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Ο ρόλος του κινητικού παιχνιδιού στην εκπαίδευση των νηπίων

• Η κίνηση συνεισφέρει όχι μόνο στη σωματική ανάπτυξη αλλά και στη διανοητική 
ανάπτυξη. Τα νήπια μαθαίνουν για τον εαυτό τους και για το περιβάλλον μέσω της 
κίνησης (Bredecamp & Copple, 1997, οπ. αναφ. στο Murata & Maeda, 2002) και 

για το λόγο αυτό οι κινητικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν ένα 
σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

νηπιακής ηλικίας.
• Οι κινητικές δραστηριότητες για τα νήπια είναι συνδεμένες κυρίως με το παιχνίδι. Τα 

παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, μέσα από το παιχνίδι εκφράζουν κινητικά 
συναισθήματα και σκέψεις. Μιμούνται ή αναπαριστάνουν καταστάσεις και 

εμπειρίες είτε στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν με το γύρω κόσμο είτε 

στην προσπάθειά τους να εκφραστούν μέσω του παιχνιδιού (Μπουρνέλλη, 2006).

Ένα μάθημα Δημιουργικού χορού για μαθητές νηπιακής ηλικίας (Μιχελάκη, 2018)

1ο Μάθημα, Θεματική ενότητα: Βυθός - όστρακα

Περιεχόμενο Νοημοσύνες

(Gardner, 1983)

Όνομα και κίνηση: τα παιδιά κάθονται σε πάγκους. Ο δάσκαλος ζητάει από

κάθε παιδί να σηκωθεί και επιτόπου, να πει το όνομά του συνοδεύοντας τον

λόγο με μια παράξενη και πρωτότυπη κίνηση (δείχνει τη δική του κίνηση).

Σωματική-

κιναισθητική

Ρυθμός και κίνηση: ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι θα βάλει μουσική και θα

χτυπήσουν μαζί το ρυθμό της με ηχηρές κινήσεις. Θα πρέπει να τον

παρακολουθούν προσεκτικά και να κάνουν ότι κάνει. Στη συνέχεια ενθαρρύνει

τα παιδιά να χτυπήσουν το ρυθμό της μουσικής μόνα τους με βάση τις

κινήσεις που θυμούνται και προσθέτοντας και δικές τους κινήσεις αν θέλουν.

Σωματική-

κιναισθητική

Μουσική

Ιστορία: ο δάσκαλος αφηγείται μια σύντομη ιστορία στα παιδιά με σκοπό

αυτά να συγκεντρωθούν και να γίνει η εισαγωγή στο θέμα του μαθήματος:

Στη μακρινή γαλάζια θάλασσα υπήρχε μία κοινωνία που ονομαζόταν

Βυθοκοινωνία. Τα όστρακα άνοιγαν και έκλειναν, τα ψαράκια εξερευνούσαν

το βυθό και τα δελφίνια έπαιζαν με τα μπαλόνια τους. Σήμερα θα είμαστε τα

όστρακα που ανοίγουν και κλείνουν.

Αγγλικό λεξιλόγιο: ο δάσκαλος δείχνει εικόνες με κλειστά και τα ανοιχτά

όστρακα και ζητάει από τα παιδιά να πούνε πιο είναι το ανοιχτό και πιο το

κλειστό όστρακο. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί και αγγλικό λεξιλόγιο για να

ονοματίσει αυτά που απεικονίζονται (open/ close). Ανοίγει και κλείνει με το

σώμα του ενώ συγχρόνως επαναλαμβάνει τη λέξη στα αγγλικά.

Σωματική-

κιναισθητική

Απομόνωση μελών του σώματος: τα παιδιά κάθονται στο πάτωμα της

αίθουσας. Ο δάσκαλος ζητάει από τα παιδιά να σκεφτούν και να του δείξουν

ποια μέλη του σώματός τους μπορούν να ανοίξουν και να κλείσουν. Αφήνει

χρόνο στα παιδιά ώστε να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Όποτε χρειάζεται,

κάνει κινήσεις μαζί με τα παιδιά με σκοπό να αναγνωρίσει τις ιδέες τους ή να

ενθαρρύνει καινούργιες ιδέες (χέρια, αγκώνες, πέλματα, γόνατα, ώμοι,

δάχτυλα, κεφάλι κτλ.).

Γλωσσική

Εκφραστικότητα: ο δάσκαλος εξηγεί πως τα όστρακα τώρα ανοίγουν αργά

και διστακτικά και κλείνουν γρήγορα και φοβισμένα γιατί εμφανίστηκε ένας

καρχαρίας (δείχνει μια εικόνα με έναν καρχαρία). Τα παιδιά επαναλαμβάνουν

αρχικά μαζί τον δάσκαλο και έπειτα ενθαρρύνονται να το κάνουν μόνα τους.

Σωματική-

κιναισθητική

Διάρκεια κίνησης: ο δάσκαλος μετράει μέχρι το οχτώ και έπειτα μέχρι το

τέσσερα και εξηγεί στα παιδιά ότι θα ανοίγουν αργά μέχρι το οχτώ και θα

κλείνουν γρήγορα μέχρι το τέσσερα. Ενθαρρύνει τα παιδιά να μην βιάζονται

και να ανοίγουν σταδιακά μέχρι τον αριθμό οχτώ. Όποτε χρειάζεται συμμετέχει

και αυτός μαζί τους. Όταν τελειώσει η άσκηση ρωτάει τα παιδιά να του πουν

ποιος είναι μεγαλύτερος αριθμός (το οχτώ ή το τέσσερα) και ποια κίνηση έχει

μεγαλύτερη διάρκεια (αυτή που κάνουμε σε οχτώ χρόνους ή σε τέσσερις

χρόνους), με στόχο να συνδυάσει τον αριθμό με τη διάρκεια της κίνησης.

Μπορεί επίσης να τους ρωτήσει ποια κίνηση είναι πιο αργή και ποια είναι πιο

γρήγορη (το άνοιγμα η το κλείσιμο).

Σωματική-

κιναισθητική

Μουσική

Λογικο-

μαθηματική

Χορογραφία: Σκόρπια όστρακα στο βυθό που δεν ακουμπούν μεταξύ τους,

είναι μακριά το ένα από το άλλο. Αυτοσχεδιασμός με όστρακα που ανοίγουν

και κλείνουν με τη συνοδεία σχετικής μουσικής. Ο δάσκαλος χωρίζει τα παιδιά

σε δύο ομάδες και τους εξηγεί ότι η μία ομάδα θα κάνει το κοινό και η άλλη

ομάδα θα κάνει την παράσταση. Ρωτάει αν κάποιο από αυτά έχει πάει σε

παράσταση και αν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει το κοινό. Εξηγεί ότι τα παιδιά

που θα κάνουν το κοινό θα πρέπει να κάθονται ήσυχα και να

παρακολουθούν την παράσταση με σκοπό να δούνε τι τους αρέσει

περισσότερο. Αυτοί που θα κάνουν την παράσταση θα πρέπει να ανοίγουν

και να κλείνουν διάφορετικά μέλη του σώματος με τη μουσική (να θυμηθούν

ιδέες από τα προηγούμενα παιχνίδια που κάνανε). Και μετά θα αλλάξουν

ρόλους. Στην τελική φάση της χορογραφίας ο δάσκαλος δίνει στα παιδιά από

ένα μεγάλο μαντήλι για να το χρησιμοποιήσουν όπως αυτά θέλουν με σκοπό

να ανοίγουν και να κλείνουν μαζί με αυτό. Στο τέλος της παράστασης ο

δάσκαλος ενθαρρύνει την υπόκλιση και το χειροκρότημα.

Χωρική

Σωματική-

κιναισθητική

Μουσική

Χωρική

Διαπροσωπική

Συγκέντρωση στους πάγκους: τα παιδιά κάθονται στους πάγκους. Ο

δάσκαλος ρωτάει τα παιδιά να του πουν τι τους άρεσε περισσότερο από το

σημερινό μάθημα και ποιο είναι χαρούμενο ή λυπημένο όστρακο (εμπέδωση

ορολογίας, κατανόηση συναισθημάτων).

Γλωσσική

Ενδοπροσωπική
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Η δημιουργικότητα στη 

νηπιακή ηλικία

• Η McBride (1992) 
υποστηρίζει ότι η 

κινητική 

δημιουργικότητα είναι 
ένας από τους 

σημαντικότερους 
παράγοντες για την 

καλλιέργεια της 
δημιουργικής 

ικανότητας των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, 
καθώς η δημιουργική 

τους σκέψη 
κινητοποιείται και 

αναπτύσσεται κατά ένα 
μεγάλο ποσοστό με την 

κίνηση. 

• Κινητική 
δημιουργικότητα για το 

παιδί ορίζεται η 
ικανότητα έκφρασης 

μιας προσωπικής ιδέας 
μέσω της κίνησης, αλλά 

και η ικανότητα 
ανακατασκευής και 

τελειοποίησης κάποιου 
γνωστού κινητικού 

μοτίβου, σε μορφή που 
θα είναι νέα ως προς το 

παιδί.

Ο δημιουργικός χορός για μαθητές νηπιαγωγείου 

• Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νηπιακής 
ηλικίας τα μαθήματα δημιουργικού χορού έχουν
παιγνιώδη μορφή, και στοχεύουν στην ελευθερία 

της έκφρασης και την κοινωνικοποίηση των νηπίων.
• Στο Δημιουργικό χορό:

• Ο δάσκαλος θέτει στόχους και ερωτήματα που οι 

μαθητές καλούνται να εκφράσουν κινητικά 

σύμφωνα με τη δική τους ιδιοσυγκρασία.  Μέσα 

από αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται πολλές 

ευκαιρίες για αυτοέκφραση. 

• Δεν υπάρχει λάθος και σωστό και οι μαθητές 

καλούνται να βρουν πολλαπλές και διαφορετικές 

λύσεις σε ένα κινητικό πρόβλημα ενισχύοντας έτσι 

την αποκλίνουσα νόηση και την αξία της 

μοναδικότητας του κάθε παιδιού.

• Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τα παιδιά να 

δημιουργήσουν κινητικά πρότυπα παρόμοια με 

τα δικά του, χωρίς λεκτική καθοδήγηση και 

διορθώσεις. Διδακτικός στόχος αποτελεί το κάθε 

παιδί να μπορεί να επαναλάβει μια κίνηση με το 

δικό του τρόπο έτσι ώστε να έχει νόημα και αξία 

για το ίδιο.

• Χρησιμοποιούνται πολλά αντικείμενα όπως 

μπάλες, στεφάνια, κονταράκια, μπαλόνια κ.α. τα 

οποία δημιουργούν μια παιγνιώδη ατμόσφαιρα 

ενώ παράλληλα βοηθούν τα παιδιά να 

εξοικειωθούν με τη χρήση διαφόρων 

αντικειμένων.

Τα οφέλη του Δημιουργικού χορού σε μαθητές νηπιακής ηλικίας

 Η κινητική δημιουργικότητα των νηπίων μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί
μέσα από τα μαθήματα δημιουργικού χορού (Μιχελάκη, 2018).

 Μέσα από τον δημιουργικού χορό δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για
την ανάπτυξη της σωματικής - κιναισθητικής νοημοσύνης των νηπίων (Michelaki
& Bournelli, 2022; Michelaki & Bournelli, 2016).

 Τα μαθήματα δημιουργικού χορού προσφέρουν την ευκαιρία στα νήπια να
εξασκήσουν όλους τους τύπους νοημοσύνης του Gardner σε συστηματική βάση.
Ένα πρόγραμμα δημιουργικού χορού ενεργοποιεί πρωτίστως τη σωματική -
κιναισθητική νοημοσύνη των νηπίων και ακολουθούν η ενεργοποίηση της
μουσικής, της διαπροσωπικής, της χωρικής, της ενδοπροσωπικής, της
λογικομαθηματικής και της γλωσσικής νοημοσύνης (Μιχελάκη, 2018).

 Ο δημιουργικός χορός για παιδιά, εκτός από την κατάκτηση γνώσεων γύρω από
το χορό και τη δημιουργία κάτι νέου και πρωτότυπου για το ίδιο το παιδί,
γενικότερα στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας ενισχύοντας τη θετική
αυτοαντίληψη με μέσο το σώμα και την κίνηση (Μπουρνέλλη, 2006).

 Έρευνες διαπίστωσαν την ανάδειξη θετικών συναισθημάτων των μικρών μαθητών
μέσα από τη συμμετοχή τους σε μαθήματα δημιουργικού χορού. (Keun και Hunt,
2006, Μιχελάκη, 2018).


