
Γιατί η φυσική δραστηριότητα είναι τόσο  
σημαντική για το παιδί μου;

Η φυσική δραστηριότητα ...

�� είναι σημαντική για τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού μου
�� συμβάλλει στη συγκέντρωση του παιδιού μου και συνεπώς στη 

μαθησιακή του ικανότητα.
�� αυξάνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού μου.
�� βελτιώνει τις κινητικές δεξιότητες του παιδιού μου.
�� βοηθάει το παιδί μου να κάνει πιο ασφαλείς κινήσεις και συνε-

πώς να αποφεύγονται ατυχήματα.
�� αναπτύσσει τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού μου.
�� συμβάλλει στην πρόληψη εμφάνισης αυξημένου σωματικού 

βάρους, σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή.

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να είναι σωματικά δρα-
στήρια συνολικά για 3 ώρες, κατα τη διάρκεια της ημέρας.

H καθημερινή ζωή των παιδιών μας αποτελείται όλο και περισσότε-
ρο από καθιστικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό το λόγο, κρίνεται ακόμα 
πιο σημαντικό οι οικογένειες, αλλά και τα νηπιαγωγεία και τα σχο-
λεία, να δώσουν σημασία στο χρόνο που αφιερώνουν καθημερινά 
τα παιδιά στη σωματική τους δραστηριότητα.

Τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν διαφορετικές κινητικές εμπειρίες! 
Αυτό θα τα βοηθήσει στο να αντιδρούν γρήγορα και σωστά σε αντί-
στοιχες καταστάσεις! Επομένως: προσπαθήστε να είστε πιο δεκτικοί 
στις μελανιές και στα χτυπημένα γόνατα! Αποτελούν κομμάτι μιας 
χαρούμενης και δραστήριας παιδικής ηλικίας!

«Λοιπόν, ας κινηθούμε!»

Φυσική δραστηριότητα

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΏ ΤΟ ΠΑΙΔΙ  
ΜΟΥ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠ’  
ΟΣΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΤΏΡΑ;
Γενικά, σε κάθε παιδί αρέσει να είναι σωματικά δραστήριο! Τα 
παιδιά έχουν μια έμφυτη επιθυμία για κίνηση, την οποία πρέ-
πει οπωσδήποτε να υποστηρίξετε και να προωθήσετε.

 Κινηθείτε και παίξτε μαζί! Τι καλύτερο από το να είστε σω-
ματικά δραστήριος/α μαζί με το παιδί σας, έτσι ώστε να 
περνάτε μαζί του ποιοτικό χρόνο;

 Γίνεται οπουδήποτε, οποτεδήποτε! Μέσα στο σπίτι ή έξω 
απ’ αυτό, τις ηλιόλουστες ή τις βροχερές μέρες...Μπορείτε 
σε κάθε περίπτωση να διασκεδάσετε μαζί με το παιδί σας!

 Διασκεδάστε! Βάλτε μουσική και χορέψτε. Παίξτε κρυφτό. 
Αθληθείτε. 

 Βασικά απλά παίξτε! Το παιδί σας δε χρειάζεται ακριβό 
αθλητικό εξοπλισμό για να ασκηθεί επαρκώς!  
Δώστε στο παιδί σας σκοινάκια, εφημερί-
δες, ρολά τουαλέτας, μπάλες ή ρούχα. Θα 
εκπλαγείτε με το τι θα σκεφτεί να κάνει με 
αυτά.

Η φυσική δραστηριότητα είναι μια έμφυτη επιθυμία των παι-
διών! Δώστε χώρο και χρόνο στο παιδί σας να κινείται και να 
απελευθερώνει ενέργεια 3 ώρες κάθε μέρα!
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ΓΙΝΕΤΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ!
Τα παιδιά κάνουν ό,τι βλέπουν. Οι δυνατότητες 

που προσφέρετε στο παιδί σας, αλλά και οι δικές 
σας συνήθειες ως προς τη φυσική δραστηριότητα ασκούν 
ισχυρή επιρροή στο παιδί σας!

ΓΙ ‘ ΑΥΤΟ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Να είστε σωματικά δραστήριος/α κα-
θημερινά! Αν δεν το κάνετε ήδη, αναπληρώστε το χαμένο χρόνο 
και γραφτείτε στον ίδιο αθλητικό σύλλογο με το παιδί σας! Μπο-
ρείτε επίσης να ανακαλύψετε τι είναι διασκεδαστικό και να περά-
σετε χρόνο μαζί με το παιδί σας καθώς είστε σωματικά δραστήρι-
ος/α!

Φτιάξτε το κέφι του παιδιού σας!

Αρνητικές εμπειρίες στην παιδική χαρά ή καθώς παίζει με άλλα παιδιά 
μπορεί να κάνουν το παιδί σας να χάσει το ενδιαφέρον του για το παι-
χνίδι και την κίνηση. Γι’ αυτό το λόγο: η αίσθηση της επίτευξης είναι ση-
μαντική για το παιδί σας!

Βοηθήστε το παιδί σας να αναπτύξει θετικά συναισθήματα! Μην 
επιβαρύνετε το παιδί σας με απαιτητικές δραστηριότητες τις οποίες 
πιθανώς δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά 
λατρεύουν τις προκλήσεις, γι’ αυτό μη φοβάστε να τα «προκαλέσε-
τε» με οποιονδήποτε τρόπο!

�� Ενθαρρύνετε το παιδί σας στις προσπάθειές του!
�� Παινέψτε το  παιδί σας όταν καταφέρνει να φέρει επιτυχώς εις 

πέρας μια πρόκληση!
�� Παρακινήστε και ενθαρρύνετε το παιδί σας όταν δεν καταφέρ-

νει κάτι με την πρώτη προσπάθεια!

Δρόμος – δεν υπάρχει χώρος για να παίξει το 
παιδί σας;

Μένετε δίπλα σε ένα δρόμο με πολλή κίνηση και φοβάστε να αφή-
σετε το παιδί σας να παίξει έξω; Επισκεφτείτε μαζί με το παιδί σας:

�� Μια παιδική χαρά
�� Ένα κοντινό πάρκο
�� Ένα δάσος ή ένα λιβάδι

Δώστε στο παιδί σας ελεύθερο χώρο για  
να αποκτήσει τις δικές του εμπειρίες!

Οι ικανότητες  

αναπτύσσονται με την  

εξάσκηση!

Τα παιδιά λατρεύουν να κινούνται! – Η φαντασία των παιδιών 
δεν γνωρίζει όρια – τα παιδιά ανακαλύπτουν προκλήσεις παντού!

Συμβουλές για να οργανώσετε μια δραστήρια 
ημέρα για το παιδί σας;
Δημιουργείστε μια ομάδα με άλλους γονείς από το σχολείο ή από 
τη γειτονιά.
�� Όσο περισσότερο γνωρίζεστε, τα παιδιά σας θα παίζουν και μαζί
�� Προσέχετε τα παιδιά με βάρδιες. Έτσι θα ξεκουράζετε ο ένας 

τον άλλον.
�� Δημιουργήστε ομάδες με άλλους γονείς για να πηγαίνετε τα παι-

διά σε αθλητικές δραστηριότητες με το αυτοκίνητο ή με τα πό-
δια. Έτσι, δεν θα δημιουργείται πρόβλημα κάθε φορά που δεν 
έχετε χρόνο να μεταφέρετε το παιδί σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ!

Αφήστε το παιδί σας να ανακαλύψει μόνο του τι το ευ-
χαριστεί περισσότερο!

Αναρωτηθείτε σχετικά με τις παρακάτω ερωτήσεις:

� Το παιδί σας παίζει πιο συχνά μέσα απ’ ότι έξω απ’ το σπίτι;
� Το παιδί σας παίζει πιο συχνά μόνο του απ’ ότι με παρέα;
� Το παιδί σας κάθεται πιο συχνά μπροστά στην τηλεόραση ή 

στον υπολογιστή απ’ ότι είναι σωματικά δραστήριο;
Εάν απαντήσατε «ναι» σε μία ή παραπάνω από αυτές τις ερω-
τήσεις, προσπαθήστε να το αλλάξετε!

Παρατηρήστε τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας του 
παιδιού σας και αν αυτή αλλάζει κατά τη διάρκεια της σχολι-
κής χρονιάς και καθώς εξελίσσεται το πρόγραμμα Toy Box.

ΘΑ ΚΑΝΕΙ  
ΤΟ 

ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ;

Φυσική Δραστηριότητα – γίνεται και στο σπίτι;

Εσείς και το παιδί σας μπορείτε να κινηθείτε οποτεδήποτε και 
οπουδήποτε! Παρ’ όλ’ αυτά, η κίνηση δεν χρειάζεται να περιλαμβά-
νει παιχνίδι με μπάλα ή τρέξιμο!

Επιτρέψτε στο παιδί σας να αναπτύξει ιδέες για παιχνίδια και στο 
σπίτι!
�� Αφήστε το παιδί σας να κατασκευάσει σπηλιές και λαβύρινθους 

με κουβέρτες, καρέκλες και τραπέζια!
�� Παίξτε μαξιλαροπόλεμο! Πετάξτε ένα μαξιλάρι μπρος και πίσω ο 

ένας στον άλλο. Ποιος το αφήνει να πέσει κάτω πρώτος;

Να είστε δημιουργικοί! - Η φαντασία του παιδιού σας δεν έχει όρια! 
Xρησιμοποιήστε την έμφυτη επιθυμία του παιδιού σας να κινείται και 
αφήστε το να βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού! Δουλειές όπως η τα-
κτοποίηση, το στρώσιμο του τραπεζιού ή το πέταγμα των σκουπιδιών 
προσμετρούνται στο χρόνο φυσικής δραστηριότητας του παιδιού σας!

Για να φτάσει το παιδί σας τις 2-3 ώρες φυσικής δραστηριότη-
τας καθημερινά: Χρησιμοποιήστε όλες αυτές τις ιδέες καθώς 
και όσες άλλες επινοήσετε εσείς, για να προωθήσετε τη φυσι-
κή δραστηριότητα του παιδιού σας παντού και πάντα!

Ρωτήστε το παιδί σας με τι του αρέσει να παίζει στο νηπιαγω-
γείο!

Αρέσει στο παιδί σας η τραμπάλα, οι κούνιες ή να σκαρφαλώ-
νει στην παιδική χαρά;

Πηγαίνετε στην παιδική χαρά με το παιδί σας και αφήστε το 
να σας δείξει τι μπορεί να κάνει!

Αρέσει στο παιδί σας να κάνει σκοινάκι;

Δώστε στο παιδί σας ένα σκοινάκι και αφήστε το να παίξει! 
Κάντε κι εσείς μαζί με το παιδί σας!

Το παιδί σας θέλει να σας δείχνει τι μπορεί να κάνει!

Παίζοντας μαζί σας είναι διπλή η χαρά!

Εάν το παιδί σας έχει δικό του δωμάτιο, διαμορφώστε το έτσι ώστε 
να είναι «φιλικό για φυσική δραστηριότητα»! 
�� Απλώστε κουβέρτες, μαξιλάρια και παλιά στρώματα: ώστε το 

παιδί σας να χοροπηδάει χωρίς να χτυπάει.
�� Επιτρέψτε στο παιδί σας να φτιάξει σπηλιές με κουβέρτες, καρέ-

κλες και τραπέζια.
�� Απομακρύνετε τα παιχνίδια που δεν χρησιμοποιούνται! Τα πολ-

λά παιχνίδια μπερδεύουν το παιδί!
�� Δώστε την δυνατότητα στο παιδί σας να ξεκουραστεί και να  

μαζέψει δυνάμεις για περαιτέρω δραστηριότητες.

ΓIΝΕΤΕ ΠΡOΤΥΠΟ ΓΙΑ  
ΤΟ ΠΑΙΔI ΣΑΣ!

Τα παιδιά κάνουν ό,τι βλέπουν. Οι δυνατό-
τητες που προσφέρετε στο παιδί σας και η δική σας συμπερι-
φορά όσον αφορά στη φυσική σας δραστηριότητα ασκούν 
ισχυρή επιρροή στο παιδί σας!

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: 
Να είστε σωματικά δραστήριοι/ες καθημερινά!

ΙΔΕΑ
Για μια δραστήρια μετακίνηση στο νηπιαγωγείο, το φούρνο ή 
το σπίτι ενός φίλου επιλέξτε κατά προτίμηση ένα δρόμο με λί-
γη κίνηση ή με διαβάσεις για ποδηλάτες.

Σιγουρευτείτε ότι το παιδί σας φοράει κράνος όταν μετακινείται 
με ποδήλατο ή με πατίνι. Γιατί δεν φοράτε κι εσείς ένα κράνος;

Δώστε στο παιδί σας ελεύθερο χώρο για να αποκτήσει τις δι-
κές του εμπειρίες κίνησης!

Παρατηρήστε τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας του 
παιδιού σας και αν αυτή αλλάζει κατά τη διάρκεια της σχολι-
κής χρονιάς και καθώς εξελίσσεται το πρόγραμμα Toy Box.

ΘΑ ΚΑΝΕΙ  
ΤΟ 

ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ;
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