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Σν ΔΔΔΔΚ Ρεζύκλνπ

• Έρεη 35 καζεηέο ειηθίαο 13 σο 23 εηώλ

• Πξόθεηηαη γηα καζεηέο κε ειαθξά , κέηξηα θαη 
βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε, δηάρπηε αλαπηπμηαθή 
δηαηαξαρή ,εγθεθαιηθή παξάιπζε, δπζπξαμία, 
εκηπιεγία, ηεηξαπιεγία, επηιεςία, νξγαληθά 
πξνβιήκαηα π.ρ. κεηαβνιηθή λόζν θαη 
ζύλδξνκν ηξηζσκίαο 21.

• Γύν κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη κόληκα.

• Οη πεξηζζόηεξνη εξγαδόκελνη έρνπλ πάξεη 
απόζπαζε από άιια γπκλάζηα ή είλαη 
αλαπιεξσηέο κε εηήζηα ζύκβαζε εξγαζίαο



Σν ΔΔΔΔΚ πξνζθέξεη 3 
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Οη δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ καο 

είλαη:
• Ννεηηθέο π.ρ. ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο , αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, 

γλσζηηθέο αδπλακίεο (αληίιεςε , θαηαλόεζε, κλήκε, αλαιπηηθν-ζπλζεηηθή 
ηθαλόηεηα)

• Κνηλσληθέο π.ρ. δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία, ηελ ζπλεξγαζία , ηελ 
πξνζαξκνγή, ηελ θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο, ηε 
εθδήισζε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο

• πλαηζζεκαηηθέο π.ρ. ρακειή απηνπεπνίζεζε, παξαίηεζε, έιιεηςε 
θηλήηξσλ, θαηάζιηςε, άγρνο, ςπρηθή αδπλακία, θόβνη, παληθόο

• Πξνζσπηθήο αλάπηπμεο δει. αδπλακία απηόλνκεο δηαβίσζεο, θηλεηηθήο 
απηνλνκίαο, εζηθήο σξίκαλζεο, δπζθνιία δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο 
δηαθπιηθώλ ζρέζεσλ, πξνβιήκαηα αμηνπνίεζεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ, έιιεηςε 
θίισλ, ελδηαθεξόλησλ, ζηαζεξήο απαζρόιεζεο 

• Δπαγγεικαηηθέο π.ρ. έιιεηςε δεμηνηήησλ απόθηεζεο εξγαζίαο, 
πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο ιόγσ αληαγσληζκνύ, αλάγθε 
θαζνδήγεζεο θαη επνπηείαο γηα ηελ ηήξεζε σξαξίνπ, ηελ νινθιήξσζε 
δξαζηεξηνηήησλ,  ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ θαη ηεο επζύλεο



25% ησλ καζεηώλ καο 

παξνπζηάδνπλ
• Γπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ 

απηόλνκεο δηαβίσζεο θαη ρξεηάδνληαη 
θαζεκεξηλή βνήζεηα ζηελ ζίηηζε θαη ηελ αηνκηθή 
ηνπο πγηεηλή  από Βνεζεηηθό Δθπαηδεπηηθό 
Πξνζσπηθό

• νβαξέο δπζθνιίεο ή αδπλακίεο ζηελ αδξή θαη 
ιεπηή θηλεηηθόηεηα, πξνβιήκαηα 
πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ρώξν θαη ην ρξόλν, 
πξνβιήκαηα ηζνξξνπίαο θαη αδεμηόηεηα ζην 
ζπληνληζκό ησλ θηλήζεσλ 



Γπζθνιίεο  ΓΑΓ

• ηηο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ππάξρεη ζεκαληηθή 
δπζθνιία ζηελ νινθιήξσζε απιώλ ή πην ζύλζεησλ θηλήζεσλ:

• δπζθνιία ζηελ κίκεζε θηλήζεσλ,

• αδπλακία θηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ δύν κειώλ ηαπηόρξνλα

π.ρ. ρέξη –πόδη ή δύν ρεξηώλ (πνδηώλ)  

• αλαζθάιεηα λα επηρεηξήζνπλ κία λέα θίλεζε ιόγσ  θόβνπ

• δπζθακςία ζηα κέιε ηνπ ζώκαηνο 

• εύζξαπζηε ηζνξξνπία θαη γεληθή αδεμηόηεηα

• δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε εληνιώλ θαη αληίζηαζε ζηελ θαζνδήγεζε 
ηνπ γπκλαζηή 

• ε επθηλεζία αθνξά κόλν ζπγθεθξηκέλεο  δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ή ηελ εκκνλή ηνπ καζεηή

Όια ηα παξαπάλσ πεξηνξίδνπλ ηελ απηνέθθξαζε θαη δπζθνιεύνπλ 
ηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή..



Παξάδεηγκα ΓΑΓ

• Ο καζεηήο αξλείηαη λα γνλαηίζεη ζην ζηξώκα 
γπκλαζηηθήο ή λα μαπιώζεη ζην ζηξώκα .

• Γελ κπνξεί λα ζεθώζεη ή λα ηεληώζεη ηα δύν ρέξηα θαη 
ζεθώλεη κόλν ην έλα.

• Γελ κπνξεί λα θάλεη θνπηζό ή δπζθνιεύεηαη ζην 
αλέβαζκα ή θαηέβαζκα ζθάιαο

• Φνβάηαη λα πηάζεη ή λα πεηάμεη ηε κπάια

• Φνβάηαη λα θνπλεζεί ζηελ θνύληα ή λα ζθαξθαιώζεη

• Φνβάηαη λα θάλεη θηλήζεηο πξνο ηα πίζσ

• Φνβάηαη λα πεξάζεη κέζα από ηνύλει

• Φνβάηαη ην άικα, ηελ αλάπηπμε ηαρύηεηαο, ηε ρξήζε 
κεραλεκάησλ



πλέπεηεο δπζθνιηώλ ΓΑΓ

• Γελ κπνξεί λα παίμεη παηρλίδηα κε κπάια γηαηί θνβάηαη 
ηε κπάια 

• Γπζθνιεύεηαη λα παίμεη νκαδηθά παηρλίδηα γηαηί δελ 
κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ 
παηδηώλ, δελ ειέγρεη ηελ ηαρύηεηά ηνπ (κεγάιε ή κηθξή).

• Αξλείηαη λα θάλεη αζθήζεηο ελδπλάκσζεο ζην ζηξώκα, 
λα πεξπαηήζεη πάλσ ζε δνθό, λα πεδήμεη κε ην έλα ή ηα 
δύν πόδηα

• Οη θηλήζεηο ηνπ έρνπλ έλα επαλαιακβαλόκελν κνηίβν ην 
νπνίν ζπλερώο αλαπαξάγεη θαη δελ κπνξεί λα απνβάιιεη 
εύθνια (αληίζηαζε ζηελ αιιαγή)



Γπζθνιίεο ζηε Ννεηηθή 

Τζηέξεζε
• Αλ θαη ην επίπεδν θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ είλαη πςειό ζε απηνύο ηνπο καζεηέο ππάξρεη 

κία γεληθεπκέλε θηλεηηθή λφζρόηεηα θαη σποηολία ησλ κειώλ

• Τπάξρεη δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε ζύλζεηφλ αζθήζεφλ επεηδή δελ αλαθαιεί ν 
καζεηήο ηε ζεηξά ησλ θηλήζεσλ θαη ρξεηάδεηαη ζπλερή θαζνδήγεζε από ην γπκλαζηή

• Ζ ηατύηεηα εθηέιεζες είλαη αργή νπόηε ζε έληνλα ή γξήγνξα θηλεηηθά 
πξνγξάκκαηα ν καζεηήο ρξεηάδεηαη ζηαδηαθή εθκάζεζε ησλ αιιεινπρηώλ ησλ 
θηλήζεσλ θαη ζπλερή ππελζύκηζε

• ηα καζήκαηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ζσκάηαη πέληε απιά βήκαηα θαη δπζθνιεύεηαη 
αλ ν ρνξόο απαηηεί πεξηζζόηεξα βήκαηα

• πρλά παραηηείηαη ηες προζπάζεηας σο απνηέιεζκα έιιεηςεο αλαηξνθνδόηεζεο ή  
γλσζηηθώλ αδπλακηώλ (π.ρ. ζηελ αληίιεςε, ζηελ θαηαλόεζε,  ζηε κλήκε) 

• πρλά δελ βάδεη συειούς ζηότοσς γηα λα αλαπηύμεη ηηο θηλεηηθέο ηνπ δεμηόηεηεο ή 
λα βειηηώζεη ην ζπληνληζκό ησλ κειώλ ηνπ ιόγσ ρακειήο απηνεηθόλαο ή 
απηνπεπνίζεζεο

• Ο καζεηήο αληηδρά άκεζα ζηελ θαζοδήγεζε θαη βειηηώλεηαη κε εμαηνκηθεπκέλε 
θαζνδήγεζε, ζηαδηαθή εθκάζεζε θαη ζπλερή ελζάξξπλζε..



Μνληέια θηλεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ΝΤ
• Νφζρόηεηα:  ο καζεηήο πνπ γθξηληάδεη γηα θάζε λέα 

δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνζπαζνύκε λα ηνπ δηδάμνπκε, 
εηδηθά απηέο πνπ απαηηνύλ ζπγθέληξσζε θαη κλήκε, 
θόπσζε ή ζπλεξγαζία κε άιια παηδηά

• Βηαζύλε :ν καζεηήο πνπ βηάδεηαη λα νινθιεξώζεη ηηο 
αζθήζεηο θαη δελ δηαηεξεί ηελ ππνκνλή ηνπ γηα πνιύ 
ώξα, ηηο εθηειεί αδέμηα θαη δελ αθνινπζεί ηηο νδεγίεο

• Γεηιία : ν καζεηήο πνπ δύζθνια ζπλεξγάδεηαη κε ηα 
άιια παηδηά, ληξέπεηαη ζηα νκαδηθά παηρλίδηα, θνβάηαη 
ην ύςνο ή ηηο θαηλνύξηεο θηλήζεηο π.ρ. λα πεδήμεη θαη 
γεληθά  παξαηηείηαη εύθνια



Δζύ + Δγώ = Δκείο
• Δίλαη ην κνληέιν 

νκαδηθήο 
παξέκβαζεο θαη 
θνηλσληθήο κάζεζεο 
πνπ εθαξκόδεηαη από 
ην 2012-13 ζην 
ΔΔΔΔΚ Ρεζύκλνπ

• Πεξηιακβάλεη 3 
άμνλεο:

Μνίξαζκα

ζπλαηζζήκαηνο

(sharing)

Αηζζεηεξηαθή

&

Κηλεηηθή 

εκπεηξία

Γνκεκέλε

Κνηλσληθή

εκπεηξία



ηόρνη πξνγξάκκαηνο

• Βειηίσζε ιεπηήο θαη αδξήο θηλεηηθόηεηαο ησλ 
καζεηώλ ΑΜΔΑ ηνπ ΔΔΔΔΚ , βειηίσζε ζπληνληζκνύ 
ησλ θηλήζεσλ θαη ηεο απηνεηθόλαο ηνπο

• Δλζάξξπλζε γηα νκαδηθή θηλεηηθή θαη αηζζεηεξηαθή 
νινθιήξσζε κέζσ ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη ησλ ξπζκηθώλ 
επαλαιακβαλόκελσλ ήρσλ

• Γηάγλσζε ησλ ηδηαίηεξσλ θηλεηηθώλ δπζιεηηνπξγηώλ 
ηνπ θάζε καζεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα θαη 
δηακόξθσζε εμαηνκηθεπκέλσλ αζθήζεσλ πνπ ζα ην 
αληηκεησπίζνπλ (ηαπηόρξνλε νκαδηθή θαη 
εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε)



Πξνζδνθίεο

• Ο ζηόρνο ήηαλ ε ζπλνιηθή  βειηίσζε ηεο 
θηλεηηθόηεηαο  κε ηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ πνπ 
δελ κπνξεί λα νινθιεξώζεη ην παηδί. 

• Ζ πξνζπάζεηα θαιιηέξγεζε νκαδηθό πλεύκα

• Βειηίσζε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία 
κεηαμύ ησλ κειώλ θαζώο θαη ηελ πεηζαξρία ησλ 
καζεηώλ ζηνπο  νκαδηθνύο θαλόλεο

• Καιιηεξγήζεθε ελζνπζηαζκόο θαη ελδηαθέξνλ γηα 
ζπκκεηνρή  ζε ξπζκηθά παηρλίδηα θαη κίκεζε 
θηλήζεσλ

• Δλίζρπζε ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ κειώλ



Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο

• Γηάγλσζε ησλ ηδηαίηεξσλ αδπλακηώλ θηλεηηθήο θαη 
αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο ησλ καζεηώλ  . 

Οκάδα: 

• 3 έθεβνη κε απηηζκό (νη δύν ρσξίο ιόγν) θαη 

• 3 έθεβνη κε λνεηηθή πζηέξεζε (εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο κε 
εκηπιεγία)

• Υξόλνο πινπνίεζεο: 

Ζ νξγάλσζε ηεο νκάδαο ςπρνθηλεηηθήο έθθξαζεο 
μεθίλεζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2012 θαη ζπλερίζηεθε κέρξη 
ην Μάην ηνπ 2013. Απνηεινύληαλ από δύν ζπλαληήζεηο 
ηελ εβδνκάδα γηα 45 ιεπηά ε θαζεκία.



Στάδια εφαρμογής :

• Δημιοςπγία Ομάδαρ:

• Δκςύρσζε ησλ κειώλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην 
πξόγξακκα. 

• Αηζζεηεξηαθή αλίρλεπζε ηνπ Άιινπ (κε όξαζε, 
αθνή, αθή)

• Γηάγλσζε ησλ θηλεηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη 
αδπλακηώλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. 

• Οξγάλσζε ησλ επηπέδσλ δξάζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.



Γνκεκέλε Κνηλσληθή 

Παξέκβαζε
• Οξγάλσζε νκάδνο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην 

πξνθίι ησλ κειώλ

• Βαζίδεηαη ζηελ θνηλσληθή κίκεζε θαη ηελ θνηλσληθή 
κάζεζε

• Σν άηνκν βαζίδεηαη ζηελ απνδνρή θαη ηελ ππνζηήξημε 
ηεο νκάδαο

• Καιιηεξγείηαη δπλαηόο ζπλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κεηαμύ 
ησλ κειώλ : εθδήισζε αιιεινβνήζεηαο

• Γηάηαμε ησλ αζθήζεσλ ζε θύθιν όπνπ ν έλαο ζηεξίδεη 
ηνλ άιιν ή face to face ζηάζε

• Ο γπκλαζηήο θαζνδεγεί, ελζαξξύλεη, ππνζηεξίδεη, 
ππνθαζηζηά ηα αδύλακα κέιε θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ 
άκεζε ζσκαηηθή θαζνδήγεζε



Κηλεηηθή – Αηζζεηεξηαθή 

Δκπεηξία
• Πξσηαξρηθόο ζηόρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ 

θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή

• Γίλεηαη δηάγλσζε ησλ θηλήζεσλ πνπ δελ κπνξεί 
λα θάλεη κέζα από εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη 
ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο

• Αμηνινγείηαη ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ηνπ 

• Αμηνινγείηαη ε ζρέζε ηνπ κε ηα άιια κέιε ηεο 
νκάδαο

• Αληρλεύεηαη πνηα θηλεηηθή δεμηόηεηα έρεη 
πξνηεξαηόηεηα θαη δεκηνπξγείηαη από ην 
γπκλαζηή κία ηεξάξρεζε



πλδπαζκόο θίλεζεο θαη ήρνπ

• Γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλαηζζεκαηηθώλ δεζκώλ 

κεηαμύ ησλ κειώλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

θίλεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ παηδηθά ηξαγνύδηα 

θαη απινί γλώξηκνη ήρνη. 

• Οη ήρνη απηνί βνεζνύλ ην καζεηή λα απνθηά 

ξπζκό θαη ζπληνληζκό ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο . 

• Ο ζπλδπαζκόο θηλήζεσλ θαη ήρσλ βνεζά ηε 

κίκεζε θαη ηελ αλάθιεζε ζηα  κέιε ηεο νκάδαο



Ρπζκηθόο ζπληνληζκόο

• Παισνίδια πςθμικού σςντονισμού:

• Υξεζηκνπνηώληαο παηδηθά ηξαγνύδηα όπσο :

• «ηνπ Μαλώιε ηελ ηαβέξλα», 

• «Λύθε, ιύθε είζαη εδώ;», 

• «Γύξσ, γύξσ όινη..», 

• «Ζ κηθξή Διέλε..» 

• ηα κέιε ηεο νκάδαο κηκνύληαη ηηο θηλήζεηο πνπ πξνηείλεη ν 
αξρεγόο.

• ηελ πεξίπησζε απνηπρίαο ην κέινο πνπ δελ ηα θαηαθέξλεη 
δέρεηαη άκεζε ζσκαηηθή θαζνδήγεζε από ηνλ αξρεγό γηα λα 
νινθιεξώζεη ηελ θίλεζε κε επηηπρία



Φύιιν Καηαγξαθήο Κηλήζεσλ

• Όπνπ αλαθέξνληαη νη δπλαηόηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ

• Όπνπ ηεξαξρνύληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη γηα θάζε 
κάζεκα

• Όπνπ επηιέγνληαη πνηα νκαδηθά παηρλίδηα ηαηξηάδνπλ γηα 
ηελ εθπαίδεπζή ηνπ

• Όπνπ επηιέγνληαη νη ηξόπνη ελζάξξπλζεο θαη 
ππνζηήξημεο π.ρ. κε πνηα κέιε έρεη θαιή αιιειεπίδξαζε 
θαη ζα πξέπεη λα ηνπο θξαηάεη από ην ρέξη όηαλ εθηειεί 
νδεγίεο

• Με πνην ηξόπν ζα παξέκβεη ν γπκλαζηήο π.ρ. κε 
ζσκαηηθή ή ιεθηηθή θαζνδήγεζε..



Παξάδεηγκα

• έλαο καζεηήο πνπ αξλείηαη λα γνλαηίζεη ή 

λα εξγαζηεί ζην ζηξώκα γπκλαζηηθήο, πνπ 

δελ κπνξεί λα βάιεη ηηο παληόθιεο ή ηα 

παπνύηζηα ηνπ, δελ επαλαιακβάλεη 

εθνύζηα ηηο θηλήζεηο πνπ ηνπ δεηάκε θαη 

δελ κπνξεί λα πηάζεη ή λα πεηάμεη ηε 

κπάια, αξλείηαη λα πεξάζεη πάλσ από 

ρακειά εκπόδηα..



Υξήζε αηζζεηεξηαθνύ πιηθνύ 

• Μέζα ζηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

ζπλνιηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηή θαη ε 

δηέγεξζε ησλ αηζζήζεσλ ηνπ ώζηε λα έρεη 

θίλεηξα λα ζπλερίδεη ην πξόγξακκα

• Όπσο ζα θαλεί θαη ζην βίληεν θαη ηηο 

θσηνγξαθίεο ρξεζηκνπνηήζεθε πνιύρξσκν 

πιηθό, πιηθά από ηε θύζε θαη ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ καζεηώλ ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο



Χπήση ςλικού τςσοκινητικήρ 

ανάπτςξηρ:
• Σα κέιε δέρνληαη ζαθείο νδεγίεο πώο λα εθηεινύλ λέεο 

θηλήζεηο θαη ζπλδπαζκό θηλήζεσλ . 

• Μαζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ αξρεγό ηεο νκάδαο  
θαη  ηα άιια κέιε θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ πιηθά όπσο 
κπάιεο, ζρνηληά, δίζθνπο, όξγαλα ηζνξξνπίαο θαη άιια .

• Σα κέιε καζαίλνπλ θαλόλεο θαη ηνπο εθαξκόδνπλ. Έηζη 
ειέγρνπλ θαιύηεξα ην ζώκα θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. 

• ε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο δελ αθνινπζεί ηνλ θαλόλα 
ηα άιια κέιε θαη ν αξρεγόο ην βνεζνύλ λα 
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη πξέπεη λα θάλεη.



Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιηθνύ

• Απαηηείηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα από ηνλ 
γπκλαζηή ώζηε λα πξνζεγγίζεη ην καζεηή 
αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ή ηηο εκκνλέο 
ηνπ

• Υξεηάδεηαη ζπλεξγαζία κε ηα δεκηνπξγηθά 
εξγαζηήξηα ηνπ ζρνιείνπ όπσο ην 
εξγαζηήξην ρεηξνηερλίαο, πιεξνθνξηθήο, 
καγεηξηθήο, ηνπο ππεύζπλνπο ηεο γιώζζαο 
θαη ησλ καζεκαηηθώλ



Αζθήζεηο Γεκηνπξγίαο Οκάδαο

• Ο Γ πεηά ηελ κπάια ζηνλ θάζε καζεηή θαη όπνηνο πηάλεη 
ηε κπάια ιέεη ην όλνκά ηνπ. Ο καζεηήο ηελ επηζηξέθεη 
ζην γπκλαζηή

• Ο Γ πεηά ηε κπάια ζε θάζε καζεηή θαη δεηά λα ηνπ πεη 
ην αγαπεκέλν ηνπ ρξώκα. Ο Μ ηελ επηζηξέθεη

• Ο Γ πεηά ηε κπάια θαη δεηά πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθαινύληαη εύθνια από όινπο ηνπο Μ.Ζ κπάια πάληα 
επηζηξέθεη ζην Γ

ΠΡΟΟΥΖ

• Ο Μ πνπ δελ έρεη ιόγν ζπκκεηέρεη δείρλνληαο έλα ζεκείν 
ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζηελ αληίζηνηρε εξώηεζε πνπ ζα ηνπ 
θάλεη ν Γ. π.ρ. Πνπ είλαη ε κύηε ζνπ;



Γηα ην δέζηακα ηεο Οκάδαο

• Εεηάκε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο όπσο 
πνην θαγεηό έθαγεο ρηεο, ηη ρξώκα έρνπλ 
ηα καιιηά ζνπ, ηη κπινύδα θνξάο, ηη 
ρξώκα είλαη ην απηνθίλεην ηνπ παηέξα 
ζνπ, πνηνο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ 
εζνπνηόο, πνηα ε αγαπεκέλε ζνπ 
ηξαγνπδίζηξηα, πσο ιέλε ηνλ παππνύ 
ζνπ, πσο ιέλε ηνλ αδεξθό ή ηελ αδεξθή 
ζνπ..



Γλσξηκία Μειώλ

• Ο θάζε Μ πεηά ηε κπάια ζε έλαλ άιιν 
ξσηώληαο θάηη π.ρ. πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ 
δών;

• Ο θάζε Μ δίλεη ηε κπάια ζε απηόλ πνπ βξίζθεηαη 
δεμηά (α) ή αξηζηεξά (β) αλάινγα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ Γ

• Ο Μ δίλεη ηε κπάια ζε απηόλ πνπ επηιέγεη θαη 
ηνπ δεηά λα θάλεη κία θίλεζε κε ηε κπάια

• Ζ κπάια γίλεηαη θαπηή παηάηα θαη ν Μ κόιηο ηελ 
πηάζεη πξέπεη λα ηελ πεηάμεη ζε άιιν Μ αξθεί λα 
κελ πέζεη θάησ θαη θαεί νπόηε αιιάδεη ην 
παηρλίδη



Αζθήζεηο ηζνξξνπίαο ζε θύθιν

Ο Γ δέλεη ην ζθνηλί θαη θηηάρλεη έλα θύθιν. 

Οη Μ πεξπαηνύλ πάλσ ζην ζθνηλί εθηειώληαο ηηο νδεγίεο 
ηνπ Γ πνπ αιιάδνπλ θάζε 1 ιεπηό.

• Λεθηηθέο  Οδεγίεο:

1.Πεξπαηάσ πάλσ ζην ζθνηλί ρσξίο λα ράζσ ηελ 
ηζνξξνπία κνπ κε ηα ρέξηα ζε έθηαζε . Ο Γ πξνρσξά 
πάληα πξώηνο δείρλνληαο ηελ θίλεζε

2.Βαδίδσ κε ηα ρέξηα ςειά (α) κε ηα ρέξηα ζηε κέζε (β)

3.Γίλνκαη ηξελάθη θαη πξνρσξώ πάλσ ζην ζθνηλί κε ηα    
ρέξηα κνπ αθνπκπώ ηελ πιάηε ηνπ κπξνζηηλνύ κνπ.



Αζθήζεηο ζε θύθιν κε ηα ρέξηα 

ελσκέλα

Οη Μ πηάλνληαη από ην ρέξη θαη ελώλνληαη ζε θύθιν. Ο Γ 
δίλεη νδεγίεο θαη πξνζζέηεη ήρνπο ώζηε λα ζπλδπάζεη 
ηελ θάζε θίλεζε κε έλα ήρν (θσλήεληα, κεραλέο, θπζηθνί 
ήρνη θ/α.)

2.Πηάλνπκε όινη ην ζθνηλί θαη ην ζεθώλνπκε ςειά

3.Καηεβάδνπκε ην ζθνηλί θάησ λα αθνπκπήζεη ζηα 
παπνύηζηά καο

4.Βάδνπκε ην ζθνηλί πίζσ από ην ιαηκό καο 

5.Βάδνπκε ην ζθνηλί πίζσ από ηε κέζε καο

6.Βάδνπκε ην ζθνηλί λα αθνπκπήζεη ηελ θνηιηά καο (α) 
πάλσ ζηνπο ώκνπο καο (β)



Γπξλά ν δαθηύιηνο γύξσ..

• Οη δύν γπκλαζηέο θάζνληαη απέλαληη κε ηα κηζά παηδηά 
δεμηά θαη ηα κηζά παηδηά αξηζηεξά ζηνλ θύθιν. Κξαηάλε 
ρξσκαηηζηνύο δαθηπιίνπο 4 ζπλνιηθά. 

• Οη δαθηύιηνη δίλνληαη από ρέξη ζε ρέξη (δεμί) πάλσ από 
ην θεθάιη , κέρξη λα αληαιιάμνπλ  νη γπκλαζηέο ηνπο  
δαθηπιίνπο.

• ε θύθιν νη καζεηέο γηα λα δνπιέςνπλ αξηζηεξόζηξνθα: 

• Σν αξηζηεξό πόδη κπξνζηά θαη ην άιιν πίζσ θαη λα 
πεξάζεη ε κπάια αλάκεζα από ηα δύν πόδηα .

• Γνλαηίδνπλ θαη λα πεξάζεη ε κπάια πάλσ από ηα 
γόλαηα.



Θεαηξηθό παηρλίδη ζε θύθιν

• Λεθηηθέο  Οδεγίεο:

1.Πεξπαηώ ζηγά ζηγά θξαηώληαο έλα πνηήξη λεξό ζηα ρέξηα 
κνπ γηα λα ην δώζσ ζηνλ παππνύ πνπ δηςάεη..

2. Γίλνκαη δέληξν πνπ ην θνπλάεη ν αέξαο

3. Γίλνκαη ειέθαληαο θαη πεξπαηώ κε   βαξηά βήκαηα 
θάλνληαο ζόξπβν

4. Γίλνκαη ειαθξηά πεηαινύδα πνπ αλνίγσ ηα θηεξά κνπ λα 
πεηάμσ. Γη απηό πεξπαηώ ζηηο κύηεο ησλ δαθηύισλ κνπ

5. Σα παηδηά ελώλνπλ ηα ρέξηα ηνπο θαη γίλνληαη ζάιαζζα 
πνπ κηα έρεη ηξηθπκία θαη κία εξεκεί θαη ηόηε θάλεη ν θάζε 
καζεηήο κία βνπηηά 



Θεαηξηθό παηρλίδη ζε θύθιν

• Γηα λα πεδήμνπκε ζαλ ην ιαγό..

• Να πεξπαηήζνπκε όπσο νη πηγθνπίλνη

• Να γίλνπκε έλα κπαιόλη πνπ μεθνύζθσζε

• Να θνπζθώζνπκε όινη καδί ην κπαιόλη

• Να γίλνπκε δέληξα ζε έλα δάζνο κε ζύλλεθα

• Σώξα πέθηνπλ νη ζηαγόλεο ηεο βξνρήο αξγά
αξγά (ρηύπεκα κε ηα πόδηα)

• Σώξα έπηαζε θαηαηγίδα θαη ε βξνρή πέθηεη κε 
δύλακε ζην έδαθνο 



Θεαηξηθό παηρλίδη κε κεραλέο

• Να θάλνπκε ην ιεσθνξείν θαη έλαο λα καο νδεγεί

• Να θάλνπκε ην πιπληήξην πνπ πιέλεη ηα ξνύρα θαη ηα 
ζηύβεη

• Να θάλνπκε ην κπιέληεξ πνπ γπξίδεη γξήγνξα θαη ιηώλεη 
ηα θξνύηα

• Να θάλνπκε ην ζίδεξν πνπ πεγαίλεη αξηζηεξά δεμηά γηα 
λα ηζηώζεη ην ζεληόλη

• Να ςήζεη ν θαζέλαο από έλα ηνζη ζηελ ηνζηηέξα γηα 
θνιαηζηό..

• Να ζηεγλώζνπκε ηα καιιηά καο κε ην ζεζνπάξ



Θεαηξηθό παηρλίδη κε ηίηιν 

«Πεηξαηέο ζην έξεκν λεζί»
Γηα έλα θαξάβη

Με γελλαίνπο πεηξαηέο

Καη έλα ζπνπδαίν 

ζεζαπξό



Έλα ηαμίδη ησλ αηζζήζεσλ..

Ο άλεκνο θπζά δπλαηά..

Σα θύκαηα γαξγαινύλ ηα 

παληά

Σν θαηάξηη όκσο δπλαηό.. 

Θα αληέμεη..



ε απηό ην ηαμίδη λνηώζακε 

αζθαιείο..



Ο θαπεηάληνο μέξεη πνπ πάεη..



Σν θαξάβη βξίζθεη ζηεξηά..

Γηα λα θξύςνπλ 

Οη πεηξαηέο ηνλ 

ζεζαπξό..



Γελ κπνξνύκε λα ζαο 

πεξηγξάςνπκε..
Σε ραξά ηεο

Πεξηπιάλεζεο

ην άγλσζην λεζί



Υαζήθακε κέζα ζηε ζπειηά ηνπ 

Κύθισπα..



Μα Θα βξνύκε  δηέμνδν..



ε θάζε επθαηξία κηιάκε γηα ηα 

όλεηξά καο..





Όηαλ ζέιεηο ηα παηδηά λα 

δηαζθεδάδνπλ ..
• Με θάζε θίλεζε..

• Με θάζε εηθόλα.

• Με θάζε  κάζεκα.. 



ε όια ηα καζήκαηα..

κπνξνύκε
• Πήξακε πιαζηηθά πηάηα κηαο ρξήζεσο

• Κνιιήζακε γξάκκαηα θαη αξηζκνύο θαη παίμακε δηάθνξα παηρλίδηα κε απηά 
π.ρ. 

• δηάιεμε έλα θσλήελ, 

• θηηάμε κηα ζπιιαβή, 

• γξάςε θάηη πνπ ηξώγεηαη, 

• γξάςε έλα δών, 

• παίμε θξεκάια κε γξάκκαηα, 

• γξάςε ην όλνκα ηνπ θίινπ ζνπ, 

• λα αλεβνύκε ηε ζθάια δύν δύν, ηξία ηξία, θαη γεληθά αζθήζεηο κε 
πξνπαίδεηα,

• πνηνο αξηζκόο ιείπεη ή πνην γξάκκα ιείπεη,

• Γξάθσ νπζηαζηηθά ή ξήκαηα θαη ηα αλαπαξηζηάλσ κε ην ζώκα κνπ

• Φηηάρλσ κία ηζηνξία κε ηηο ιέμεηο πνπ δηάιεμαλ ηα παηδηά ηεο νκάδαο θαη ηα 
παηδηά παίδνπλ ζέαηξν δηαιέγνληαο έλα ξόιν.. 



ηε γεσγξαθία..

• ρεδηάδσ κε θνιιεηηθή ηαηλία ζην πάησκα ηελ πεξηνρή 
πνπ δηδάζθσ π.ρ. Κξήηε, Κνδάλε, Καιακάηα.

• Παίξλσ πιαζηηθά πηάηα θαη θνιιάσ ηηο έλλνηεο πνπ ζέισ 
λα δηδάμσ (πνηάκηα, βνπλά, ιηκάληα, θαιιηέξγεηεο, 
πξσηεύνπζεο).

• Εεηώ από ηα παηδηά λα θάλνπλ ζπλδπαζκνύο ελλνηώλ 
(λνκόο – πξσηεύνπζα) ή λα βξνπλ ηε ζσζηή απάληεζε 
ζε εξώηεζε.

• Μπνξώ λα θηηάμσ θαξηέιεο κε εξσηήζεηο θαη λα ρσξίζσ 
ηα παηδηά ζε δύν νκάδεο.

• Κάζε νκάδα παίξλεη κία θαξηέια θαη ςάρλεη λα βξεη ηελ 
απάληεζε.

Παξάδεηγκα: «πνηα ε πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ Κνδάλεο;» 
«ηη θξνύηα θαιιηεξγνύλ ζηελ Καιακάηα;» «πνην πνηάκη 
έρεη ν λνκόο Λάξηζαο;» 



ηελ Ηζηνξία..

• Μπνξώ λα ζρεδηάζσ κε θνιιεηηθή ηαηλία ζην πάησκα κία 
αθξνζηηρίδα ή έλα ζηαπξόιεμν..

• Μπνξώ λα θηηάμσ εξσηήζεηο θαξηέιεο θαη λα θνιιήζσ ηηο 
απαληήζεηο ζε πιαζηηθά πηάηα

• Κάζε παηδί ή θάζε νκάδα δηαιέγεη ηε ζσζηή απάληεζε πνπ είλαη 
γξακκέλε ζην πηάην

• Σα πηάηα βξίζθνληαη ζην πάησκα

• Σν παηδί πεξπαηάεη ςάρλνληαο ηελ απάληεζε

• Μπνξώ λα θάλσ ζεαηξηθό παηρλίδη κε ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο: 
Κάπνηα παηδηά θάλνπλ ηε ζηεξηά, άιια ηε ζάιαζζα, άιια ηα θαξάβηα 
πνπ ζπγθξνύνληαη , έλα παηδί θάλεη ην Θεκηζηνθιή θαη έλα ηνλ 
Ξέξμε, ζην ηέινο δσγξαθίδνπλ ηηο ζθελέο πνπ ηνπο άξεζαλ.



Βησκαηηθή Μάζεζε 

• ηε βησκαηηθή κάζεζε όπνπ επηρεηξνύκε κία αλαπαξάζηαζε ελόο 
γεγνλόηνο είλαη ζεκαληηθό λα ηνλίδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο 
θηλήζεηο, ηηο εθθξάζεηο ησλ πξνζώπσλ (άςπρσλ ή έκςπρσλ), ηελ 
αιιεινπρία ησλ ζθελώλ, ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο.. 

• Αθόκε, ε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ε απηνέθθξαζε όισλ ησλ καζεηώλ 
είλαη αλακελόκελε θαζώο όινη κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ζπλαίζζεκα 
γηα έλα γεγνλόο π.ρ. κία ζύγθξνπζε, κία λίθε, κία ήηηα, κηα απώιεηα, 
κία επηηπρία

• Βνεζά ηελ κλήκε θαζώο ε απνζήθεπζε θαη ε αλάθιεζε ησλ 
πιεξνθνξηώλ ζπλδέεηαη κε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη 
πξνζιάβεη ην παηδί από ηελ δξακκαηνπνίεζε



Αξιολόγηση Ππογπάμματορ

• Βειηίσζε επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη πεηζαξρίαο , αλάπηπμε 
ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο

• Κηλεηνπνίεζε γηα  ελεξγή ζπκκεηνρή θαη γεληθά απόθηεζε θνηλσληθώλ 
δεμηνηήησλ κέζσ ηεο νκαδηθόηεηαο

• Βειηίσζε ηεο θηλεηηθόηεηαο κε ηελ θαηάθηεζε λέσλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ, 
αιιαγή ζηάζεο ζώκαηνο, δηεπθόιπλζε ρξήζεο πιηθώλ, εξγαιείσλ θαη 
νξγάλσλ 

• Βειηίσζε ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο έληαζεο ησλ ήρσλ

• εκαληηθή επίδξαζε ζην απηνζπλαίζζεκα ηνπ θάζε καζεηή, ελίζρπζε ηεο 
απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο


