
 

 

                       

                     

       Μια από τις βασικές δεξιότητες, που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά 

πριν την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο είναι αυτή της λεπτής 

κινητικότητας. Το να μπορούν, δηλαδή, με απλά λόγια να χρησιμοποιούν 

τα δαχτυλάκια τους με τέτοιο τρόπο ώστε να χειρίζονται διάφορα 

αντικείμενα με επιδεξιότητα. Το να μπορούν να πιάσουν μικρά 

αντικείμενα, να κόψουν με ψαλίδι, να κουμπώσουν και να ξεκουμπώσουν 

κουμπιά, να ανεβάσουν και να κατεβάσουν φερμουάρ, να κρατήσουν 

μαρκαδόρο, μολύβι και να σχεδιάσουν κ.λ.π.  

      Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, η δεξιότητα αυτή αποτελεί προϋπόθεση 

για την εκμάθηση της γραφής, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται και 

πολλές άλλες γνωστικές λειτουργίες όπως η οπτικοχωρική αντίληψη, ο 

οπτικοκινητικός συντονισμός, η προσοχή, η παρατηρητικότητα,  η 

λογική-επαγωγική σκέψη κ.α. 

   Στο Νηπιαγωγείο υλοποιούνται καθημερινά δραστηριότητες με τέτοιο 

στόχο. Για να δούμε τι μπορείτε να κάνετε εσείς, τώρα που τα παιδιά 

είναι στο σπίτι… 



       Υπάρχουν πολλά πράγματα, που έχετε στο σπίτι και μπορείτε να τα 

αξιοποιήσετε προκειμένου να καλλιεργήσετε μέσα από το παιχνίδι 

τέτοιες δεξιότητες διασκεδάζοντας μαζί με το παιδί σας. 

 

             Το παιχνίδι ξεκινάει….!!!!!!  

 

 

1. Παιχνίδια με πλαστελίνη:           
                                                                                                                

     

                                  
 

Α΄ ΕΠΊΠΕΔΟ: Το παιδί δουλεύει καλά την πλαστελίνη με τα 

χεράκια του και σχηματίζει ό,τι θέλει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει 

εργαλεία για πλαστελίνη, πλάστη, κουπάτ, πλαστικά μαχαιράκια, 

πιρουνάκια, κουταλάκια, φελλούς, καπάκια από αναψυκτικά κ.α. 

  



Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ (σύνδεση με γνωστικό αντικείμενο): το παιδί 

σχηματίζει με την πλαστελίνη γράμματα, αριθμούς, σχήματα. Του 

δίνουμε αντίστοιχες καρτέλες, όπου υποδεικνύεται η σωστή φορά 

γραφής. Δεν επιμένουμε ως προς αυτή. Σε πρώτη φάση, σχηματίζει 

τα γράμματα πάνω στις καρτέλες όπου τα έχουμε σχεδιάσει και 

στη συνέχεια αντιγράφοντας τις καρτέλες. Με τον ίδιο τρόπο 

μπορούμε να παίξουμε και με το όνομά του η/και άλλες λέξεις. 

 

2. Παιχνίδια με όσπρια: 
 

Α΄ΕΠΙΠΕΔΟ: Δίνουμε στο παιδί ανακατεμένα όσπρια - στην αρχή 

μεγαλύτερου μεγέθους και στη συνέχεια μικρότερου - τα οποία 

πρέπει να ξεχωρίσει σε διαφορετικά πιατάκια. Σε πρώτη φάση, 

πιάνει τα όσπρια με τα δαχτυλάκια του. Σε δεύτερη φάση, μπορεί 

να χρησιμοποιήσει μεταλλική λαβίδα για παγάκια ή/και τσιμπιδάκι 

φρυδιών. 

 

Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ (σύνδεση με γνωστικό αντικείμενο): το παιδί 

καλείται να βάλει σε διάφανα ποτηράκια τόσα όσπρια όσα δηλώνει 

ο αριθμός, που αναγράφεται πάνω στο ποτήρι (αναγνώριση 

αριθμητικών συμβόλων, πληθικότητα, καταμέτρηση). 

 

 

3. Παιχνίδια με συνδετήρες: 
 

Α΄ΕΠΊΠΕΔΟ: Το παιδί καλείται να φτιάξει μια αλυσίδα με 

χρωματιστούς συνδετήρες, περνώντας τον ένα μέσα στον άλλο.  

          

Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ (σύνδεση με γνωστικό αντικείμενο): 

Το παιδί καλείται να συνεχίσει μια αλυσίδα με χρωματιστούς 

συνδετήρες αναπαράγοντας συγκεκριμένο μοτίβο π.χ. του δίνεται 

μια αλυσίδα με κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί 

συνδετήρα και εκείνο πρέπει να συνεχίσει βάζοντας κόκκινο, 

κίτρινο, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί συνδετήρα κ.ο.κ. Μπορούμε , 

επίσης, να του δώσουμε μια αλυσίδα  με 3 κόκκινους συνδετήρες, 



4 πράσινους, 5 μπλε και να πρέπει να τη συνεχίσει με τον ίδιο 

τρόπο, οπότε εξασκείται και στην καταμέτρηση. 

 

 

4. Παιχνίδια με μανταλάκια: 

 
   

                    
 

 

 

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ζητάμε από το παιδί να βάλει μανταλάκια – 

ξεκινάμε από μεγάλα και σιγά σιγά χρησιμοποιούμε μανταλάκια 

μικρότερου μεγέθους -  γύρω γύρω από ένα κουτί παπουτσιών, να 

κρεμάσει χαρτονάκια, παιδικά καλτσάκια, μικρά κομμάτια ύφασμα 

σε ένα σχοινί, να «πιάσει» μανταλάκια πάνω σε συρμάτινο ή/και 

πλαστικό πλέγμα. 

 

Β΄ ΕΠΊΠΕΔΟ (σύνδεση με γνωστικό αντικείμενο): δίνουμε στο 

παιδί καρτελάκια με συγκεκριμένους αριθμούς και καλείται να 

«πιάσει» πάνω σε κάθε καρτέλα τόσα μανταλάκια όσα δηλώνει ο 

αριθμός της. Επίσης, μπορεί να τοποθετήσει μανταλάκια γύρω από 

ένα κουτί παπουτσιών ακολουθώντας συγκεκριμένο μοτίβο π.χ. 3 

κόκκινα, 2 πράσινα, 4 μπλε, 5 κίτρινα κ.λ.π. 

 

 

 

 



5. Παιχνίδι με καλαμάκια: 

                                

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ζητάμε από το παιδί να περάσει καλαμάκια  - εδώ 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σύρμα πίπας - μέσα από τις 

τρύπες ενός σουρωτηριού. Επίσης, μπορούμε να κόψουμε σε 

μικρότερα, ίσου μεγέθους κομμάτια καλαμάκια, να καρφώσουμε 

πάνω σε φελιζόλ ή/και σφουγγάρι  ξύλινα καλαμάκια για 

σουβλάκια και να του ζητήσουμε να περάσει τα κομμάτια από τα 

πλαστικά καλαμάκια μέσα σε αυτά.  

 

Β΄ ΕΠΊΠΕΔΟ (σύνδεση με γνωστικό αντικείμενο): δίνουμε στο 

παιδί καρτελάκια με συγκεκριμένους αριθμούς και καλείται να 

περάσει σε κάθε καλαμάκι από σουβλάκι τόσα κομματάκια 

πλαστικά καλαμάκια όσα δηλώνει ο αριθμός. Επίσης, μπορεί να 

φτιάξει βραχιόλια ή/και κολιέ περνώντας τα κομματάκια από τα 

καλαμάκια μέσα σε κλωστή/σπάγκο ακολουθώντας συγκεκριμένο 

μοτίβο π.χ. 3 κόκκινα, 2 πράσινα, 4 μπλε, 5 κίτρινα κ.λπ. Τέλος, 

μπορεί να κάνει ομαδοποίηση με βάση το χρώμα βάζοντας τα 

κομματάκια από τα καλαμάκια σε ποτηράκια. Πάνω σε κάθε 

ποτηράκι θα κολλήσουμε ένα κομματάκι καλαμάκι με το 

αντίστοιχο χρώμα. Τέλος, κόβοντας τα καλαμάκια σε διαφορετικά 

μήκη μπορούμε να κάνουμε σειροθέτηση. Αφηγούμαστε μια 

αυτοσχέδια ιστορία για μια οικογένεια από καλαμάκια (μαμά, 

μπαμπάς, παιδιά) και προκειμένου να τη δραματοποιήσουμε  

φτιάχνουμε τις κούκλες - καλαμάκια επιλέγοντας το κατάλληλο 

μέγεθος για κάθε ήρωα. Μαζί με τα παιδιά θα βρούμε τα 

κατάλληλα υλικά για μάτια, μαλλιά, ρούχα, αξεσουάρ. Στη 

συνέχεια μπορούμε  να καταγράψουμε την ιστορία μαζί με τα 

παιδιά παίζοντας και με τις φωνούλες των λέξεων (Πώς θα 



γράψουμε τη λέξη «μαμά»; Από τι αρχίζει; Τι ακούγεται πρώτο;  

Το <μ>. Προσοχή στη σωστή εκφορά των φωνημάτων!!! (π.χ. όχι 

αρχίζει από <μι> αλλά από <μμμμ>. Τι ακολουθεί μετά το <μ> ; 

Πώς το <μ> γίνεται <μα>; Τι ακούγεται; <μαααααα>. Ακολουθεί 

το <α>). Με αυτό τον τρόπο το παιδί εξασκείται σε πρώτη γραφή 

και ανάγνωση. Δεν πιέζουμε το παιδί για κάτι στο οποίο δεν 

μπορεί ακόμα να ανταποκριθεί π.χ. παραμένουμε στο αρχικό 

φώνημα της λέξης, αν εντοπίζει μόνο αυτό.  Μπορούμε, επίσης, να  

εικονογραφήσουμε την ιστορία μας φτιάχνοντας το δικό μας 

παραμύθι ή/και να μοιράσουμε ρόλους και να την 

«δραματοποιήσουμε» εμείς με την κατάλληλη μεταμφίεση. Δεν 

έχουμε παρά να ανοίξουμε τις ντουλάπες μας και να επιλέξουμε 

μαζί με τα παιδιά τα ρούχα και τα αξεσουάρ που απαιτούνται. 

Μεταμορφώνουμε  έναν χώρο του σπιτιού σε θεατρική σκηνή, 

βάζουμε την κατάλληλη μουσική, γινόμαστε ηθοποιοί και 

παίζουμε θέατρο!!!  Τέλος, μπορούμε να μπερδέψουμε τις εικόνες 

της ιστορίας μας, υποδυόμενοι ένα σκανταλιάρικο πλασματάκι, 

που όλα τα κάνει άνω κάτω και το οποίο θα ζητήσει βοήθεια από 

το παιδί για να τις βάλει στη σωστή σειρά με βάση τα γεγονότα, 

ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να την αφηγηθεί στους φίλους του. 

Καθώς το παιδί θα βάζει τις εικόνες στη σειρά, του κάνουμε 

ερωτήσεις σε σχέση με τα γεγονότα και τους ήρωες, συνδέοντάς τα 

αιτιολογικά. 

 

6. Παιχνίδι με χάντρες: 
 

                            
    

 



Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Το παιδί καλείται να περάσει χάντρες μέσα σε 

κορδόνι ή/και σπάγκο.  Ξεκινάμε με μεγάλες χάντρες και χοντρό 

κορδόνι και σταδιακά το κορδόνι λεπταίνει και οι χάντρες 

μικραίνουν. Επίσης, σταδιακά αλλάζει το μέγεθος της τρύπας της 

χάντρας από  φαρδύτερο σε στενότερο. 

 

Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ (σύνδεση με γνωστικό αντικείμενο): Το παιδί περνά 

χάντρες σε κορδόνι ακολουθώντας συγκεκριμένο μοτίβο (κόκκινη, 

κίτρινη, πράσινη χάντρα στη σειρά ή/και 3 κόκκινες και μετά 3 

πράσινες, 2 μεγάλες και 4 μικρές  κ.λ.π) 

 

 

7. Παιχνίδια με lego-τουβλάκια: 

                                

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Το παιδί κατασκευάζει ό,τι θέλει. Στη συνέχεια 

σχεδιάζουμε και φτιάχνουμε από κοινού μια κατασκευή. 

          Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ (σύνδεση με γνωστικό αντικείμενο): Διαμορφώνουμε 

το δωμάτιο του παιδιού αντίστοιχα με την αίθουσα του 

νηπιαγωγείου (ένα τραπεζάκι, δυο καρεκλάκια) και το 

προσκαλούμε να παίξουμε «σχολείο». Εναλλάσσουμε τους ρόλους 

δασκάλας/-ου και μαθήτριας/-ή. Θα φτιάξουμε πύργους με lego. 

Κάθε πύργος θα φτιάχνεται με συγκεκριμένο χρώμα και 

συγκεκριμένο αριθμό από lego π.χ φτιάξε έναν κόκκινο πύργο με 6 

lego (ομαδοποίηση με βάση το χρώμα, δομημένη και 

αποτελεσματική καταμέτρηση). Αφού φτιάξουμε τρεις πύργους θα 

τους συγκρίνουμε μεταξύ τους (σε τι μοιάζουν και σε τι 

διαφέρουν) και στη συνέχεια θα τους βάλουμε στη σειρά από τον 

ψηλότερο στον χαμηλότερο και αντίστροφα (σύγκριση και 

σειροθέτηση). Σε δεύτερη φάση φτιάχνουμε περισσότερους 

πολύχρωμους πύργους δίνοντας κάθε φορά στο παιδί να διαλέξει 

από κάρτες με αριθμητικά σύμβολα, τις οποίες θα έχουμε 



γυρισμένες ανάποδα, μία. Θα καλείται να αναγνωρίσει τον αριθμό 

και να φτιάξει πύργο με τόσα lego όσα αυτός υποδηλώνει 

(αναγνώριση αριθμητικών συμβόλων, πληθικότητα, καταμέτρηση). 

Τέλος, βάζουμε ξανά τους πύργους που φτιάξαμε στη σειρά. Δεν 

ξεχνάμε να εναλλάσσουμε ρόλους και να γινόμαστε και εμείς 

μαθητές, που κάνουν λάθη και η/ο δασκάλα/δάσκαλός τους τούς 

βοηθά να τα διορθώνουν, καθώς αυτό είναι ιδιαιτέρως 

διασκεδαστικό για τα παιδιά και παράλληλα τους δίνει τη 

δυνατότητα να απενεχοποιήσουν το λάθος και να καλλιεργήσουν 

τη δεξιότητα αυτοδιόρθωσης. 

 

8. Κόψιμο με ψαλίδι: 
 

                             

                       
  

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: «Ο ψαράς των μακαρονιών» : μέσα σε ένα μεγάλο 

μπολ-λεκανάκι βάζουμε μακαρόνια πέννες ή βίδες, τα οποία 

πρέπει να μεταφέρουμε ένα-ένα με ένα παιδικό ψαλιδάκι σε ένα 

άλλο μπολάκι, που έχουμε μπροστά μας. Βάζουμε χρονόμετρο 

ή/και χρησιμοποιούμε κλεψύδρα και ξεκινάμε. Νικητής θα είναι 

όποιος θα πιάσει τα περισσότερα. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί 

εξάσκηση για τη χρήση του ψαλιδιού (ανοίγω - κλείνω). 

Β΄ ΕΠΊΠΕΔΟ: Δίνουμε στο παιδί φύλλα εφημερίδας ή σελίδες 

περιοδικών και το αφήνουμε να κόψει ελεύθερα 

Γ΄ΕΠΙΠΕΔΟ: Σχεδιάζουμε σε ένα χαρτί ευθείες, κάθετες, 

καμπύλες, τεθλασμένες  γραμμές και του ζητάμε να κόψει πάνω σε 

αυτές. 

Δ΄ΕΠΊΠΕΔΟ: Ζητάμε από το παιδί να κόψει το περίγραμμα 

σχημάτων. Ξεκινάμε από τον κύκλο. 



Ε΄ΕΠΊΠΕΔΟ: Ζητάμε από το παιδί να κόψει εικόνες από 

περιοδικά. 

 

9.Γραφοκινητικές δεξιότητες (οπτικοκινητικός 

συντονισμός, οπτικοχωρική αντίληψη, 

παρατηρητικότητα, συγκέντρωση-προσοχή): 

 

Α) Γράφουμε το όνομα του παιδιού σε μία καρτέλα και του ζητάμε 

να κολλήσει πάνω στις γραμμές μικρά αυτοκόλλητα, όσπρια, 

μπαλίτσες από γκοφρέ χαρτί, κουμπιά, μικρά πομ πομ. Το ίδιο 

μπορούμε να κάνουμε για τα γραφήματα-γράμματα καθώς και τα 

αριθμητικά σύμβολα. Μπορούμε να αναγράφουμε και τη σωστή 

φορά σχεδιασμού τους, καθώς αυτό διευκολύνει συχνά τα παιδιά. Το 

ίδιο μπορεί να γίνει και με τα διάφορα είδη γραμμών (ευθεία, 

οριζόντια, καμπύλη, τεθλασμένη κ.λ.π). Επιλέγουμε το είδος της 

άσκησης με βάση το επίπεδο και τις δυσκολίες του μαθητή. 

Β) «Αγώνες δρόμου με αυτοκινητάκια»: σχεδιάζουμε διαφόρων ειδών 

γραμμές πάνω σε χαρτί του μέτρου ή/και με χαρτοταινία στο δάπεδο,  

τις οποίες το παιδί ακολουθεί με ένα αυτοκινητάκι. Μόλις εξασκηθεί 

κάνουμε αγώνες για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι. 

Γ) Το παιδί σχεδιάζει πάνω σε ζάχαρη, άμμο, αφρό ξυρίσματος, 

γραμμές, γραφήματα-γράμματα, αριθμητικά σύμβολα, που 

αντιγράφει από καρτέλες. 

Δ) Σχεδιάζουμε πάνω σε χαρτί ή/και χαρτόνι το περίγραμμα 

σχήματος, ζώου,  σπιτιού, δέντρου, λουλουδιού ή/και ό,τι άλλου 

θέλουμε και ζητάμε από το παιδί να το ζωγραφίσει με την τεχνική 

του πουαντιγισμού χρησιμοποιώντας μπατονέτα (βουτάω σε 

δαχτυλομπογιά και ακουμπάω πάνω στη γραμμή ώστε να αφήσω 

αποτύπωμα μιας τελίτσας). Την ίδια τεχνική μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε και για γράμματα και αριθμητικά σύμβολα. 

Ε) Σχεδιάζουμε γράμματα, αριθμούς, σχήματα με τελίτσες ή/και 

διακεκομμένες γραμμές , που το παιδί καλείται να ενώσει προσεχτικά 

ακολουθώντας την υποδεικνυόμενη φορά.  

 

 

 



9. Παιχνίδι με κορδόνι-νήμα:   

 
Α) Πάνω σε χοντρό χαρτόνι (από χαρτόκουτο) σχεδιάζουμε το 

περίγραμμα σχημάτων, ζώων, λουλουδιών κ.λ.π και στη συνέχεια 

πάνω στη γραμμή και σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους ανοίγουμε 

τρύπες με το διακορευτή ή/και με ό,τι άλλο μας εξυπηρετεί. Δίνουμε 

στο παιδί κορδόνι ή/και νήμα, το οποίο πρέπει να περάσει ανάμεσα 

από τις τρύπες. Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία, συμπληρώνει την 

εικόνα ζωγραφίζοντάς τη και φτιάχνοντας ένα ωραίο καδράκι. 

Β) Παίρνουμε ένα ορθογώνιο χαρτόνι και ανοίγουμε ζεύγη τρυπών 

κατά μήκος σαν να πρόκειται για τις αντικριστές τρύπες κορδονιών 

ενός παπουτσιού. Αν μπορούμε του δίνουμε και σχήμα παπουτσιού. 

Δίνουμε στο παιδί κορδόνι, το οποίο πρέπει να περνάει στις δυο 

τρύπες και στη συνέχεια να το κάνει κόμπο και σε δεύτερο επίπεδο 

φιόγκο.  

 

10. Άλλες δραστηριότητες: 

                             

Κούμπωμα-ξεκούμπωμα κουμπιών και φερμουάρ, παρασκευή 

γλυκισμάτων (κουλουράκια με διάφορα σχήματα, μπισκότα με 

κουπάτ κ.λ.π) 

 

                                   



      Πολλές τέτοιες ιδέες μπορείτε να βρείτε σε διάφορες σελίδες στο 

διαδίκτυο γράφοντας στη μηχανή αναζήτησης «ασκήσεις λεπτής 

κινητικότητας». Αυτό, που πραγματικά χρειάζεται είναι να αφήσετε 

ελεύθερη τη φαντασία σας και να θελήσετε να παίξετε μαζί με τα παιδιά 

σας σαν να ήσασταν κι εσείς ξανά παιδιά! 

 

                           

 

 

Γκιόκα Ειρήνη 

Ειδική παιδαγωγός 
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