
Φυσική δραστηριότητα

Μπορεί εκ πρώτης όψεως να σας φαίνεται πολύ, αλλά δεν είναι!

Στην καθημερινή ζωή υπάρχουν πολλές δυνατότητες για φυσική δραστηριότητα! 
Εκμεταλλευτείτε τις! Είναι απλό και δε χρειάζεται σχεδόν καθόλου επιπλέον χρόνο.
Το παρακάτω παράδειγμα σας δείχνει πόσο εύκολο είναι να εισάγετε φυσική 
δραστηριότητα στην καθημερινή ζωή τόσο του παιδιού σας όσο και στη δική σας!

Βοηθήστε το παιδί σας να είναι σωματικά δραστήριο 
για 3 ώρες καθημερινά!

Στηρίξτε την έμφυτη επιθυμία του παιδιού σας να κινείται! Υποστηρίξτε αυτήν την 

επιθυμία δίνοντάς του χώρο και χρόνο για να ικανοποιήσει αυτήν την ανάγκη!

Η μη δραστήρια ημέρα της Άννας Η δραστήρια ημέρα της Μαρίας

Ξύπνάει, ντύνεται, τρώει πρωινό. 7.00 Ξύπνάει, ντύνεται, τρώει πρωινό.

Η μαμά πάει την Άννα στο νηπιαγωγείο με το αυτοκίνητο. 8.00 Η μαμά και η Μαρία πάνε στο νηπιαγωγείο με ποδήλατο.
(φυσική δραστηριότητα: 15 λεπτά)

9.00 Η δασκάλα της Μαρίας κάνει ένα «διάλειμμα κίνησης.»
(φυσική δραστηριότητα: 5 λεπτά)

Η Άννα παίζει ηλεκτρονικά με τους φίλους της στο διάλειμμα. 10.00 Η Μαρία κάνει σκοινάκι με τους φίλους της στο διάλειμμα. 
(φυσική δραστηριότητα: 15 λεπτά)

Βρέχει: Τα παιδιά κάθονται μέσα στην τάξη και ζωγραφίζουν. 11.00 Βρέχει: Τα παιδιά πάνε στην αυλή και πηδάνε πάνω από τις 
λακκούβες. (φυσική δραστηριότητα: 15 λεπτά)

12.00 Η δασκάλα της Μαρίας κάνει ακόμα ένα «διάλειμμα κίνησης.»
(φυσική δραστηριότητα: 5 λεπτά)

Ο μπαμπάς παίρνει την Άννα από το νηπιαγωγείο με το 
αυτοκίνητο. 13.00 Ο μπαμπάς παίρνει την Μαρία από το νηπιαγωγείο με το 

ποδήλατο. (φυσική δραστηριότητα: 15 λεπτά)

Η Άννα βλέπει τηλεόραση, παίζει υπολογιστή, παίζει με τα 
τουβλάκια με το μεγάλο της αδερφό. 

14.00
Η Μαρία παίζει με τα παιδιά της γειτονιάς στο δρόμο, 
πάει με το ποδήλατο στο σούπερ μάρκετ με τη μαμά της, 
παίζει κρυφτό με τη μεγάλη της αδερφή στο διαμέρισμα.
(φυσική δραστηριότητα: 90 λεπτά)

15.00

16.00

17.00

Η Άννα βλέπει ξανά τηλεόραση. 18.00 Η Μαρία κόβει τα λαχανικά, στρώνει το τραπέζι, πετάει τα 
σκουπίδια. (σωματική άσκηση: 20 λεπτά)

Η οικογένεια τρώει μαζί βραδινό. Η Άννα είναι ανήσυχη και νευρι-
κή και δεν θέλει να πάει για ύπνο. 19.00 Η οικογένεια τρώει μαζί βραδινό. Η Μαρία είναι εξουθενωμένη από 

την ημέρα της και κουρασμένη. Θέλει να πάει για ύπνο αμέσως.

Συνολική φυσική δραστηριότητα: 0 λεπτά Συνολική φυσική δραστηριότητα: 3 ώρες
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Φυσική δραστηριότητα

Όχι, αυτό σίγουρα δεν είναι απαραίτητο! 

Τα παιδιά είναι πολύ δημιουργικά και ενθουσιάζονται και με τα πιο απλά πράγματα! 
Δώστε χρόνο στο παιδί σας για να διοχετεύσει την ενέργειά του! Αυτό μπορεί να γί-
νει σε έναν αθλητικό σύλλογο, σε ένα γήπεδο, στον κήπο, στο δρόμο για το νηπια-
γωγείο… 

Το παιδί σας δεν χρειάζεται ακριβό αθλητικό εξοπλισμό για να είναι επαρ-
κώς σωματικά δραστήριο κάθε μέρα!

Δώστε στο παιδί σας σκοινάκι, εφημερίδες, ρολά τουαλέτας, μπάλες ή ρούχα. Θα 
εκπλαγείτε με το τι μπορεί να εφεύρει η φαντασία του!

Πρέπει να αγοράσω ακριβό αθλητικό εξοπλισμό για 
το παιδί μου;

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ:

�� Βρείτε ιδέες για σύντομες δραστηριότητες με κίνηση και πραγματοποιήστε τις 

μαζί με το παιδί σας! 

�� Σταθείτε ο ένας απέναντι στον άλλο κι ισορροπήστε στο ένα πόδι σα φλαμίνγκο. 

Ποιος από τους δύο μπορεί να σταθεί στο ένα πόδι την περισσότερη ώρα;  

�� Παίξτε μαξιλαροπόλεμο! Πετάξτε ο ένας στον άλλο ένα μαξιλάρι. Ποιος θα ρίξει 

πρώτος το μαξιλάρι κάτω; 

�� Ισορροπήστε μαζί με το παιδί σας πάνω σε 

ένα πεσμένο κορμό δέντρου. 

�� Φορέστε αδιάβροχα ρούχα και 

πηγαίνετε έξω στη βροχή μαζί με το 

παιδί σας! Πηδήξτε όπως οι βάτραχοι πάνω 

από τους νερόλακκους!  

�� … μπορείτε να σκεφτείτε και να δημιουργήσετε 

πολλές ακόμα παρόμοιες δραστηριότητες.
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