
Καθιστική συμπεριφορά

Ο όρος «καθιστική συμπεριφορά» αναφέρεται στις δραστηριότητες που κάνει κα-
θιστό το παιδί (π.χ. να παρακολουθεί τηλεόραση, να χρησιμοποιεί υπολογιστή κτλ.) 
χωρίς να είναι  σωματικά δραστήριο. Ο τρόπος ζωής των παιδιών αλλάζει, με την 
τηλεόραση και τον υπολογιστή να γίνονται ολοένα και 
πιο δημοφιλή. Παρ’ όλ’ αυτά, η παρατεταμένη καθι-
στική συμπεριφορά ενδέχεται να έχει δυσμενή 
επίδραση στην υγεία των παιδιών και συνεπώς θα 
πρέπει να περιορίζεται!

Πώς θα μειώσετε το χρόνο που κάθεται 
το παιδί σας;

Μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε 
δραστηριότητες όρθιοι αντί καθι-
στοί. Ποιες δραστηριότητες μπο-
ρεί να κάνει το παιδί σας καθώς 
στέκεται όρθιο;

�� να ζωγραφίζει
�� να φτιάχνει παζλ
�� να χρωματίζει
�� να κοιτάζει ένα βιβλίο 
�� να προετοιμάζει το 

φαγητό μαζί σας 

Πώς να έχετε ένα σωματικά 
δραστήριο παιδί!
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ΓΙΝΕΤΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ
Μειώστε εσείς οι ίδιοι τις καθιστικές σας δραστηριότητες! 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να δοκιμάσετε να κινητοποιήσετε το παιδί σας λεκτικά ώστε να διακόπτει τον κα-
θιστικό του χρόνο ή τις καθιστικές του δραστηριότητες και να υποστηρίζετε τις ενεργητικές 
του επιλογές. Προσπαθήστε να κάνετε σχόλια και να ΠΡΟΤΡΕΠΕΤΕ το παιδί σας να διακόπτει 
το χρόνο που περνά καθιστό! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύνθημα/ στιχάκι για να 
δείχνετε στο παιδί σας πότε είναι ώρα να διακόψει την καθιστική του δραστηριότητα, π.χ. 
«Χο-χο-χο! Ώρα για να σηκωθώ!»

Καθιστική συμπεριφορά

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις καθιστικές με ενεργητικές δραστηρι-
ότητες! Προσπαθήστε να είστε δραστήριος/α! Ρωτήστε το παιδί σας τι 
θα ήθελε να κάνει!

Ποιες δραστηριότητες μπορεί να κάνει το παιδί σας αντί για τις καθιστικές;

�� Μπορεί να παίζει με τα παιχνίδια του και να αποκτήσει τη συνήθεια να τα βάζει μετά πάλι 
στη θέση τους.

�� Μπορεί να παίζει έξω στον κήπο ή στην αυλή.
�� Μπορείτε να πηγαίνετε στο πάρκο μαζί.
�� Μπορείτε να επιτρέπετε στο παιδί σας να βοηθά στις δουλειές του σπιτιού (π.χ. να φτιάχνε-

τε μαζί το φαγητό/ να στρώνετε το τραπέζι).
�� Μπορείτε να δοκιμάσετε να παίξετε ένα παιχνίδι αναλαμβάνοντας ρόλους (φροντίστε να 

εξασφαλίζετε αρκετό χώρο όπου το παιδί σας μπορεί να παίζει). 
�� Μπορείτε να πηγαίνετε για ένα περίπατο ή για ποδηλασία μαζί με το παιδί σας. 
�� Μπορείτε να πηγαίνετε μαζί στο κολυμβητήριο.
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