
ΣΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

Περιοχές 

παρέμβασης 

Παρούσα κατάσταση  

(αποτέλεσμα αξιολόγησης) 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι  Βραχυπρόθεσμοι στόχοι / 

Δραστηριότητες 

Χρονική 

διάρκεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kινητικότητα 

 

 
 

● Ανεπαρκείς ισορροπιστικές  

αντιδράσεις 

 

● Ελλειπής συντονισμός και  

σύσπαση των μυικών ομάδων του 

σώματος και των άκρων. 
 
     

● Μειωμένη δύναμη άκρων. 
 

Σημειώσεις: 

● Οι δραστηριότητες που 

αναφέρονται, αποτελούν 

ενδεικτικές  μόνο προτάσεις για 

την ενίσχυση της κίνησης του 

Αντώνη.  

● Είναι σημαντικό η στάση του να 

είναι  το δυνατόν πιο ενεργητική 

π.χ. να μη ΄΄χύνεται’’ στην 

καθιστή  

 
 

 Ενίσχυση ισορροπίας 

 
 
 

Βελτίωση μυικής 

ενέργειας σε κορμό και 

άκρα  
 
 
 

Προώθηση ενδυνάμωσης 

μυών. 
 
 
 
 

Ενίσχυση  επιδέξιας 

χρήσης άνω άκρων. 

● Παιχνίδι διελκυστίνδας (τράβηγμα 

σχοινιού με λυγισμένους αγκώνες) 

● Παιχνίδι με πλαστελίνη, πηλό, 

τοποθέτηση ενσφηνωμάτων, π.χ. σε πηλό 

ή σε σφουγγάρι να καρφώνει ξυλάκια  ή 

χάντρες. Χρήση εργαλείων. 

● Οργάνωση στο χώρο ενός ‘’στίβου 

μάχης΄΄ με διάφορα εμπόδια  όπου 

καλείται να τον περάσει με ποικιλία 

τρόπων π.χ. πηδώντας, κάνοντας 

αλματάκια, περπατώντας στα τέσσερα, 

έρπωντας, αρκουδίζοντας, κ.λ.π.  

● Ενεργή συμμετοχή του στην οργάνωση 

του χώρου με σπρώξιμο / τράβηγμα / 

στοίβαγμα των αντικειμένων. 

● Περπάτημα με βήματα προς τα εμπρός ( 

μύτη- φτέρνα), πίσω, πλάγια  επάνω σε 

διαδρομές στο δάπεδο. Βάδιση στις μύτες 

των ποδιών κατά το παιχνίδι. 
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στο  πάτωμα. 

● Οι δραστηριότητες να είναι 

διαβαθμισμένες από τις πιο απλές 

στις πιο πολύπλοκες και 

προοδευτικά να  προστίθενται τα 

ερεθίσματα. Π.χ. μία δρ/τα με 

μουσική, κίνηση, σε ομάδα 

αρκετών παιδιών , σε μεγάλο χώρο 

είναι πολυαισθητηριακή και 

μπορεί να επιτείνει τη διάσπασή 

του.  Τα ερεθίσματα είναι καλό να 

προστίθενται ένα ένα.   

● Όταν πρόκειται να τραβήξει, να 

σπρώξει ή να κρεμαστεί με τα 

χέρια, οι αγκώνες του να είναι 

λυγισμένοι ώστε να εξασφαλίζεται 

η ενεργητική του μυική 

δραστηριότητα. 

  

● Παιχνίδι με συνοδεία μουσικής για 

ρυθμό αργό ή γρήγορο, 

               σταμάτημα και ξεκίνημα  σε 

               ποικιλία στάσεων  και  θέσεων  

                 π.χ. καθιστός στο πάτωμα,  

               μπρούμητα, γονάτισμα, στα  

               τέσσερα, στήριξη στο ένα πόδι 

               με στήριξη ή χωρίς στήριξη, 

               τρέξιμο, κ.λ.π. 

● Σε  κύκλο με τα άλλα παιδιά να πιάνει 

μπάλα μεγάλη που σκάει στο έδαφος  και 

να την πετά ξανά πίσω. 

● Βαρελάκια στο πάτωμα / 

στριφογυρίσματα σώματος κρατώντας 

μία μπάλα με τα χέρια τεντωμένα πάνω 

απ’το κεφάλι. 

● Παιχνίδι με ρίψεις / κλωτσιά μπάλας. 

●  Μπόουλινγκ με μπάλες διαφορετικής 

βαρύτητας. 

● Αλματάκια συγκρατώντας ένα 

αντικείμενο ανάμεσα στα πόδια. 
 

 

 


