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ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ Σοφία Χατζηγεωργιάδου 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Νηπιαγωγός,  Μέλος ΕΠΕΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Κινητική ρυθμική αγωγή 

ΤΑΞΗ Νηπιαγωγείο 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 15 ως 20 νήπια 

ΣΤΟΧΟΙ H βελτίωση των βασικών κινητικών 

δεξιοτήτων των νηπίων, όπως π.χ. 

είναι η ποικιλία βηματισμών, 

αναπηδήσεων, ισορροπιστικών κινήσεων, 

χειρισμών υλικών κ.ά.,   

η βελτίωση των συναρμοστικών τους 

ικανοτήτων, όπως 

π.χ. του ρυθμού, της ικανότητας 

αντίδρασης, της κιναισθητικής 

διαφοροποίησης κ.ά.,  

η βελτίωση της αντίληψης του χώρου με 

κίνηση και 

μετακίνηση, η βελτίωση των δημιουργικών 

και των εκφραστικών κινήσεων,   

η 

βελτίωση της σχέσης αναπνοής και 

κίνησης και τέλος  

η αύξηση του ενεργού 

χρόνου κινητικότητας των παιδιών. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

Ακολουθεί περιγραφή των δράσεων, οι 

οποίες θα εφαρμοστούν στον κλειστό 

χώρο του γυμναστηρίου, αλλά και στην 

αυλή.  

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 1 διδακτικό δίωρο 1 Χ 90’ εβδομαδιαίως. 
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Στο Νηπιαγωγείο, βασικός σκοπός του προγράμματος της Φυσικής Αγωγής 

είναι η συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλες ελκυστικές κινητικές δραστηριότητες, 

μέσα από τις οποίες μπορούν να επαναλαμβάνουν, αλλά και να εξελίσσουν 

προηγούμενες κινητικές τους εμπειρίες προβαίνοντας σε νέες εξερευνήσεις των 

δυνατοτήτων τους (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). 

Ο παιγνιώδης χαρακτήρα των δραστηριοτήτων είναι αναμενόμενος, αλλά 

και επιβεβλημένος καθώς κατά κοινή παραδοχή το παιχνίδι είναι μια βασική 

παράμετρος για την ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού (Κάππας, 2005), ενώ 

ειδικά στα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής το παιχνίδι δημιουργεί συνθήκες 

συνεργασίας και αλληλεπίδρασης αξιοποιώντας παιδαγωγικά τη Ζώνη Επικείμενης 

Ανάπτυξης (Vygotsky, 1997). 

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του προγράμματος θα περιλαμβάνει κατά 

βάση:  

1. Κινητικές δραστηριότητες με ερέθισμα τον ήχο, δηλαδή: 

Α) ρυθμικά παιχνίδια σε σχέση με την κίνηση και το λόγο (γνωριμία-επαφή παιδιών, 

συσπείρωση ομάδας κ.λ.π) 

Β) χορευτικούς αυτοσχεδιασμούς  - δημιουργικό χορό.  

 

2. Δραματοποιήσεις με τη χρήση εκφραστικών κινήσεων όλου του σώματος 

Α) μέσα από αναπαραστάσεις περιστατικών της ζωής με εκφραστική αφήγηση από 

την παιδαγωγό και κατάλληλη μουσική υπόκρουση,  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Μουσικά κομμάτια, υλικά γυμναστικής 

(φορητά και σταθερά όργανα 

γυμναστικής). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Φωτογραφικό υλικό δραστηριοτήτων, 

ημερολόγιο δραστηριοτήτων, τελική 

γιορτή. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κτλ. Μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, γυμναστές/στριες, 

φοιτητές/τριες  ΤΕΠΑΕ και ΤΕΦΑΑ, 

μουσικοί. 
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Β) με θέματα οδηγούν στην ψυχοσωματική χαλάρωση των παιδιών  

 

3. Κινητικά παιχνίδια με κανόνες, όπως: 

Α) Παραδοσιακά κινητικά παιχνίδια, 

Β) Παραλλαγές κινητικών παιχνιδιών, με παρότρυνση των παιδιών από την  

παιδαγωγό, με τρόπο ώστε να αναδεικνύεται το δημιουργικό και το συνεργατικό 

στοιχείο στην ομάδα. 
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