
 

 

 

 

 

 

                                   Ασκήσεις λεπτής κινητικότητας στο νηπιαγωγείο 
H λεπτή κινητικότητα βελτιώνεται σημαντικά καθώς το παιδί μεγαλώνει και μαθαίνει. 
Η λεπτή κινητικότητα απαιτεί ακρίβεια κινήσεων και σωστό συντονισμό χεριού-ματιού.  
Η λεπτή κινητικότητα εξασκείται σημαντικά στο νηπιαγωγείο.  
Τελικός στόχος της λεπτής κινητικότητας είναι να μάθει το παιδί να γράφει εύκολα. 
Η λεπτή κινητικότητα είναι μια ικανότητα εξαιρετικά σημαντική για την σχολική επιτυχία και χρειάζεται να την έχει 
κατακτήσει κάθε παιδί στο νηπιαγωγείο. 
Ασκήσεις και δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας για παιδιά νηπιαγωγείου  
Χρησιμοποιεί κορδόνια και ράβει με σωστή εναλλαγή μέσα έξω.  
Μεταγγίζει υγρά από μπουκάλι σε δοχεία- ποτήρια χωρίς να λερώσει.   
Διπλώνει χαρτιά στη μέση φτιάχνοντας καραβάκι, βεντάλια, κ.α.  
Μπορεί να ζωγραφίζει και να γράφει σε ένα επιτοίχιο πίνακα. 
Μπορεί να παίζει επιτραπέζια παιχνίδια που απαιτούν τη ρίψη ζαριού. 
Μπορεί και ζωγραφίζει συγκεκριμένο θέμα με παράσταση, π.χ. οικογένεια, σχολείο.   
Παίζει παιχνίδια που απαιτούν το μοίρασμα και το χειρισμό καρτών, όπως το Uno.  
Δημιουργεί κολλάζ με μικρά χρωματιστά χαρτάκια ή φτιάχνει μωσαϊκό επιλέγοντας πετρούλες διαφόρων χρωμάτων. 
Ζωγραφίζει χρησιμοποιώντας σωστά ξυλομπογιά, Stencil, χάρακα, ψαλίδι, κόλλα. 
Δημιουργεί δικές του χειροτεχνίες χρησιμοποιώντας ψαλίδι, αυτοκόλλητη ταινία, συρραπτικό. 
Περνά την ζώνη με αγκράφα στο παντελόνι και την κλείνει. 
Επιδεξιότητα και συγχρονισμός δακτύλων   
Μπορεί να γυρίζει κέρματα χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα, το δείκτη και το μέσο. 
Δένει απλό κόμπο με χοντρό κορδόνι με τα δυο του χέρια. 
Τυλίγει ένα πακέτο με χαρτί και αυτοκόλλητη ταινία. 
Βάζει κορδέλα σε ένα πακέτο και δένει με απλό κόμπο.    
Συρράπτει μερικά  χαρτιά μεταξύ τους.  
Βάζει μικρό συνδετήρα στα χαρτιά πριν τα παραδώσει. 
Ξεμπερδεύει κουβαριασμένο χοντρό κορδόνι με τα χέρια του.  
Δραστηριότητες για την ενδυνάμωση του χεριού 
Μπορεί και κάνει ασκήσεις γυμναστικής με μικρό βαράκι. 
Τεντώνει λάστιχα ενδυνάμωσης και κάνει ασκήσεις χεριών. 
Σφίγγει και κλείνει με εργαλεία τύπου πένσας.      
Τσαλακώνει πρώτα με τα χέρια του το χαρτί που θέλει να πετάξει. 
Σπάει με τα δάκτυλά του πλαστικό φύλλο με φυσαλίδες αέρα.   
Στύβει, στραγγίζει μεγάλα κομμάτια από ύφασμα ή σφουγγάρι. 
Σφίγγει για να ξεβιδώσει πώμα από πλαστικό μπουκάλι. 
Σηκώνει βαράκια και με τα δυο χέρια και κάνει ασκήσεις γυμναστικής.   
Δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας γραφοκινητικότητας σε παιδιά νηπιαγωγείου 
Σχεδιάζει σχήματα με λοξές και διαγώνιες γραμμές και γωνίες σε σύνθετα σχήματα. 
Αντιγράφει κεφαλαία γράμματα σχηματίζοντάς τα με πλαστελίνη στο τραπέζι.  
Αρχίζει να αντιγράφει κεφαλαία γράμματα σε λευκή σελίδα Α4 σχετικά καλά. 
Αρχίζει να αντιγράφει μικρά γράμματα σε λευκή σελίδα Α4 σχετικά καλά. 
Αρχίζει να αντιγράφει πάνω σε γραμμή σε τετράδιο καρέ μεγάλα μικρά γράμματα και αριθμούς σχετικά καλά. 
Για εξατομικευμένες ερωτήσεις επικοινωνήστε με το κέντρο μας στο 2107488269. Ζητήστε να μιλήσετε με έναν ειδικό 
ανάπτυξης. Θα σας δοθούν επιπλέον συμβουλές πως να βοηθήσετε το παιδί σας στην λεπτή κινητικότητα ώστε να την 
κατακτήσει πιο εύκολα. 
 
 
 
 


