
6-12 ΜΗΝΩΝ 

Κινητικές Ικανότητες 

Προσωπική και Κοινωνική 
Ενδυνάμωση – 
Συναισθηματική 

Ενδυνάμωση 

Νοητική Ενδυνάμωση 

Τοποθετώ το βρέφος σε καθιστή 

θέση πάνω στο παιδικό χαλάκι 

από φελιζόλ. Κρατάω διάφορα 

μαντήλια ψηλά από το βρέφος 

και τα αφήνω να πέσουν από 

ψηλά. Ενθαρρύνω το βρέφος να 

τεντώσει και να προσπαθήσει να 

τα πιάσει τα χέρια του. Παρέχω 

βοήθεια όπου χρειάζεται και 

επιβραβεύω το βρέφος για τις 

προσπάθειες του. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

αδρές  κινητικές του δεξιότητες. 

Κατά τη διάρκεια των γευμάτων 

τοποθετώ το βρέφος σε 

καθιστή θέση πάνω στο high 

chair. Του παρέχω 

επιπρόσθετα ένα κουτάλι και το 

ενθαρρύνω να το 

χρησιμοποιήσει με όποιον 

τρόπο μπορεί. Παρέχω 

συνεχώς βοήθεια όπου 

χρειάζεται. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης 

του. 

Πάνω σε αυγά από φελιζόλ, 

κολλάω διάφορα υλικά (π.χ. 

βαμβάκι, φτερά, πον-πον, κτλ), 

δημιουργώντας αυγά υφών.  

Ενθαρρύνω το βρέφος να 

επιλέξει και να αγγίξει το κάθε 

αυγό, ενώ ταυτόχρονα του 

περιγράφω τις υφές και τα 

υλικά που αγγίζει. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει την 

αίσθηση της υφής του. 

Κρατάω το βρέφος, τυλίγοντας 

τα χέρια μου γύρω από τις 

μασχάλες του και σε κοντινή 

απόσταση από το έδαφος. 

Τοποθετώ μπροστά στα πόδια 

του μπάλες και το ενθαρρύνω να 

κουνήσει τα πόδια του, με σκοπό 

να κλωτσήσει τις μπάλες. 

Επικροτώ τις προσπάθειες του 

βρέφους, παρέχω βοήθεια όπου 

χρειάζεται και το ενθαρρύνω 

λεκτικά. 

Δεξιότητα: Να ενδυναμώσει 

τους μυς των ποδιών. 

Κατά τη διάρκεια του 

προγεύματος ή του 

μεσημεριανού φαγητού, το 

βρέφος αρχίζει να τρώει νέα 

φαγητά, κρέμες και φρούτα. 

Του μιλάω για το νόστιμο 

φαγητό, περιγράφοντας του την 

υφή, τη γεύση και την μυρωδιά. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να 

γευτεί, καθώς και να μυριστεί το 

φαγητό.  

Δεξιότητα: Να έρθει σε επαφή 

με καθημερινές ρουτίνες.  

Μέσα σε ένα κουτί μεσαίου 

μεγέθους τοποθετώ διάφορα 

αντικείμενα (π.χ.μπάλα, 

αυτοκίνητο, κύβο, κτλ) ιδίου 

χρώματος. Δίνω το «κουτί 

θησαυρού» στο βρέφος και το 

ενθαρρύνω να βγάλει από 

μέσα τα αντικείμενα. Κάθομαι 

δίπλα στο βρέφος, του μιλάω 

για τα αντικείμενα και το 

χρώμα τους, ενθαρρύνοντας 

το να επαναλάβει τις λέξεις με 

όποιο τρόπο μπορεί. 

Δεξιότητα: Να ενισχύσει τον 

προφορικό του λόγο.  

Δημιουργώ πάνω σε ένα 

επίπεδο κομμάτι κασόνι έναν 

πίνακα με διάφορα αντικείμενα 

ανάπτυξης της λεπτής 

κινητικότητας. Για παράδειγμα, 

καμπανάκι, διακόπτες φωτός, 

χερούλι πόρτας, αριθμητάριο, 

πλαστικό τιμόνι, και άλλα. Βάζω 

το βρέφος να καθίσει και 

Πάνω σε ένα επίπεδο κασόνι 

δημιουργώ μια εικόνα από τη 

φύση, κολλώντας διάφορες 

εικόνες με ζώα, έντομα, 

λουλούδια, δέντρα, κτλ. 

Κάθομαι με το βρέφος μέσα 

στην αγκαλιά μου. Δημιουργώ 

μια αυτοσχέδια ιστορία, 

δείχνοντας ταυτόχρονα τις 

Κρεμάζω πάνω από την 

αλλαξιέρα ένα αυτοσχέδιο 

μόμπιλε με διάφορα 

λουλούδια, φύλλα και έντομα, 

όπως, μέλισσα, πεταλούδα, 

παπαρούνα, κτλ. Καθώς 

αλλάζω το βρέφος, κουνάω το 

μόμπιλε ελαφρά και το 

παροτρύνω να το 



τοποθετώ την κατασκευή 

μπροστά του. Ενθαρρύνω το 

βρέφος να πειραματιστεί 

χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα 

δάκτυλα του με τα διάφορα 

αντικείμενα, αναπτύσσοντας τις 

λεπτές κινητικές του ικανότητες.  

Δεξιότητα: Να εξασκήσει τις 

λεπτές του κινητικές ικανότητες. 

αντίστοιχες εικόνες, και 

κάνοντας ανάλογες μιμητικές 

κινήσεις και ήχους. Ενθαρρύνω 

το βρέφος να εκφραστεί με 

όποιον τρόπο μπορεί και 

παρατηρώ συνεχώς τις 

αντιδράσεις του βρέφους. 

Δεξιότητα: Να αλληλεπιδράσει 

με τον γονέα. 

παρακολουθήσει. Του μιλάω 

συνεχώς για αυτά που 

παρατηρεί και δημιουργώ μια 

αυτοσχέδια ιστορία με τα 

έντομα. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει το 

λεξιλόγιό του.  

Δίνω στο βρέφος διαφόρων 

μεγεθών δοχεία, μπολ και 

διάφορα δοχεία και κουτάλια 

μέτρησης ζαχαροπλαστικής. 

Δίνω στο βρέφος τα διάφορα 

δοχεία και το ενθαρρύνω να 

τοποθετήσει το ένα δοχείο μέσα 

στο άλλο.  

Δεξιότητα: Να εξασκήσει τις 

λεπτές κινητικές του δεξιότητες. 

Κάνω διάφορες ασκήσεις 

εμπιστοσύνης με το βρέφος. Το 

σηκώνω ψηλά και το τοποθετώ 

πάνω στα γόνατα μου, κάνουμε 

το αεροπλανάκι και το γυρνάω 

λίγο προς τα δεξιά και λίγο 

προς τα αριστερά.  

Δεξιότητα: Να ενισχυθεί το 

αίσθημα της εμπιστοσύνης του 

βρέφους με τον γονέα. 

Δημιουργώ μια σχισμή στη 

μέση δύο επίπεδων κομματιών 

-κασόνια και τα ενώνω μεταξύ 

τους, ώστε να μοιάζουν με 

σπίτι. Δημιουργώ διάφορα 

παράθυρα και πόρτες στις 

διάφορες πλευρές του. Δείχνω 

στο βρέφος τη λούτρινη 

μασκότ μπαλαρίνα. 

Την κρύβω και 

την εμφανίζω ξανά πίσω από 

τις διάφορες πόρτες. 

Ενθαρρύνω λεκτικά το βρέφος 

να ψάξει μέσα από τις πόρτες 

για να «ανακαλύψει» την 

κρυμμένη μπαλαρίνα. Παρέχω 

βοήθεια όπου χρειάζεται και 

επιβραβεύω το βρέφος για τις 

προσπάθειες του. 

Δεξιότητα: Να έρθει σε επαφή 

με την έννοια της  μονιμότητας 

του αντικειμένου. 
Δένω απαλά στο πόδι του 

βρέφους ενώ βρίσκεται 

μπρούμυτα ένα μπαλόνι με ήλιο - 

αέριο. Το ενθαρρύνω να εστιάσει 

την προσοχή του πάνω στο 

μπαλόνι και το κουνώ συνεχώς. 

Έπειτα κουνώ το ποδαράκι του 

βρέφους και του δείχνω ότι το 

μπαλόνι κουνιέται. Ενθαρρύνω 

το βρέφος να κουνήσει το πόδι 

του, ώστε να κουνήσει το 

Όταν πηγαίνουμε στον χώρο 

αλλαγής πάνας μιλώ στο 

βρέφος συνεχώς για την 

διαδικασία. Του δείχνω το πανί 

του και το σύμβολο που έχει 

στα προσωπικά του αντικείμενα 

και το ενθαρρύνω σιγά σιγά να 

αναγνωρίσει το πανί του και 

αφού πάρει ένα να μου το 

δώσει. 

Δεξιότητα: Να αναγνωρίζει 

Μέσα σε διάφορες πλαστικές 

μπουκάλες τοποθετώ διάφορα 

υλικά διαφόρων χρωμάτων σε 

κάθε μπουκάλι ξεχωριστά. Για 

παράδειγμα σε ένα μπουκάλι 

τοποθετώ φακές με 

αντικείμενα καφέ, σε ένα άλλο 

αποξηραμένα μπιζέλια με 

αντικείμενα πράσινα κλπ.). Τα 

δίνω στο βρέφος για 

πειραματισμό και ταυτόχρονα 



μπαλόνι με όποιον τρόπο 

επιθυμεί. 

Δεξιότητα: Να ενδυναμώσει 

τους μυς των ποδιών του. 

 

σταδιακά προσωπικά του 

αντικείμενα. 

του αναφέρω τα διάφορα 

αντικείμενα και τα χρώματα 

τους.  

Δεξιότητα: Να αναπτύξει την 

αίσθηση της όρασης του.   

Δίνω στο βρέφος μια χάρτινη 

αυγοθήκη και διάφορα πλαστικά 

αυγά. Το ενθαρρύνω αφού του 

δείχνω τον τρόπο να το κάνει, να 

παίρνει τα αυγά και να τα 

τοποθετεί πάνω στην χάρτινη 

αυγοθήκη. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

λεπτές του κινητικές ικανότητες. 

Ενθαρρύνω τα μεγαλύτερα 

αδελφάκια να αγκαλιάσουν το 

βρέφος. Έπειτα λέω ότι δίνουμε 

αγκαλίτσες και ενθαρρύνω το  

βρέφος να αγκαλιάσει τον 

αδελφό/ αδελφή του με όποιον 

τρόπο μπορεί. 

Δεξιότητα: Να αγκαλιάσει 

κάποιο από τα αδέλφια του.  

Δίνω στο  βρέφος μια παιδική 

μαράκα. Αφού πειραματιστεί 

για λίγο, κρύβω την μαράκα σε 

μια πάνινη τσάντα. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να 

ανοίξει την τσάντα και να 

«ανακαλύψει» την κρυμμένη 

μαράκα. 

Δεξιότητα: Να καλλιεργήσει 

την δεξιότητα της  μονιμότητας 

του αντικειμένου. 

Τοποθετώ το βρέφος μπρούμυτα 

πάνω σε ένα μαξιλάρι. 

Τοποθετώ αρκετά μαξιλάρια, το 

ένα δίπλα στο άλλο και στο 

τέρμα της διαδρομής μαξιλαριών 

τοποθετώ ένα παιχνίδι. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να 

εκτελέσει την διαδρομή με τα 

μαξιλάρια, ώστε να πάρει το 

παιχνίδι. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

αδρές του κινητικές ικανότητες. 

Τοποθετώ διάφορα αντικείμενα 

και παιχνίδια σε ένα μεγάλο 

χαλί στο κέντρο του δωματίου 

και τοποθετώ το βρέφος 

καθιστό κοντά στα αντικείμενα. 

Ενθαρρύνω τα μεγαλύτερα 

βρέφη ή άλλα μέλη της 

οικογένειας να πλησιάσουν και 

να παίξουν όλα μαζί δίπλα στα 

μικρότερα ανταλλάζοντας 

παιχνίδια μεταξύ τους. 

Δεξιότητα: Να μπορεί να 

παίζει με την παρουσία άλλων 

παιδιών στο χώρο.  

Μέσα σε ένα πλαστικό 

διαφανές κουτί τοποθετώ 

φωτάκια που λειτουργούν με 

μπαταρίες. Κλείνω τα φώτα 

του δωματίου και τοποθετώ 

διάφορα αντικείμενα πάνω στο 

κουτί. Αφήνω το βρέφος να τα 

μετακινήσει και να εστιάσει την 

προσοχή του πάνω στις σκιές 

που δημιουργούν τα 

αντικείμενα. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει την 

αίσθηση της όρασης του. 

Τοποθετώ το βρέφος στο high 

chair και του δίνω ζυμαράκι. Του 

δείχνω τον τρόπο να 

πειραματιστεί με αυτό και να το 

κόψει με όποιον τρόπο μπορεί 

σε μικρά κομματάκια. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

λεπτές του κινητικές ικανότητες. 

Παίρνω το βρέφος στην 

αγκαλιά μου και του τραγουδώ 

το τραγουδάκι της αραχνούλας. 

Κατά την διάρκεια του 

τραγουδιού αλληλεπιδρώ με 

διάφορους τρόπους μαζί του. 

Για παράδειγμα το ξαφνιάζω με 

γκριμάτσες και το γαργαλάω σε 

διάφορους στίχους.  

Δεξιότητα: Να αλληλεπιδράσει 

με τον γονέα. 

Κατά την διάρκεια της μέρας 

εστιάζω την προσοχή μου στα 

διάφορα βαβίσματα που 

παράγει το βρέφος και τα 

αναπαράγω με τον τρόπο που 

τα λέει για να του δείξω ότι 

μπορώ να επαναλάβω αυτά 

που λέει. Έπειτα παράγω άλλα 

βαβίσματα και ενθαρρύνω το 

βρέφος να τα αναπαράξει με 

όποιον τρόπο μπορεί. 

Δεξιότητα: Να αναπτυχθεί 

γλωσσικά.  



 

12-18 ΜΗΝΩΝ 

Κινητικές Ικανότητες 
Προσωπική και Κοινωνική 

Ενδυνάμωση – Συναισθηματική 
Ενδυνάμωση 

Νοητική Ενδυνάμωση 

Δημιουργώ μια αυτοσχέδια 

κατασκευή με πολλές θήκες οι 

οποίες χωράνε πλαστικά αυγά. 

Δίνω στο βρέφος πλαστικά αυγά 

και πλαστικές παιδικές πιάστρες, 

ενθαρρύνοντας να τα κρατήσει με 

τις πιάστρες και να τα μεταφέρει 

μέσα στις θήκες. 

Δεξιότητα: Να εξασκήσει τις 

λεπτές κινητικές του δεξιότητες. 

Κάθομαι στο πάτωμα, απέναντι 

από το βρέφος. Κρατάμε χέρια, 

τραγουδάμε το τραγούδι 

«βγαίνει η βαρκούλα» και 

κουνάμε τον κορμό μας σε 

διάφορες κατευθύνσεις (μπρος 

– πίσω, δεξιά - αριστερά). 

Ακολούθως, ενθαρρύνω το 

βρέφος να καθίσει με κάποιο 

άλλο άτομο και να μας μιμηθεί. 

Δεξιότητα: Να αλληλεπιδράσει 

με τον γονέα και με άλλα 

άτομα. 

Φέρνω στο σπίτι ένα κασόνι, 

στο οποίο έχω σχηματίσει 

παραθυράκια από διάφορα 

σχήματα (π.χ. τρίγωνο, 

τετράγωνο, κύκλο, κτλ) στις 

διάφορες πλευρές του. Δίνω 

στο βρέφος τουβλάκια από 

φελιζόλ σε διάφορα σχήματα. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να 

τοποθετήσει το αντίστοιχο 

σχήμα μέσα στο αντίστοιχο 

σχήμα στο κασόνι. Του μιλάω 

και του αναφέρω το κάθε 

σχήμα που παρατηρεί. 

Δεξιότητα: Να πειραματιστεί 

με τα σχήματα. 

Πάνω σε αυγά από φελιζόλ, 

κολλάω διάφορα υλικά (π.χ. 

βαμβάκι, φτερά, πον-πον, κτλ). 

Βάζω μέσα σε πλαστικά πιάτα 

μπογιές. Ενθαρρύνω το βρέφος 

να επιλέξει ένα αυγό, να το 

βουτήξει μέσα στη μπογιά και 

ακολούθως, το προτρέπω να το 

πιέσει, ώστε να αποτυπώσει 

πάνω στο χαρτόνι. Αρχικά, του 

δείχνω τον τρόπο να το κάνει και 

το ενθαρρύνω λεκτικά. Παρέχω 

βοήθεια όπου χρειάζεται. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

λεπτές κινητικές του δεξιότητες. 

Χρησιμοποιώ το πολύχρωμο 

αερόστατο και ενθαρρύνω  το 

βρέφος και τα άλλα βρέφη ή 

μέλη της οικογένειας να το 

κρατήσουμε όλοι μαζί, 

κρατώντας ο καθένας μας από 

μια άκρη του. ΑΚολούθως 

παροτρύνονται να το κουνούν, 

να περνάνε από κάτω, να 

ρίχνουν το μπαλόνι πάνω στο 

αερόστατο και να προσπαθούν 

να το κρατήσουν. 

Δεξιότητα: Να 

αλληλεπιδράσουν με τον γονέα 

και τα άλλα βρέφη ή μέλη της 

οικογένειας.  

Κάθομαι με το βρέφος και του 

διηγούμαι μια αυτοσχέδια 

ηχοϊστορία, δείχνοντας 

ταυτόχρονα την εικόνα του 

κάθε ζώου. Καθώς διηγούμαι 

την ιστορία, μιμούμαι τους 

ήχους των διαφόρων ζώων 

που ακούγονται στην ιστορία. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να 

επαναλάβει τους ήχους των 

ζώων με όποιον τρόπο μπορεί. 

Δεξιότητα: Να λάβει μέρος σε 

διαδικασίες δραματικού 

παιχνιδιού. 



Φέρνω στο σπίτι μια αυτοσχέδια 

ντουλάπα, φτιαγμένη από ένα 

κασόνι. Μέσα στο κασόνι 

τοποθετώ μια οριζόντια δοκό για 

κρεμάστρα. Δίνω στο βρέφος 

πλαστικά κρεμαστάρια και το 

ενθαρρύνω να τα κρεμάσει πάνω 

στην οριζόντια δοκό. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει το 

συντονισμό ματιού – χεριού. 

Φέρνω στο σπίτι ένα τεράστιο 

χαρτόνι, κομμένο σε σχήμα 

αυγού. Δημιουργούν όλα τα 

μέλη της οικογένειας μαζί με το 

βρέφος το πασχαλινό μας 

αυγό, διακοσμώντας το με 

όποιον τρόπο επιλέξουν (π.χ. 

ζωγραφική με μαρκαδόρους, 

κολλητική, κτλ). 

Δεξιότητα: Να λάβουν μέρος 

σε ομαδική δραστηριότητα  

Φτιάχνω ένα αυτοσχέδιο 

μουσικό άλμπουμ, με 

φωτογραφίες του βρέφους 

κατά τη διάρκεια μουσικών μας 

στιγμών. Για παράδειγμα, όταν 

κουνούν μαράκες, κτυπούν το 

τύμπανο, τραγουδάμε, κτλ. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να 

επιλέξει το αντίστοιχο μουσικό 

όργανο στη φωτογραφία και να 

μου το δείξει. Του αναφέρω την 

ονομασία του κάθε μουσικού 

οργάνου και ενθαρρύνω το 

βρέφος να το επαναλάβει με 

όποιον τρόπο μπορεί. 

Δεξιότητα: Να αναγνωρίζει 

οπτικά τα μουσικά όργανα. 

Φέρνω στο σπίτι ένα κασόνι 

μεσαίου μεγέθους, μέσα στο 

οποίο έχω τοποθετήσει στον 

πάτο του διάφορα διαχωριστικά 

και βγάζω τρύπες σε διάφορα 

σημεία. Το στερεώνω κάθετα 

μπροστά από ένα κρεβατάκι και 

δίνω μεγάλου μεγέθους πον-πον 

στο βρέφος. Το ενθαρρύνω να 

τοποθετεί τα πον-πον μέσα στις 

τρύπες, αφήνοντας τα να 

πέσουν.  

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

λεπτές του κινητικές δεξιότητες. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να δίνει 

ένα παιχνίδι σε κάποιο άλλο 

βρέφος ή μέλος της 

οικογένειας, λέγοντας του: 

«Μπορείς να δώσεις την μπάλα 

στον Α, σε παρακαλώ;», 

«Ευχαριστώ που έδωσες την 

μπάλα στον Α». Επικροτώ 

συνεχώς τις προσπάθειες του 

βρέφους. 

 

Δεξιότητα: Να μοιράζεται τα 

παιχνίδια του με τα άλλα βρέφη 

ή μέλη της οικογένειας. 

Φτιάχνω ένα αυτοσχέδιο βιβλίο 

με διάφορες εικόνες 

αντικειμένων. Κρύβω την 

εικόνα ενός αυγού πίσω από 

μια εικόνα αντικειμένου. Καθώς 

μετροφυλλάμε το παραμύθι, 

μιλάω στο βρέφος και το 

ενθαρρύνω να βρει πού είναι 

κρυμμένο το αυγό. «Μήπως 

είναι κρυμμένο κάτω από το 

τραπέζι;», «Μήπως είναι πίσω 

από το κρεβάτι;», κτλ. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει την 

παρατηρητικότητα του. 



Πάνω σε κουτιά χαρτομάντιλων 

δένω κορδόνια παπουτσιών 

δεμένα σε φιόγκους. Ενθαρρύνω 

το βρέφος να τραβήξει τον 

φιόγκο χρησιμοποιώντας την 

χειρολαβή δείκτη – αντίχειρα και 

να ξεδέσει τους φιόγκους. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

λεπτές του κινητικές ικανότητες. 

Διαβάζω στο βρέφος το 

παραμύθι «Ο Μαυρούλης λέει 

ευχαριστώ». Ενθαρρύνω το 

βρέφος να λέει ευχαριστώ 

στους φίλους του ή στις 

νηπιαγωγούς όταν του δίνουν 

την πιπίλα του ή το νερό του. 

Δεξιότητα: Να αποκτήσει 

κοινωνικές δεξιότητες. 

Πάνω σε έναν μεγάλο κύβο – 

ζάρι κολλώ σε κάθε τετράγωνο 

διάφορες υφές (για παράδειγμα 

πλαστικό, μάλλινο κλπ.). 

Ενθαρρύνω το βρέφος να ρίξει 

το ζάρι και να αγγίξει την υφή 

που έφερε η ζαριά. Σε έναν 

πίνακα έχω τις ίδιες υφές που 

υπάρχουν στο ζάρι. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να 

αγγίξει ξανά τις διάφορες υφές 

και να βρει ποια υφή έφερε η 

ζαριά.  

Δεξιότητα: Να αναπτύξει την 

αίσθηση της υφής του. 

Κόβω χάρτινα πιάτα σε μορφή 

κότας και κόκορα. Δίνω στο 

βρέφος γόμα και πινέλο και το 

ενθαρρύνω αφού βάλει γόμα με 

το πινέλο να κολλήσει φτερά 

πάνω στο πιάτο. 

Δεξιότητα: Να χρησιμοποιεί το 

πινέλο με τον ενδεδειγμένο 

τρόπο. 

Ζωγραφίζουμε όλοι μαζί με 

μπογιές αυγά από φελιζόλ. 

Έπειτα τα ενώνουμε όλα μαζί 

και φτιάχνουμε ένα πασχαλινό 

στεφάνι με το οποίο 

διακοσμούμε  το σπίτι μας. 

Δεξιότητα: Να δημιουργήσουν 

μια ομαδική δημιουργία.  

Σε δύο καλάθια τοποθετώ 

διάφορα αντικείμενα, μπλε και 

κόκκινα. Ανακατεύω όλα τα 

αντικείμενα μέσα σε ένα 

μεγαλύτερο καλάθι και 

ενθαρρύνω το βρέφος να 

διαχωρίσει τα διάφορα 

αντικείμενα με βάση το χρώμα 

τους. 

Δεξιότητα: Να ταξινομεί 

διάφορα αντικείμενα με βάση 

το χρώμα τους.  

Δημιουργώ με χάρτινους 

κυλίνδρους πασχαλινά σχέδια, 

κουνελάκια, αυγά κλπ. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να πάρει 

ένα τύπωμα και αφού το βουτήξει 

μέσα στην μπογιά, να το 

αποτυπώσει πάνω στο χαρτί. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

λεπτές του κινητικές ικανότητες. 

Φέρνω στο σπίτι διάφορα υλικά 

της φύσης και ένα μεγεθυντικό 

φακό. Αναφέρω στο βρέφος και 

στα άλλα μέλη της οικογένειας 

ότι μπορούμε να 

παρατηρήσουμε τα υλικά μέσα 

από τον φακό, αλλά πρέπει να 

περιμένουμε την σειρά μας για 

να τον χρησιμοποιήσουμε. 

Δεξιότητα: Να αποκτήσει 

κοινωνικές δεξιότητες. 

Δίνω στο βρέφος μια εικόνα με 

το πρόσωπο και τα διάφορα 

μέλη του στα οποία υπάρχει 

vel – crow. Ενθαρρύνω το 

βρέφος να πάρει ένα μέλος του 

προσώπου κάθε φορά και το 

βοηθώ να το τοποθετήσει στο 

σωστό μέρος του προσώπου. 

Δεξιότητα: Να τοποθετεί τα 

διάφορα μέλη του προσώπου 

στο σωστό μέρος. 



Πάνω σε αναποδογυρισμένες 

χάρτινες αυγοθήκες τοποθετώ 

μεγάλα κουμπιά. Πάνω σε κάθε 

κουμπί τοποθετώ κομμάτια 

τσόχας. Ενθαρρύνω το βρέφος 

να κουμπώσει και να 

ξεκουμπώσει τα κομμάτια τσόχας 

στην αυγοθήκη. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

λεπτές του κινητικές ικανότητες. 

Πάνω σε αυτοκινητάκια κολλάω 

με χαρτοταινία μαρκαδόρους. 

Δίνω έναν σε κάθε βρέφος ή 

μέλος της οικογένειας και τα 

ενθαρρύνω να ζωγραφίσουν με 

αυτά. Έπειτα ενθαρρύνονται να 

ανταλλάξουν μεταξύ τους 

χρώματα και αυτοκινητάκια. 

Δεξιότητα:.Να μοιράζονται τα 

παιχνίδια με τα άλλα βρέφη ή 

μέλη της οικογένειας. 

Δίνω στο βρέφος διάφορες 

εικόνες με φρούτα. Κάθε εικόνα 

υπάρχει διπλή. Ενθαρρύνω το 

βρέφος να πάρει ένα φρούτο 

κάθε φορά, του αναφέρω το 

όνομα του και το παροτρύνω 

να ανακαλύψει το όμοιο του και 

να το ταιριάξει. 

Δεξιότητα:Να ταυτίζει (αντί 

ταξινομεί) τα όμοια φρούτα 

μεταξύ τους. 

 

24-36 ΜΗΝΩΝ 

Κινητικές Ικανότητες 
Προσωπική και Κοινωνική 

Ενδυνάμωση – 
Συναισθηματική Ενδυνάμωση 

Νοητική Ενδυνάμωση 

Φτιάχνω παπιέ μασιέ, από 

βρεγμένο χαρτί και άσπρη γόμα 

και φέρνω στο σπίτι. Δίνω στο 

βρέφος και το ενθαρρύνω να 

πειραματιστεί με τα χέρια του, 

με όποιον τρόπο μπορεί. Για 

παράδειγμα, να το ζουλίξει, να 

το πιέσει, να το πλάσει, να 

φτιάξει μια φιγούρα, κτλ. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

λεπτές του κινητικές δεξιότητες. 

Ενθαρρύνω το βρέφος και τα 

άλλη μέλη της οικογένειας να 

παίξουμε το παιχνίδι 

«Ακολουθώ τον αρχηγό». 

Παροτρύνω το βρέφος να κάνει 

διάφορες κινήσεις (π.χ. να 

τρέξει, να πηδήξει, να κάνει 

στροφές, κτλ) που θα επιλέξει 

και ακολούθως, τα υπόλοιπα 

μέλη να μιμηθούν όλες του τις 

κινήσεις. Παρέχω βοήθεια όπου 

χρειάζεται και επιβραβεύω το 

βρέφος για τις προσπάθειες του. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει την  

αυτοπεποίθηση του. 

Βάζω στο ραδιόφωνο ένα CD 

με διάφορους ήχους 

καθημερινότητας (π.χ. 

αεροπλάνου, πλυντηρίου, κτλ). 

Ενθαρρύνω το βρέφος και τα 

άλλη μέλη της οικογένειας να 

ακούσουν προσεκτικά τον κάθε 

ήχο και να μαντέψουν τι 

ακούγεται κάθε φορά. «Τι 

ακούγεται τώρα;Τι κάνει 

βουυβουυυ;», κτλ. Επιβραβεύω 

το κάθε βρέφος για τις 

προσπάθειες του. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει την 

αίσθηση της ακουστικης 

αναγνώρισης. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να έρθει 

μαζί μου έξω στην αυλή, όπου 

έχω σχηματίσει μια διαδρομή 

με διάφορα εμπόδια στο 

πάτωμα με στεφανάκια, 

κώνους, τροχούς κτλ. 

Παροτρύνω λεκτικά το βρέφος 

Ενθαρρύνω τα το βρέφος και τα 

άλλη μέλη της οικογένειας να 

πάμε στην αυλή για πικ νικ! 

Στρώνουμε ένα μεγάλο ύφασμα 

στην αυλή και τοποθετούμε τα 

πλαστικά μας κουζινικά. Φέρνω 

στην αυλή φέτες ψωμί, βούτυρο 

Δίνω από ένα μαντήλι στο κάθε 

βρέφος και βάζω απαλή 

μουσική στο ραδιόφωνο. 

Ενθαρρύνω το κάθε βρέφος να 

ανταποκρίνεται σε 

συγκεκριμένες οδηγίες 

κουνώντας το μαντήλι του. Για 



να ακολουθήσει τη διαδρομή 

και να περάσει τα διάφορα 

εμπόδια. Αρχικά του δείχνω τον 

τρόπο να το κάνει και παρέχω 

βοήθεια όπου χρειάζεται.   

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

αδρές κινητικές δεξιότητες. 

και μαρμελάδα. Ενθαρρύνω το  

βρέφος και το κάθε μέλος της 

οικοέγνειας να επιλέξει το ψωμί 

του και να αλείψει με πλαστικό 

μαχαίρι βούτυρο και μαρμελάδα 

στο ψωμί του. Τέλος τρώμε όλοι 

μαζί τις νοστιμιές μας! 

Δεξιότητα: Να εμπλακεί στις 

διαδικασίες προετοιμασίας 

προγεύματος.  

παράδειγμα, «Κουνήστε τα 

γρήγορα, αργά, απαλά, και 

τώρα ψηλά, χαμηλά, πίσω από 

την πλάτη σας, κτλ» «Πρώτα 

κουνήστε το αργά και μετά 

απαλά». 

Δεξιότητα: Να ανταποκρίνονται 

σε σύνθετες οδηγίες. 

Πάνω σε ένα επίπεδο κασόνι 

κολλάω διάφορες ανώμαλες 

επιφάνειες, όπως τραχύ χαρτί, 

δίκτυ, χαρτί οντουλέ. Τοποθετώ 

το επίπεδο κασόνι στο τραπέζι 

και τοποθετώ από πάνω ένα 

κομμάτι εφημερίδας και 

χαρτόνι. Ενθαρρύνω το βρέφος 

να επιλέξει ένα παστέλ και να 

ζωγραφίσει πάνω στο χαρτόνι. 

Παρέχω βοήθεια όπου 

χρειάζεται και επιβραβεύω το 

βρέφος για τις προσπάθειες 

του. 

Δεξιότητα: Να εξασκήσει τις 

λεπτές κινητικές του δεξιότητες. 

Έξω στην αυλή ενθαρρύνω τα 

το βρέφος και τα άλλη μέλη της 

οικογένειας να παίξουμε 

«κρυφτό».  

Αρχικά κρύβομαι πίσω από τα 

παιχνίδια και ενθαρρύνω το 

βρέφος να ψάξει να με βρει. 

Ακολούθως, ενθαρρύνω ένα 

μέλος της οικογένειας να 

κρυφτεί και να ψάξουμε μαζί με 

τα άλλα μέλη της οικογένειας να 

το βρούμε. Κάθε φορά που 

κάποιο άτομο βρίσκει τον 

κρυμμένο φίλο του, το 

επιβραβεύω με ενθουσιασμό για 

τις προσπάθειες του.  

Δεξιότητα: Να αλληλεπιδράσει 

μαζί με τον γονέα και με τα άλλα 

άλλα μέλη της οικογένειας. 

Τοποθετώ τα πασχαλινά 

πλαστικά αυγά, σκόρπια μέσα 

στην αυλή, ανάμεσα στα 

παιχνίδια και τα φυτά. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να ψάξει 

να βρει τα κρυμμένα αυγά, 

λαμβάνοντας μέρος στο 

«Πασχαλινό κυνήγι αυγών». 

Παροτρύνω λεκτικά το βρέφος 

να ψάξει να βρει τα αυγά και 

παρέχω βοήθεια όπου 

χρειάζεται. Επικροτώ τις 

προσπάθειες του βρέφους: 

«Μπράβο, βρήκες ακόμα ένα 

αυγό. Συνέχισε να ψάχνεις και 

για άλλα». 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει την 

δεξιότητα της  προσοχής του. 

Πάνω σε πλαστικοποιημένο 

χαρτόνι υπάρχουν πολλές 

σκόρπιες κουκκίδες. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να 

επιλέξει έναν μαρκαδόρο και να 

ενώσει μια – μια τις κουκκίδες 

μεταξύ τους, δημιουργώντας 

μια φιγούρα. Επιβραβεύω με 

ενθουσιασμό το βρέφος για τις 

προσπάθειες του. 

Δεξιότητα: Να εξασκήσει το 

συντονισμό ματιού – χεριού. 

Προσκαλώ τα το βρέφος και τα 

άλλη μέλη της οικογένειας να 

έρθουν να καθίσουν στα 

μαξιλάρια. Τα ενθαρρύνω να 

δίνουν το μουσικό όργανο στο 

διπλανό τους καθώς 

τραγουδάμε. Όταν τελειώσει το 

τραγούδι, τότε το άτομο που έχει 

το μουσικό όργανο, θα παίξει 

μουσική. 

«Δωσ’ το τύμπανο στο διπλανό 

σου, στο διπλανό σου, δωσ’το 

τύμπανο στο διπλανό σου να 

μας παίξει μουσική» 

Φέρνω στο σπίτι ένα 

αυτοσχέδιο βιβλίο με διάφορες 

εικόνες από αντικείμενα. Κρύβω 

το αρκουδάκι – εικόνα πίσω 

από μια εικόνα αντικειμένου. 

Καθώς μετροφυλλάμε το 

παραμύθι, μιλάω στο βρέφος 

και το ενθαρρύνω να βρει πού 

είναι κρυμμένο το αρκουδάκι. 

«Πού κρύβετε το αρκουδάκι 

μου;», «Μήπως είναι πίσω από 

το κρεβάτι, κάτω από το 

τραπέζι, μέσα στο πλυντήριο;» 

Δεξιότητα: Να έρθει σε επαφή 



«...μαράκες...,...κουδουνάκια..., 

κτλ» 

Δεξιότητα: Να συμμετέχει σε 

μια ομαδική δραστηριότητα, 

περιμένοντας τη σειρά του.  

με διάφορες πρωτο-

μαθηματικές έννοιες. 

Δίνω στο βρέφος 

πλαστικοποιημένες εικόνες με 

διάφορα σχήματα. Δίνω επίσης 

αυτοκόλλητα και το ενθαρρύνω 

να τα κολλήσει πάνω στις 

γραμμές των σχημάτων. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τον 

συντονισμό ματιού – χεριού. 

Δίνω στο βρέφος και τα άλλη 

μέλη της οικογένειας χαρτονάκια 

κομμένα σε πασχαλινά σχέδια 

και διπλωμένα από την μέση. 

Τους ενθαρρύνω να φτιάξουμε 

πασχαλινές κάρτες και να τις 

χαρίσουμε στον μπαμπά ή στην 

μαμά. Δίνω διάφορα πασχαλινά 

είδη κολλητικής, γόμα και πινέλα 

και τους παροτρύνω να 

δημιουργήσουν την καρτούλα 

τους όπως επιθυμούν. 

Δεξιότητα: Να δημιουργήσει 

κάτι για να το χαρίσει. 

Τοποθετώ τέσσερα αντικείμενα 

σε σειρά (ζώο, μπάλα, 

αυτοκινητάκι, μαρκαδόρο). Με 

ένα αναποδογυρισμένο κουτί 

κρύβω ένα από τα τέσσερα 

αντικείμενα. Έπειτα ρωτάω το 

βρέφος να μου πει ποιο από τα 

τέσσερα αντικείμενα λείπει.  

Δεξιότητα: Να αναπτύξει την 

μνήμη του. 

Μέσα σε φωλιές τοποθετώ 

πλαστικά κοτοπουλάκια. 

Ενθαρρύνω το βρέφος να 

πάρει σύρματα πίπας με το 

μανταλάκι και να «ταΐσει» τα 

κοτοπουλάκια. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει την 

χειρολαβή δείκτη – αντίχειρα. 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας 

επισκεπτόμαστε την τουαλέτα 

και μιλώ στο βρέφος για αυτή. 

Επισκεπτόμαστε την τουαλέτα 

και κάποια στιγμή που 

βρίσκονται εκεί τα μεγαλύτερα 

βρέφη που την χρησιμοποιούν ή 

κάποιο άλλο μέλος της 

οικογένειας και εξηγώ την 

διαδικασία. 

Δεξιότητα: Να γνωρίσει τον 

τρόπο χρήσης της τουαλέτας.  

Φτιάχνω με διάφορα υλικά 

διάφορες βαρκούλες. Για 

παράδειγμα φελλό, πλαστικό, 

πέτρα, φτερό κλπ.). Ενθαρρύνω 

το βρέφος να επιλέξει κάθε 

φορά μια βαρκούλα και αφού 

την τοποθετήσει μέσα στο νερό 

να παρατηρήσει αν βυθίστηκε ή 

έμεινε στην επιφάνεια. Συζητώ 

με το βρέφος για το τι γίνεται 

κάθε φορά και του κάνω 

ερωτήσεις σχετικά με το 

πείραμα. Για παράδειγμα: 

«Πήγε κάτω αυτή η βαρκούλα ή 

έμεινε πάνω;».  

Δεξιότητα: Να διατυπώσει 

σύντομη πρόταση.  



Μέσα σε πλαστικά δοχεία σπρέι 

τοποθετώ νερό και χρώμα 

ζαχαροπλαστικής. Ενθαρρύνω 

το βρέφος να πιέσει το δοχείο 

ώστε να φτιάξει με αυτό μια 

ζωγραφιά με σπρέι. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

λεπτές του κινητικές ικανότητες.  

Διαβάζω στο βρέφος ένα 

παραμύθι που μιλάει για την 

τουαλέτα και τον τρόπο χρήσης 

της. 

Δεξιότητα: Να έρθει σε επαφή 

με τον τρόπο χρήσης της 

τουαλέτας. 

Φτιάχνω έναν μεγάλο κύκλο με 

χαρτόνι ο οποίος αποτελείται 

από κομμάτια χρωμάτων. 

(Κόκκινο, μπλε, πράσινο, 

κίτρινο κλπ.). Πάνω σε 

μανταλάκια κολλώ διάφορες 

εικόνες με αντικείμενα του κάθε 

χρώματος. Ενθαρρύνω το 

βρέφος μαζί με τα άλλη μέλη 

της οικογένειας να διαχωρίσουν 

τα μανταλάκια τοποθετώντας τα 

στο ανάλογο χρώμα κάθε φορά. 

Δεξιότητα: Να διαχωρίσει τα 

διάφορα αντικείμενα με βάση το 

χρώμα τους. 

Δημιουργώ πινέλα με διάφορα 

υλικά από την φύση (ξυλάκια, 

φύλλα, λουλούδια). Ενθαρρύνω 

το βρέφος να επιλέξει ένα 

πινέλο και αφού το βουτήξει 

μέσα στην μπογιά, να 

ζωγραφίσει με αυτό. 

Δεξιότητα: Να αναπτύξει τις 

λεπτές του κινητικές ικανότητες. 

Διαβάζω στο βρέφος ένα 

παραμύθι που μιλάει για την 

πιπίλα και την διακοπή της. 

Εξηγώ στο βρέφος ότι δεν την 

χρειαζόμαστε πια και σε 

συνεργασία με το σπίτι 

προσπαθούμε να τερματίσουμε 

την χρήση της. 

Δεξιότητα: Να κατανοήσει ότι 

δεν χρειάζεται πια την πιπίλα 

του. 

Μέσα σε μπολάκια κόβω 

διάφορα φρούτα που έχει ήδη 

δοκιμάσει το βρέφος και τα 

άλλη μέλη της οικογένειας. 

Ενθαρρύνω το κάθε άτομο να 

κλείσει τα μάτια του και του 

δίνω να δοκιμάσει ένα φρούτο 

κάθε φορά. Έπειτα το 

ενθαρρύνω να μαντέψει ποιο 

φρούτο δοκίμασε και να μου 

αναφέρει το όνομα του. 

Δεξιότητα: Να αναγνωρίσει τα 

διάφορα φρούτα. 

 

 


