
Όμιλος Κινητικής Αγωγής και Αφήγησης (Διαδραστικές Ιστορίες) 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης (ΙΕΠ, 2014) η Φυσική 
Αγωγή στο νηπιαγωγείο αποσκοπεί στην εμπλοκή και συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλες 
ελκυστικές για αυτά κινητικές δραστηριότητες. 

Καθώς το παιδί προτρέπεται να εξερευνήσει τις κινητικές του δυνατότητες δέχεται ολοένα 
και πιο σύνθετα ερεθίσματα, στα οποία καλείται να ανταποκριθεί (Παυλίδου, 2012). Οι 
προσεγμένες κινητικές δραστηριότητες που οργανώνονται από τον εκπαιδευτικό 
συμβάλλουν στην εξερεύνηση κινητικών λύσεων με βασικό μέσο το σώμα του παιδιού. Η 
δομή και η συνθετότητα αυτών των ερεθισμάτων ενεργοποιούν το παιδί όχι μόνο σε 
κινητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο φαντασίας και σκέψης, ώστε η ανταπόκρισή του να 
εκφράζει το αποτέλεσμα μιας νοητικής διαδικασίας. 

Η οργάνωση δραστηριοτήτων καθοδηγούμενου αυτοσχεδιασμού, αλλά και οι αναδυόμενες 
δραστηριότητες κίνησης στις οποίες αξιοποιείται η αφήγηση και ο διάλογος, καθώς και η 
συσχέτισή τους με τα κατάλληλα μουσικά ακούσματα ή εποπτικά μέσα (π.χ. βιβλία, 
εικόνες), θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ενός διαθεματικού προγράμματος 
κινητικής αγωγής. Συγκεκριμένα, τα κείμενα παιδικής λογοτεχνίας είναι δυνατό να 
αποτελέσουν το κατάλληλο υλικό για τον σχεδιασμό και την οργάνωση ποικίλων 
ελκυστικών κινητικών δραστηριοτήτων. Η αφηγηματική πλαισίωση ιστοριών που 
εμπεριέχουν στοιχεία έκπληξης και σαφή δομή–πλοκή μπορεί να οδηγήσει στον 
προβληματισμό και να κινητοποιήσει γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες. Το παιδί 
παρακινείται να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, να προτείνει ιδέες κινητικής έκφρασης 
και δράσης, δίνοντας μορφή στις συναισθηματικές και γνωστικές αντιδράσεις που του 
δημιουργούνται βάσει του αφηγηματικού πλαισίου. 

Η επιλογή των ιστοριών που χρησιμοποιούνται ως βάση για τη διοργάνωση κινητικών 
δραστηριοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με συγκεκριμένα αφηγηματικά και 
κινητικά κριτήρια. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή τα αφηγηματικά χαρακτηριστικά των 
ιστοριών αξιολογήθηκαν μέσω της γραμματικής των ιστοριών (story grammar). Η 
γραμματική των ιστοριών αποτελεί ένα σύστημα κανόνων με στόχο την περιγραφή των 
πληροφοριών που παρουσιάζονται στις γραπτές ή προφορικές ιστορίες. Οι κανόνες αυτοί 
περιγράφουν τις μονάδες–συστατικά από τις οποίες αποτελείται μια ιστορία και 
παρουσιάζουν τη δομή και οργάνωση των μονάδων–συστατικών της ιστορίας, δηλαδή, τη 
διαδοχή με την οποία οι μονάδες–συστατικά παρουσιάζονται σε αυτή (Alamargot & Fayol, 
2009. Mandler, 1984. Dymock, 2007). 

Η γραμματική των ιστοριών έχει χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος ανάλυσης ιστοριών, ως 
στρατηγική παρέμβασης στην αφηγηματική ικανότητα με χρήση εικονογραφημένων 
ιστοριών (Gillam, Hoffman, Marler, & Wynn-Dancy, 2002 · Gillam, Loeb, Hoffman, Bohman, 
Champlin, Thibodeau, & et al. 2008. Hayward & Schneider, 2000. Hoffman, 2009. 
Χατζηγεωργιάδου, 2010. Χατζηγεωργιάδου & Αρβανιτίδου, 2008), ως πλαίσιο κατάλληλα 
οργανωμένων προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής (Παυλίδου, Χατζηγεωργιάδου, & 

Γκαλκανοπούλου, 2018), αλλά και ως βάση για την ανάπτυξη της αφηγηματικής ικανότητας 
μέσω της κινητικής αγωγής (Χατζηγεωργιάδου, Παυλίδου, Γκαλγκανοπούλου, 2019).  

Βάσει των προηγούμενων θα λειτουργήσει ο Όμιλος Κινητικής Αγωγής και Αφήγησης. Κάθε 
εβδομάδα τα παιδιά θα αξιοποιούν κινητικά μία ιστορία παιδικής λογοτεχνίας με τη 
βοήθεια της γραμματικής των ιστοριών.  

 

 



Μέσα από αυτή τη δράση αναμένουμε να βελτιωθεί η επίδοσή τους σε βασικές κινητικές 
δεξιότητες (άλμα χωρίς φορά, ισορροπία, δίπλωση, πλάγιες αναπηδήσεις), καθώς και η 
αφηγηματική τους ικανότητα. 
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