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ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

Η δύσκολη περίοδος που διανύουμε μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε και να γνωρίσουμε 

καλύτερα τις ικανότητες, τις ανάγκες  και τα ταλέντα των παιδιών μας. Μένουμε στο σπίτι και 

εφευρίσκουμε τρόπους ενασχόλησης, ώστε το παιδί μας να μπορέσει να αναπτύξει και να βελτιώσει 

ικανότητες και δεξιότητες μέσα από το ίδιο του το σώμα. Όπως ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται 

τροφή για να αναπτυχθεί σωματικά, έτσι ακριβώς χρειάζεται και «αισθητηριακό φαγητό» για να 

αναπτυχθεί και να βελτιωθεί νευρολογικά και αισθητηριακά.  Μέσα από δραστηριότητες που 

εμπεριέχουν αντίστοιχα  ερεθίσματα αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε τα αισθητηριακά συστήματα του 

παιδιού, τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορεί να προσαρμόζεται και να αλληλεπιδρά κάθε φορά με 

το εκάστοτε περιβάλλον που βρίσκεται.  

Τι είναι όμως το αισθητηριακό φαγητό; 

Ρήματα όπως: ακούω, βλέπω, μυρίζω, γεύομαι, πιάνω, αγγίζω, πιέζω, σηκώνω, τραβάω, σπρώχνω είναι 

ενέργειες/ δράσεις που δίνουν ερέθισμα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και παράγουν συναισθήματα 

όπως: χαίρομαι, φοβάμαι, πονάω, ευχαριστιέμαι, απολαμβάνω. Έτσι λοιπόν, αισθητηριακό φαγητό είναι  

οι δραστηριότητες/ παιχνίδια που δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να βελτιώσουν και να 

τελειοποιήσουν τα αισθητηριακά τους συστήματα ώστε να παράγουν κάθε φορά  μία κατάλληλη 

συμπεριφορά/ ενέργεια, ανάλογα με το ερέθισμα που λαμβάνουν. 

 

 

Ώρα για παιχνίδι!!! 

«Όταν ήμουν στην κοιλίτσα σου έκανα συνέχεια τούμπες και ανακάλυπτα τη σχέση μου με τη 

βαρύτητα. Τώρα πώς θα παίζω αυτό το παιχνίδι;» 

 Κάνουμε τούμπες σε στρώμα ή κρεβάτι 

 Χοροπηδάμε 

 Περπατάμε σε άνισες επιφάνειες 

 Μας αναποδογυρίζει η μαμά ή ο μπαμπάς στον αέρα 

 Στριφογυρίζουμε σαν τις σβούρες 

 Παίζουμε βαρελάκια στο πάτωμα 

 Κάνουμε κούνια/αιώρα φτιάχνοντάς την με ένα ύφασμα/ σεντόνι 

και έναν γάτζο                                                      

 Μας τυλίγουν σε σεντόνι στο πάτωμα και το τραβάνε απότομα για 

να ξετυλιχτούμε                                                                                                   Laura Steerman 

 Στροβιλιζόμαστε πάνω σε καρέκλα με ροδάκια 

 Τοποθετούμε ένα στρώμα (κρεβατιού ή θαλάσσης) με κλίση σε έναν καναπέ και κάνουμε 

τσουλήθρα 
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«Τι εννοείτε όταν λέτε να κάτσω φρόνιμα; Πώς θα γίνω δυνατός σαν 

τον Ηρακλή;» 

 Παίζουμε αγώνα ταχύτητας σέρνοντας καρέκλες 

 Κάνουμε τραμπολίνο στο κρεβάτι 

 Μιμούμαστε διάφορα ζωάκια μπουσουλώντας 

 Παίζουμε διελκυστίνδα  με ένα σχοινί/ σεντόνι 

 Παίζουμε τσουβαλοδρομίες με μαξιλαροθήκες 

 Φτιάχνουμε διαδρομές με εμπόδια και τα ξεπερνάμε 

 Σκαρφαλώνουμε και πηδάμε στα έπιπλα 

 Κάνουμε στο πάτωμα ποδήλατο (άσκηση γυμναστικής) με τη 

μαμά ή τον μπαμπά                                                                                        Νίκος Εγγονόπουλος 

 Μιμούμαστε τα φίδια στο πάτωμα,  κινούμαστε έρποντας 

 Με τυλίγουν σε ένα σεντόνι και προσπαθώ να βγω όσο πιο γρήγορα μπορώ 

 Παίζουμε με μπάλα (όλων των μεγεθών) 

 Τραβάμε ελαστικά αντικείμενα (ξεφούσκωτα μπαλόνια, λάστιχα γυμναστικής κ.α. ) 

 Ποτίζουμε τις γλάστρες του σπιτιού μας με ποτιστήρι  

 Σκίζουμε χαρτιά (ευκαιρία για χαρτοπόλεμο) 

 Πετάμε και πιάνουμε μεγάλη μπάλα ή μαξιλάρι 

 

 «Ό,τι ακουμπούσε ο Μήδας γινόταν χρυσάφι. Ό,τι ακουμπάει 

εμένα, γίνεται ο απτικός θησαυρός μου!» 

 Παίζουμε με πλαστελίνη 

 Γινόμαστε ανθρώπινο sandwich και ξαπλώνει ο ένας πάνω 

στον άλλον 

 Παίζουμε με σφιχτές αγκαλιές και προσπαθούμε να 

ξεφύγουμε                                                                                           Mikelangelo  

 Μου κάνουν μασάζ με δονούμενο αντικείμενο (ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, παιδικά αντικείμενα 

με δόνηση κ.α.) 

 Ψάχνω κρυμμένα αντικείμενα με τα χέρια ή τα πόδια μέσα σε δοχείο με άμμο/όσπρια 

 Κλείνω τα μάτια και ψάχνω αντικείμενα μέσα σε νερό 

 Στριμωχνόμαστε κάτω από στρώματα ή μαξιλάρια και προσπαθούμε να δραπετεύσουμε  

 Ζωγραφίζουμε με δαχτυλομπογιές 

 Ποτίζουμε τις γλάστρες του σπιτιού μας με νεροπίστολο 

 Πλάθουμε κουλουράκια με τη μαμά και τον μπαμπά 

 Φτιάχνουμε μπάλες με μπαλονάκια και όσπρια και κάνουμε μασάζ 

 Φτιάχνουμε κούνια- κουκούλι  από ελαστικό ύφασμα (π.χ. λίκρα) και έναν γάντζο και παίζουμε 

μέσα σε αυτό 

 Μπαίνουμε μέσα σε παπλωματοθήκη και παίζουμε τα φαντάσματα 

 Απλώνουμε αφρό ξυρίσματος στο τραπέζι και ζωγραφίζουμε/ γράφουμε με χέρια/πόδια 
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   «Άκουσα πως ο εθνικός μας ποιητής, ο Σολωμός, είπε πως όταν αστράφτει φως, γνωρίζει ο νιος τον 

εαυτό του!»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Κλείνουμε τα φώτα και προσπαθούμε να ακουμπήσουμε το φως από 

φακό στον τοίχο. 

 Χορεύουμε μπροστά από καθρέφτη και παρατηρούμε τον εαυτό μας                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                

 Κρύβουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο αντικείμενα που φωσφορίζουν 

και τρέχουμε να μαζέψουμε τα περισσότερα                                                                          
                                                                                                                                    Vincent Van Gogh                

 Φτιάχνουμε και παίζουμε με χρωματιστό νερό από χρώματα ζαχαροπλαστικής ή από μαρκαδόρο 

 

«Η δασκάλα μου μας είπε να ακούσουμε τα κύματα μέσα μας, όπως 

είπε ένας Πέρσης ποιητής. Μπορείς να με βοηθήσεις;» 

 

 Παίζουμε μουσική με κατσαρόλες και κουτάλια 

 Ακούμε μουσική και χορεύουμε (με μέτρια ένταση) 

 Κλείνουμε τα μάτια μας και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε 

ήχους (ήχος τρεχούμενου νερού, ήχοι ζώων κ.α.) 

                                                                                                                                       Pablo Picasso 

 

«Βοήθησέ με να φτιάξω αναμνήσεις. H ζωή είναι λουλούδι και οι 

αναμνήσεις το άρωμά του! » 

 Παίζουμε τυφλόμυγα με μυρωδιές. Βάζουμε μπροστά μας 

αντικείμενα που μυρίζουν και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι 

είναι 

 Κλείνουμε τα μάτια μας και προσπαθούμε να φτάσουμε κοντά στο 

αντικείμενο που μυρίζει (σβηστό κερί, φαγητό με έντονη μυρωδιά) 
                                                                                                                                Claude Monet 
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«Κουραστήκατε μαμά και μπαμπά; Ώρα να εξασκήσουμε τις αναπνοές μας, 

λοιπόν!»  

 Ξαπλώνουμε μπρούμυτα στο πάτωμα και φυσάμε με καλαμάκι χάρτινα 

μπαλάκια. Όποιος φτάσει το μπαλάκι του πρώτος στο τέρμα, κερδίζει! 

 Φυσάμε με σφυρίχτρες  

 Κάνουμε φούσκες φυσώντας καλαμάκι σε δοχείο με νερό και υγρό πιάτο 

 Ποτίζουμε τις γλάστρες με το στόμα. Ρουφάμε νερό με καλαμάκι και 

πιτσιλάμε τις γλάστρες του σπιτιού                                                                          Edouard Manet 

 Φουσκώνουμε μπαλόνια                                                                                             

 Κάνουμε φούσκες  

 

 

«Ώρα για χαλάρωση!» 

 Κάνουμε σφιχτές αγκαλιές 

 Κάνουμε ένα ζεστό μπάνιο με αρκετή πίεση στο νερό 

 Τρίβουμε έντονα την πλάτη μας 

 Λικνιζόμαστε δεξιά-αριστερά ή μας λικνίζει η μαμά ή ο μπαμπάς 

 Μειώνουμε τον φωτισμό 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 Leonardo Da Vinci 

 

 

 

  Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι τόσο απλές, αλλά συνάμα τόσο 

σημαντικές για να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί αισθητηριακά ένα 

παιδί. Έτσι, το βοηθάμε να εδραιώσει και να παγιώσει βασικές 

δεξιότητες, ώστε πάνω σε αυτές να χτίσει πιο σύνθετες και τελικά να 

φτάσει στην κορυφή  της πυραμίδας των δεξιότητων. Αυτή δεν είναι 

άλλη από τη σχολική ετοιμότητα και γενικά την ακαδημαϊκή 

ικανότητα.  Όλα τα παραπάνω στηρίζονται στις αρχές της μεθόδου της 

Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης που ανέπτυξε η ψυχολόγος και 

εργοθεραπεύτρια Anna Jean Ayres (1920-1989).  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Εμπλέξτε τις παραπάνω δραστηριότητες με γνωστικούς στόχους, ανάλογα με το 

γνωστικό επίπεδο του παιδιού σας. 

 Συμπεριλάβετε στις δραστηριότητες διάφορους ενισχυτές όταν αυτό είναι 

απαραίτητο 

 Όταν το παιδί σας αρνείται έντονα να πραγματοποιήσει μια έντονη κινητική 

δραστηριότητα, μην το πιέσετε. Προφανώς δεν είναι έτοιμο!  

 Παρατηρείστε το παιδί σας και ανακαλύψτε τι το διασκεδάζει πιο πολύ. Πάνω 

σε αυτό χτίστε του ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον. 

 Προτιμήστε το φυσικό φως στο σπίτι σας και ανοίχτε όλες τις κουρτίνες σας! 

 Επικοινωνείτε συχνά με τους θεραπευτές του παιδιού για ανατροφοδότηση και 

κατευθύνσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


