
Τι είναι η «καθιστική συμπεριφορά»;

Η καθιστική συμπεριφορά περιλαμβάνει δραστηριότητες που γίνο-
νται ενώ το παιδί είναι καθιστό ή ξαπλωμένο και συνεπώς δεν απαι-
τούν πολλή ενέργεια. Κάποια παραδείγματα είναι η ζωγραφική, η 
κατασκευή παζλ, το διάβασμα, η παρακολούθηση τηλεόρασης και 
η χρήση υπολογιστή. Η παρακολούθηση τηλεόρασης αποτελεί την 
πιο συνηθισμένη καθιστική συμπεριφορά. Δεν είναι μόνο οι ενήλι-
κες εκείνοι που κάθονται πολύ, αλλά και τα παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας περνούν ήδη πολύ χρόνο από την ημέρα τους καθιστά, στο 
σπίτι και στο νηπιαγωγείο. 

Γιατί είναι σημαντικό να περιοριστεί η καθιστική συμπεριφορά; 

��  Tα παιδιά που βλέπουν πολύ τηλεόραση μπορεί να έχουν αρνη-
τικές επιπτώσεις στην υγεία τους, όπως μεγαλύτερη πιθανότητα 
να εμφανίσουν αυξημένο σωματικό βάρος και να έχουν χαμηλό-
τερη οστική πυκνότητα συγκριτικά με τα παιδιά που είναι περισ-
σότερο σωματικά δραστήρια και κάθονται λιγότερο. 
��  Tα παιδιά που βλέπουν πολύ τηλεόραση τείνουν να έχουν μεγα-

λύτερη επιθετικότητα (σωματική και λεκτική) και επιδεικνύουν 
μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση, αναστάτωση, ευερεθιστό-
τητα, διαταραχές ύπνου, κτλ. συγκριτικά με τα παιδιά που βλέ-
πουν λιγότερo τηλεόραση.

Μειώστε το χρόνο που κάθεται το παιδί σας!
Επομένως, 

Είναι σημαντικό να μειωθεί ο χρόνος που τα παιδιά αφιερώνουν σε 
καθιστικές δραστηριότητες (καθιστικός χρόνος) και να κινητοποιή-
σετε το παιδί σας να είναι σωματικά δραστήριο!

Γνωρίζατε ότι…; 

�� Τα παιδιά κάθονται περισσότερο κατά τη διάρκεια του σαββα-
τοκύριακου συγκριτικά με τις καθημερινές.
�� Το να κλείνετε την τηλεόραση είναι ένα απλό παράδειγμα του 

πώς μπορείτε εύκολα να μειώσετε το χρόνο που το παιδί σας εί-
ναι καθιστό ή ξαπλωμένο. 
�� Ακόμη και αν ένα παιδί είναι πολύ δραστήριο την υπόλοιπη ημέ-

ρα, το να αφιερώνει περισσότερο από μία ώρα βλέποντας τηλε-
όραση έχει αρνητική επίδραση στην υγεία και στην ευεξία του.

Πώς μπορώ να μειώσω το χρόνο που κάθεται 
το παιδί μου; 

��  Προσπαθήστε να δώσετε εναλλακτικές λύσεις στο παιδί σας για 
την τηλεόραση ή τον υπολογιστή (π.χ. να παίζει μέσα ή έξω από 
το σπίτι, να βοηθάει στην προετοιμασία του βραδινού κτλ.)   
��  Θα μπορούσατε να κινητοποιήσετε το παιδί σας λεκτικά προ-

τρέποντάς το να είναι σωματικά δραστήριο στον ελεύθερό του 
χρόνο. 
��  Προσπαθήστε να υποστηρίζετε το παιδί σας όταν επιλέγει μια 

ενεργητική δραστηριότητα αντί για μια καθιστική όπου χρειάζε-
ται να κάθεται ή να είναι ξαπλωμένο.
��  Θα μπορούσατε να ενσωματώσετε στην 

καθημερινότητά σας κινητικές δραστηρι-
ότητες μαζί με το παιδί σας.
�� Μην επιτρέπετε στο παιδί σας να 

ανοίγει την τηλεόραση χωρίς να 
ζητάει άδεια. 
��  Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε μια 

μη- καθιστική δραστηριότητα 
μαζί με το παιδί σας και όταν θα 
έχει ξεκινήσει το παιδί σας μπορεί 
να συνεχίσει να παίζει μόνο του. 

Καθιστική συμπεριφορά

Πόσο χρόνο επιτρέπεται να αφιερώνει το 
παιδί μου σε καθιστικές δραστηριότητες; 

Ιδανικά, το παιδί σας δεν πρέπει να κάθεται βλέποντας τηλεό-
ραση, παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή ή κάνοντας άλλες 
δραστηριότητες μπροστά από κάποια οθόνη για περισσότερο 
από μία ώρα την ημέρα!
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Τι γίνεται στο νηπιαγωγείο;  

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας όχι μόνο κάθονται πολλές ώρες στο 
σπίτι, αλλά συμμετέχουν και σε πολλές καθιστικές δραστηριότητες 
στο νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο που πηγαίνει το παιδί σας ακολου-
θεί ένα πρόγραμμα μείωσης της καθιστικής συμπεριφοράς του παι-
διού σας. 
 
Ποιες δραστηριότητες γίνονται στο νηπιαγωγείο με σκοπό 
να περιορίσουν την καθιστική συμπεριφορά των παιδιών; 

�� Μαζί με το καγκουρό και τους φίλους του, το παιδί σας μαθαίνει 
πώς μπορεί να περιορίσει την καθιστική του συμπεριφορά. Η/Ο 
νηπιαγωγός λέει μια ιστορία για το καγκουρό και στη συνέχεια, 
τα παιδιά επεξεργάζονται μαζί του/ της αυτά που άκουσαν.  

�� Τα διαλείμματα κίνησης που διακόπτουν την καθιστική συμπερι-
φορά των παιδιών εισάγονται στο νηπιαγωγείο.  Τέσσερεις φο-
ρές την ημέρα, η/ο νηπιαγωγός προσπαθεί να διακόψει τον κα-
θιστικό χρόνο, κάνοντας σύντομες δραστηριότητες. Ένα 
παράδειγμα διαλείμματος κίνησης που χρησιμοποιεί η/ο νηπια-
γωγός στο νηπιαγωγείο και μπορεί να γίνει και στο σπίτι είναι το: 
μιμηθείτε το βάδισμα! 
�� Τα παιδιά στέκονται όρθια στην αίθουσα ή, όταν η αίθουσα το 

επιτρέπει, μπορούν να περπατούν μέσα σε αυτή. Η/Ο νηπιαγω-
γός λέει στα παιδιά ότι πρέπει να μιμηθούν τις κινήσεις της/του.

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ 
ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:
�� Μια μπαλαρίνα:  περπάτημα με ίσια πλάτη και τα χέρια 

στον αέρα
�� Ένας στρατιώτης: σηκώνει τα γόνατα και κρατά το χέρι στο 

κεφάλι σαν να χαιρετά
��  Ένας αστροναύτης στο διάστημα: πολύ αργές και μεγάλες 

κινήσεις
�� Ένα πολύ ηλικιωμένο άτομο: περπατά πολύ αργά με σκυ-

φτή πλάτη
�� Ένας πιγκουίνος: περπατά στις φτέρνες με τα δάχτυλα του 

ποδιού ψηλά και τα χέρια δίπλα στο σώμα
�� Ένας σκιέρ: λυγίζει τα γόνατα πηγαίνοντας από τη μια 

πλευρά στην άλλη
�� Ένα ρομπότ: πολύ κοφτές κινήσεις
�� Ένα καγκουρό: χοροπηδά πάνω κάτω

Κάντε τις δικές σας παραλλαγές, ενσωματώστε αυτά τα δια-
λείμματα κίνησης στην καθημερινότητά σας (π.χ. κάθε μέρα 
πριν το βραδινό) και εφαρμόστε τα στο σπίτι!

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Ρωτήστε το παιδί σας για το καγκουρό και τους  
φίλους του και τι κάνουν στο νηπιαγωγείο.  

ΓΙΝΕΤΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ!
Γίνετε ένας δραστήριος γονέας και προσπαθήστε 

να μειώσετε τις καθιστικές σας δραστηριότητες. 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:
Το παιδί σας θα μιμηθεί τη συμπεριφορά σας! Παρατηρήστε το χρόνο που κάθεται το παιδί σας και αν αυ-

τός αλλάζει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και κα-
θώς εξελίσσεται το πρόγραμμα ToyBox.

ΘΑ ΚΑΝΕΙ  
ΤΟ 
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