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Επιμέρους στόχοι: 

● η απομόνωση στη χρήση των δαχτύλων  

● η ενδυνάμωση των λαβών  

● η εξάσκηση σε ανάγκες της καθημερινότητας 

● η ενίσχυση της αισθητικότητας στα δάχτυλα 

 

 Το παιδί μπορεί  
 

● Να καρφώνει με σφυράκι ενσφηνώματα- καρφάκια, να βιδώνει – ξεβιδώνει με 

εργαλεία (π.χ. παιδικό κάβουρα) βίδες ή μπουλόνια 

●  Να κόβει με παιδικά μαχαίρια πλαστελίνες, να κάνει σχήματα με κουπάτ, να πλάθει 

με τον πλάστη στην πλαστελίνη- ζυμάρι- πηλό. 

●  Να καρφώνει μικρά κομματάκια από πλαστελίνη με οδοντογλυφίδες, να τα σηκώνει 

και να τα βάζει π.χ. σε ένα πιατάκι φαγητού (σα να είναι τυράκια ή φρουτάκια), να 

καρφώνει κομμένα καλαμάκια μήκους 5-6 εκ. επάνω σε κομμάτια ζύμης και να τα 

γυρνά ανάποδα σταθεροποιώντας τα όρθιαή μπίγοντάς τα σε ποτηράκι με αλάτι, 

ζάχαρη, ρύζι ή αλεύρι π.χ. σα να είναι παγωτά. 

● Να κρύβετε μικρά αντικείμενα μέσα σε σφιχτό ζυμάρι ή πλαστελίνη ή πηλό και να 

προσπαθούν τα παιδιά να τα βρουν. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν και ειδικές 

πλαστελίνες με διαφορετικές σκληρότητες. 

● Να κόβει με ψαλιδάκι χαρτιά. Ξεκινήστε από πιο χοντρό χαρτόνι που 

σταθεροποιείται πιο εύκολα από το παιδί κι απαιτεί σταθερότητα και δύναμη στο 

κράτημα του ψαλιδιού. Προσοχή στη θέση του αντίχειρα: να είναι προς τα πάνω. 

Επίσης να κόβει καλαμάκια, πλαστελίνη για να κάνει π.χ. μία σούπα και μετά με ένα 

κουταλάκι να τα βγάζει ένα – ένα τα υλικά από μέσα και να τα πηγαίνει απέναντι σε 

μία κατσαρόλα. Μπορεί να γίνεται και ομαδικό παιχνίδι μεταξύ των παιδιών με στόχο 

να μην τους πέφτουν από τα κουταλάκια τα κομμάτια της σούπας μέχρι το τέλος της 

διαδρομής.  

● Να συμμετέχει σε μικροδουλειές και να του δίνεται χρόνος για να εκτελεί όσο γίνεται 

περισσότερο μόνος του τις καθημερινές ανάγκες αυτοεξυπηρέτησης: να πλένεται 

μόνος του χρησιμοποιώντας κομμάτι σαπούνι (όχι υγρό σαπούνι), να σκουπίζεται, να 

ντύνεται και να ξεντύνεται, να κουμπώνει τα κουμπιά του, να ανοιγοκλείνει τα 

φερμουάρ, να χρησιμοποιεί πηρούνι και κουτάλι μόνος του, να διπλώνει την πετσέτα 

του, να προσπαθεί να ανοίγει αυτός την αλληλογραφία στο σπίτι (π.χ. λογαριασμούς) 

● Να ντύνει και να ξεντύνει κούκλες- στρατιωτάκια 

● Θεατρικό παιχνίδι με τα δάχτυλα, με δαχτυλόκουκλες ή με σχηματισμό μορφών 

επάνω στα δάχτυλα. 

● Να κάνει κολάζ με όσπρια διάφορα και να τα κολλά ένα- ένα επάνω σε 

προσχεδιασμένη μορφή (π.χ. ζώο, αυτοκίνητο ή μορφή του ενδιαφέροντός του) 

● Να βουτά τα ακροδάχτυλα του ενός χεριού σε δαχτυλομπογιά και να τραβά 

χρωματιστές γραμμές στα άλλα δάχτυλα π.χ. για να κάνει Ινδιανάκια, των οποίων τα 

πρόσωπα τα έχουμε ζωγραφίσει με στυλό είτε επάνω στα ακροδάχτυλα του άλλου 

χεριού είτε επάνω στα νύχια. 

● Σε φελλούς από μπουκάλι μπορείτε να κολλήσετε μαγνητάκια και να μαζεύει 

καπάκια ή να είναι σε σειρά τοποθετημένες καρφίτσες και να τις μαγνητίζει σύροντας 

το φελλό σε ευθεία γραμμή, σε κύκλο ή σε οποιοδήποτε άλλο σχήμα. Διαδοχικά το 



Δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας για το νηπιαγωγείο, ΚΕΔΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, 2010 

ίδιο μπορεί να γίνει με μαγνητάκι στην πίσω άκρη ενός χοντρού μαρκαδόρου, ενός 

λεπτού μαρκαδόρου, ενός μολυβιού. 

● Χρησιμοποιήστε λαστιχάκια τα οποία το παιδί θα πρέπει να τεντώσει με τα τρία 

δάχτυλα του χεριού του ( αντίχειρα-δείκτη-μέσο) και να τα περάσει π.χ. σε 3-4 

μπογιές για να τις κάνει μια «σφιχτή» ομάδα ή σε ένα αυγουλάκι ( τύπου kinder) 

● Να ξεφυλλίζει παραμύθι και να βάζει συνδετήρες σε κάποιες σελίδες ( π.χ. σ’ εκείνες 

που έχουν ζώα ή οτιδήποτε επαναλαμβάνεται στο βιβλίο κι έχει ενδιαφέρον για το 

παιδί). Με τη σειρά του να ανοίγει το βιβλίο στη σελίδα όπου κάποιο άλλο παιδί έχει 

τοποθετήσει συνδετήρα με την ίδια λογική. 

● Να χτίζει πυργάκια και με μικρά αντικείμενα π.χ. πούλια από τάβλι, καραμέλες, 

καπάκια από μπουκάλια, φελλούς, κοφτά μακαρόνια ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.  Για να ενισχυθεί το παιδί στο να χρησιμοποιεί τα 

δυο δάχτυλα (αντίχειρα και δείκτη) στη σύλληψη μικρών αντικειμένων είτε 

απομονώστε του τα άλλα δάχτυλα με το χέρι σας είτε δώστε του να κρατά με τα άλλα 

δάχτυλα κλειστά μέσα στην παλάμη μία σβήστρα, το καπάκι ενός στυλό ή άλλο 

μικρό αντικείμενο. 

● Κάντε πιο παχύρευστη τη μπογιά που χρησιμοποιεί με το πινέλο βάζοντας μέσα σ’ 

αυτή υλικά όπως ζάχαρη, αλάτι, άμμο, πριονίδι, ώστε να βάζει περισσότερη δύναμη 

για να εκτελέσει το έργο. 

● Περάστε στην άκρη του μολυβιού που χρησιμοποιεί κάτι που να δίνει επιπλέον βάρος 

π.χ. μεταλλικά παξιμάδια ή πλαστελίνη ώστε να είναι λίγο πιο βαρύ το μολύβι. 

Προσοχή να μην εμποδίζει τη λαβή του παιδιού. 

● Προσπαθήστε να επαναλαμβάνονται αυτές οι δραστηριότητες που το παιδί μπορεί να 

καταφέρει με καθοδήγηση και στο σπίτι, δίνοντας σαφείς οδηγίες στο γονέα- 

φροντιστή του παιδιού. 
 

Οι παραπάνω προτάσεις είναι μόνο ενδεικτικές και σκοπό έχουν να δώσουν κάποιες 

ιδέες δραστηριοτήτων. Δεν είναι όλες κατάλληλες για όλα τα παιδιά ούτε μπορούν να 

βοηθήσουν σε όλους τους προβληματισμούς για ένα μεμονωμένο παιδί. Είναι 

απαραίτητο να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού ή άλλης δραστηριότητας που 

να έχουν νόημα για το παιδί. Σε επιμέρους προβληματισμούς που αφορούν τις 

ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά, μπορούν να δοθούν περαιτέρω οδηγίες.     
 
 
 

                                                                                                     Βλιαγκόφτη Ολυμπία 
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