Κατά την πρώτη δραστηριότητα,  παρόλο που κατανόησαν τις  οδηγίες,  και  πετούσαν τη

μπάλα με σωστό τρόπο, τα περισσότερα παιδιά δεν κατάφεραν να ρίξουν τη μπαλίτσα

μέσα στο καλαθάκι. Μόνο δύο τα κατάφεραν. Τους άρεσε πάρα πολύ το μηλαράκι πέρασε

και αντεπεξήλθαν επιτυχώς. Τέλος, για ακόμα μια φορά ευχαριστήθηκαν το χορευτικό και

παρουσίασαν μεγάλη βελτίωση τόσο στο ρυθμό όσο και στις κινήσεις και στο συγχρονισμό.

4.  Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές;

Τα  παιδιά  στην  κυκλική  γύμναση,  δυσκολεύτηκαν  περισσότερο  στο  να  θυμούνται  να

ανεβαίνουν στις καρεκλίτσες με το δεξί  οπότε συνεχώς έπρεπε να τους το υπενθυμίζω.

Ακόμα, κατά τη δεύτερη δραστηριότητα του κύριου μέρους, δεν κατάφερε σχεδόν κανένα

να ρίξει τη μπάλα μέσα στο καλαθάκι, , παρόλο που η απόσταση τους από το καλαθάκι

ήταν μικρή.

 Αξιολόγηση της δραστηριότητας

5. Ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Στην  προθέρμανση  υπήρξε  ισορροπία,  σωστά άλματα  αλλά  δεν  υπήρξε  πλευρίωση.  Τα

περισσότερα δυσκολεύτηκαν να θυμούνται να ανεβαίνουν στις καρέκλες με το δεξί πόδι,

οπότε έπρεπε συνεχώς να τους το υπενθυμίζω.  Στην πρώτη δραστηριότητα του κύριου

μέρους, αν και ορισμένα παιδιά πετούσαν τη μπάλα με πολύ δύναμη οπότε ξεπερνούσαν

κατά πολύ το στόχο τους, τα περισσότερα πλησίαζαν το στόχο τους (το καλάθι).Η δεύτερη

δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και

το δεύτερο μέρος του χορευτικού καθώς και ολόκληρο. Αφού τους έδειξα τις κινήσεις του

δεύτερου  μέρους,  χωρίς  μουσική  και  με  μουσική  το  χορέψαμε  ολόκληρο.  Τα  παιδιά

χόρεψαν κατά προσέγγιση με τις κινήσεις μου το χορευτικό με μεγάλη βελτίωση τόσο στο

ρυθμό όσο και στις κινήσεις. Βέβαια ελάχιστα παιδιά κάθε φορά στο χορευτικό αποσπόταν

η  προσοχή  τους  από  περισπασμούς  και  ασχολούνται  με  κάτι  άλλο.  Όσον  αφορά  τους

γνωστικούς στόχους που είχα θέσει είχαν επιτυχή εφαρμογή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά

τον  γενικό  κινητικό  στόχο  (φαντασία  και  δημιουργικότητα)  και  τους
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κοινωνικοσυναισθηματικούς,  τους πέτυχα εκτός από την τήρηση σειράς,  την οποίο έχω

διαπιστώσει ότι γενικά δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τα παιδιά.

6. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Δε θα άλλαζα κάτι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
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5ο κινητικό πρόγραμμα

 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα

 1.Ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποίησα στο πρόγραμμα μου;

Και στην προθέρμανση και στις δραστηριότητες του κύριου μέρους και στην αποθεραπεία

χρησιμοποίησα τη μέθοδο του παραγγέλματος.

2.Αντιμετώπισα  κάποιο  πρόβλημα  στο  πρόγραμμα  μου;  Συνέβη  κάτι  ασυνήθιστο  ή

αξιοσημείωτο;

Δεν αντιμετώπισα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο κινητικό μου πρόγραμμα.

3.Ποια σημεία του προγράμματος ήταν πιο επιτυχή; Ποια λιγότερο επιτυχή; Γιατί;

Αρχικά, χορέψαμε το χόκυ πόκυ και το κεφάλι, ώμοι…. . Στο κεφάλι ώμοι, τα περισσότερα

παιδιά  ακουμπούσαν  τα  αντίστοιχα  μέλη  του  σώματος  τους  με  τα  μέλη  που  έλεγε  το

τραγούδι χωρίς να μπερδευτούν. Ωστόσο στο χόκυ- πόκυ, τα περισσότερα παρέλειπαν να

κάνουν τη στροφή ενώ κάποια δε χόρευαν καθόλου καθώς είχε αποσπαστεί  η προσοχή

τους. Κατά τα άλλα τα παιδιά που χόρευαν, είχαν ρυθμό και κινούνταν όπως υποδείκνυε το

τραγούδι να κινηθούν. Στο πρώτο μέρος του κύριου μέρους του Survivor χώρισα τα παιδιά

σε δύο ομάδες (μπλέ και κόκκινη) και αφού μπήκαν σε δύο σειρές τους εξήγησα τα εμπόδια

που θα έπρεπε να περάσουν και ότι η πιο γρήγορα ομάδα κερδίζει. Με το άκουσμα του

τραγουδιού  τα  δύο  πρώτα  κορίτσια  ξεκίνησαν  δυναμικά.  Έκαναν  άλμα,  έκαναν  σωστή

κυβίστηση  στο  στρώμα,  έριξαν  την  μπάλα  στο  καλάθι,  ζικ-ζακ  στους  κώνους  και

επέστρεψαν γρήγορα πίσω δίνοντας το στον επόμενο και πηγαίνοντας στο τέλος της σειράς

τους.  Η  δυσκολία  στα  εμπόδια αυτά  ήταν  ότι  δε  θυμόντουσαν,  τουλάχιστον  τα  πρώτα

παιδιά, ότι έπρεπε να περνάνε μέσα από το στεφάνι οπότε έπρεπε να τους το υπενθυμίζω

στην αρχή. Ακόμη κάποια δυσκολεύτηκαν στο ζικ-ζακ ενώ ελάχιστα δυσκολέυτηκαν στην

κυβίστηση.  .  Στο  δεύτερο μέρος,  εξήγησα  στα  παιδιά  τους  κανόνες  του  παιχνιδιού  και

ξεκινήσαμε!  Κατανόησαν  απευθείας  το  παιχνίδι  και  δεν  υπήρξε  κάποια  δυσκολία.  Το

κινητικό πρόγραμμα έκλεισε με το χορευτικό. Αφού το χόρεψαν ακόμα μια φορά μαζί μου,

έχοντας με ως πρότυπο, τα ζήτησα να το χορέψουν μόνα τους. Τα κορίτσια επειδή μου

είπαν ότι το ήξεραν καλύτερα μπήκαν πρώτες και ακολούθησαν τα αγόρια. Όσο χόρευαν

γυρνούσαν κάποια παιδιά κάποιες στιγμές και με κοιτούσαν για να τους βοηθήσω, όπως
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και έκανα. Τα κορίτσια είχαν αναπτύξει ρυθμό και χάρη και το προσέγγισαν πολύ καλά, σε

αντίθεση με τα περισσότερα αγόρια που δυσκολεύτηκαν. Υπήρξε απουσία ρυθμού και οι

περισσότερες κινήσεις δεν έμοιαζαν με εκείνες του χορευτικού.

Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές

4.Τι άρεσε και σε τι δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά οι μαθητές;

Στην προθέρμανση τους άρεσε περισσότερο το κεφάλι, ώμοι, γόνατα και πόδια. Ακόμη στο

κυρίως  μέρος  τους  άρεσαν  τα  εμπόδια  καθώς  και  η  δεύτερη  δραστηριότητα  με  τα

στεφάνια.  Το χορευτικό τους άρεσε αν και κάποια δεν ανταποκρίθηκαν επιτυχώς. Όσον

αφορά την προθέρμανση δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά στο χόκυ πόκυ για τους λόγους

που  δίνονται  στην  απάντηση  της  ερώτησης  6.  Στην  πρώτη  δραστηριότητα  του  κύριου

μέρους δεν ανταποκρίθηκαν τόσο καλά στο ζικ-ζακ και ελάχιστα στην κυβίστηση. Ακόμη

κάποια  παιδιά  δε  θυμόντουσαν  ότι  έπρεπε  να  περνάνε  μέσα  από  τα  στεφάνια  οπότε

έπρεπε να τους το υπενθυμίσω.

5.Σε τι δυσκολεύτηκαν περισσότερο οι μαθητές;

Τα  παιδιά  ,στην  προθέρμανση,  δυσκολεύτηκαν  περισσότερο  με  το  χόκυ-  πόκυ.  Τα

περισσότερα παρέλειπαν να κάνουν τη στροφή ενώ κάποια δε χόρευαν καθόλου καθώς

είχε αποσπαστεί η προσοχή τους. . Στην αποθεραπεία τα κορίτσια είχαν αναπτύξει ρυθμό

και  χάρη  και  το  προσέγγισαν  πολύ  καλά,  σε  αντίθεση  με  τα  περισσότερα  αγόρια  που

δυσκολεύτηκαν.  Υπήρξε απουσία ρυθμού και οι  περισσότερες κινήσεις  δεν έμοιαζαν με

εκείνες του χορευτικού.

Αξιολόγηση της δραστηριότητας

6.Ανταποκρίθηκε το πρόγραμμα μου στους σκοπούς που είχα θέσει εξ’ αρχής;

Στην προθέρμανση τα παιδιά ,σε έναν μεγάλο βαθμό, ανταποκρίθηκαν στα δύο χορευτικά

πετυχαίνοντας έτσι και τους στόχους που είχα θέσει. Στο πρώτο μέρος τα παιδιά πέτυχαν

τους στόχους που είχα θέσει.  Ελάχιστα ήταν τα προβλήματα κυρίως στα άλματα με την

σειρά  που  τους  είχα  υποδείξει.  Αντεπεξήλθαν  επιτυχώς  και  στο  δεύτερο  μέρος.  Όσον

αφορά το κλείσιμο του προγράμματος, τα παιδιά αφού χορέψαμε όλοι μαζί το χορευτικο

ολόκληρο χόρεψαν στη συνέχεια μόνα τους το χορευτικό, χωρίς εμένα. Παρατήρησα ότι τα

κορίτσια είχαν αναπτύξει ρυθμό και συγχρονισμό σε μεγαλύτερο βαθμό από τα αγόρια.

Όσον αφορά τον γενικό κινητικό στόχο (ταχύτητα) τους κοινωνικοσυναισθηματικούς και το

γνωστικό  στόχο  που  είχα  θέσει  τα  παιδιά  ανταποκρίθηκαν.  Ακόμα  και  στην  τήρηση

κανόνων και σειράς τα παιδιά βελτιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό.
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7. Τι αλλαγές θα έκανα και γιατί;

Δε θα άλλαζα κάτι στο κινητικό μου πρόγραμμα.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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