
Τι να περιμένεις και πότε;
Οδηγός για την μάθηση και την ανάπτυξη του 

παιδιού σας κατά την προσχολική ηλικία.
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Γέννηση – 11 μήνες: 
Πώς μπορείς να με βοηθήσεις με τη μάθησή μου;

Χτίζω σχέσεις
o  Άσε με να αντιγράψω τις κινήσεις που κάνεις με το πρόσωπό 
σου, όπως όταν ανοίγεις και κλείνεις το στόμα και τα μάτια σου.

Αυτοπεποίθηση και αυτό-επίγνωση
o  Δώσε μου ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, το πακέτο με 
τα μαντηλάκια ή μία καθαρή πάνα να κρατάω όταν με αλλάζεις. 

Διαχείριση συναισθημάτων και συμπεριφοράς

o  Γαργάλησε τα πόδια μου
o  Άσε με να δω το πρόσωπό σου και να ακούσω τη φωνή 
σου, όταν γκρινιάζω, είμαι κουρασμένο, ή νυστάζω. Να είσαι 
υπομονετικός μαζί μου: μίλα μου με ηρεμία.

Προσωπική, Κοινωνική και 
Συναισθηματική Ανάπτυξη

Ακοή και Προσοχή
o  Παίξε «κουκου-τσα» μαζί μου. Χρησιμοποίησε τα χέρια σου ή 
ένα μαντήλι για να κρύψεις το πρόσωπό σου.
o  Τραγούδα μου ένα τραγούδι ή ένα ποιηματάκι καθώς με 
κουνάς ή με αγκαλιάζεις.

Κατανόηση
o  Πες μου τι κάνεις καθώς μου αλλάζεις τη πάνα ή με ντύνεις.

Ομιλία
o  «Κουβέντιασε» μαζί μου, αντιγράφοντας τους ήχους που 
βγάζω και το βάβισμά μου.

Επικοινωνία και Γλώσσα

Κίνηση και χειρισμός

o  Βάλε με μπρούμυτα ή ανάσκελα, πάνω σε μία μαλακή 
κουβέρτα ή μαλακό χαλί, και άσε με να κουνάω τα πόδια μου.

o  Σκέπασε τα πόδια μου με μία ζαρωμένη κουβέρτα ή ένα 
κομμάτι ελαφρύ, μαλακό ύφασμα για να μπορέσω να το βγάλω 
από πάνω μου κλωτσώντας το.

o  Βάλε τα αγαπημένα μου παιχνίδια γύρω μου για να μπορώ να 
τεντωθώ και να τα αγγίξω ή να προσπαθήσω να τα κρατήσω.

Σωματική Ανάπτυξη
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Ανάγνωση 
o  Δείξε μου πολύ απλά διαδραστικά βιβλία από χαρτόνι ή πανί.

Εξερεύνηση και χρήση μέσων και υλικών
o  Πρέπει να εξερευνήσουμε πολλά διαφορετικά πράγματα για 
να μάθω τι μπορώ να κάνω μαζί τους. Άσε με να τα κάνω άνω 
κάτω.

Να είναι ευφάνταστα
o  Μίλα μαζί μου πολύ απλά και επαναλαμβανόμενα, με 
ευχάριστη προσωδία.

Αριθμοί
o  Κράτα τα χέρια μου και βοήθησε με να χειροκροτήσω με το 
ρυθμό, καθώς μου τραγουδάς τραγουδάκια.

Σχήμα, χώρος και μέτρο  
o  Πρέπει να παίζω με πράγματα και να ανακαλύπτω τι μπορώ να 
κάνω με τα χέρια, τα πόδια και το σώμα μου. Άσε με να έχω τα 
αγαπημένα μου πράγματα γύρω μου.

Αλφαβητισμός

Εκφραστικές Τέχνες και Σχέδιο

Μαθηματικά

Άνθρωποι και Κοινότητες
o  Σύστησέ με σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους.

Ο κόσμος
o  Άσε με παίξω με παιχνίδια που κάνουν διαφορετικούς ήχους.
o  Άσε με να κοιτάω καθρέφτες.

Κατανόηση του Κόσμου

Σημειώσεις
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8 – 20 μήνες (1,6 ετών):
Πώς μπορείς να με βοηθήσεις με τη μάθησή μου;

Χτίζω σχέσεις
o  Μοιράσου φωτογραφίες ξεχωριστών μεγάλων μαζί μου.
o  Άσε με να γνωρίσω ξεχωριστούς μεγάλους. Πες μου το 
όνομά σου.

Αυτοπεποίθηση και αυτό-επίγνωση
o  Άσε με να κοιτάξω σε έναν καθρέφτη. Δείξε με και πες μου ότι 
είμαι εγώ αυτός που φαίνεται στον καθρέφτη. Δείξε τη μύτη μου, 
τα χέρια μου, τα πόδια μου και πες μου τι είναι.

Διαχείριση συναισθημάτων και συμπεριφοράς
o  Άσε με να πάρω την πιπίλα μου ή το αγαπημένο μου παιχνίδι 
όταν είμαι λυπημένος ή κουρασμένος.

Προσωπική, Κοινωνική και 
Συναισθηματική Ανάπτυξη

Ακοή και Προσοχή
o  Πες μου πολύ απλές ιστορίες όταν με βάζεις για ύπνο ή όταν 
καθόμαστε αγκαλιά στον καναπέ.
o  Τραγούδα μου όταν με ντύνεις ή μου αλλάζεις την πάνα.

Κατανόηση
o  Kράτα μου το χέρι για να με βοηθήσεις να κάνω τις κινήσεις 
καθώς τραγουδάμε.

Ομιλία
o  Πες μου πώς ονομάζονται τα πράγματα που πιάνω για να τα 
επεξεργαστώ. Ονόμασε τι κάνω την ώρα που το κάνω.

Επικοινωνία και Γλώσσα

Κίνηση και χειρισμός

o  Άσε με να χτυπάω τα χέρια μου και τα πόδια μου στο νερό.

o  Δώσε μου ένα αμαξάκι ή ένα ποδηλατάκι να σπρώχνω.

o  Βάλε τα αγαπημένα μου παιχνίδια στο πάτωμα έτσι ώστε να 
μπορώ να σέρνομαι και να μπουσουλάω προς αυτά. Μετακίνησέ 
τα λίγο πιο μακριά από μένα σαν πρόκληση. 

o  Δώσε μου ζυμαράκι για να το ζουλήξω ή να το πιέσω ή να το 
σκαλίσω με τα δάχτυλά μου.

o  Όταν με ταΐζεις, με αλλάζεις ή με πλένεις, τραγούδα μου 
τραγουδάκια που έχουν κινήσεις για τα χέρια, όπως «Αχ 
κουνελάκι». 

Σωματική Ανάπτυξη
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Ανάγνωση 
o  Άσε με κρατήσω το βιβλίο καθώς μου λες την ιστορία.
o  Μίλα μου για το τι συμβαίνει στις εικόνες ή ποιον μπορείς να 
δεις στις εικόνες.

Γραφή
o  Δώσε μου μεγάλα μολύβια/ κηρομπογιές/ κιμωλίες για να 
παίξω – με επίβλεψη πάντα.

Αλφαβητισμός

Υγεία και Αυτοφροντίδα
o  Άσε με να χρησιμοποιήσω τα δάχτυλά μου για να ταΐσω τον 
εαυτό μου.
o  Άσε με να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω ένα κουτάλι για 
να φάω το φαγητό μου με αυτό.

Άνθρωποι και Κοινότητες
o  Πρέπει να αναπτύξω σχέσεις με μεγάλους. Σύστησέ με σε 
ανθρώπους όταν βγαίνουμε βόλτα.

Ο κόσμος
o  Παίξε «κρυφτό» όταν πρέπει να βρω ένα από τα παιχνίδια μου.

Τεχνολογία
o  Δώσε μου διαφορετικά πράγματα να εξερευνήσω: κατσαρόλες, 
τηγάνια, κουτάλια, χαρτιά.

Εξερεύνηση και χρήση μέσων και υλικών
o  Άσε με να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου και τα πόδια μου για 
να μάθω τι σημάδια μπορώ να κάνω με τη μπογιά ή να κάνω 
φούσκες να σκάσουν.
o  Κάνε μαριονέτες να κινηθούν στη μουσική ή στα τραγούδια 
που μου τραγουδάς.

Να είναι ευφάνταστα
o  Πρέπει να παίζω με πολλά διαφορετικά πράγματα για να μάθω 
τι μπορώ να κάνω μαζί τους: μαντήλια, κουτιά, κουδουνίστρες 
και ασφαλείς καθρέφτες.

Κατανόηση του Κόσμου

Εκφραστικές Τέχνες και Σχέδιο
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16 – 26 μήνες:
Πώς μπορείς να με βοηθήσεις με τη μάθησή μου;

Προσωπική, Κοινωνική και 
Συναισθηματική Ανάπτυξη

Ακοή και Προσοχή
o  Μίλα μου για τους ήχους που ακούμε όταν πάμε στα μαγαζιά 
ή στο πάρκο.
o  Κάνε τους ήχους των ζώων όταν μου διαβάζεις ένα βιβλίο.

Κατανόηση
o  Παίξε μαζί μου παιχνίδια στα οποία πρέπει να ακολουθήσω 
οδηγίες, όπως «κύλησε τη μπάλα» ή «πέτα τη μπάλα».
o  Άσε με να σε βοηθήσω να ξεπακετάρεις τα ψώνια λέγοντάς 
μου να βρω διαφορετικά πράγματα, όπως «βρες τα μήλα» ή 
«βρες τα μπισκότα».

Ομιλία
o  Δείξε μου και δώσε μου επιλογές για το τι μπορώ να φάω, 
όπως «γιαούρτι ή μπανάνα».

Επικοινωνία και Γλώσσα

Κίνηση και χειρισμός
o  Δώσε μου μία μικρή τσάντα για να κουβαλάω κάτι όταν πάμε 
για ψώνια.
o  Δώσε μου ένα κουβά για να βάζω μέσα ενδιαφέροντα 
πράγματα όταν σκάβω στο χώμα.
o  Δώσε μου μικρούς πλάστες και φόρμες για να δω τι μπορώ να 
κάνω με αυτά, όταν παίζω με ζύμη.

Σωματική Ανάπτυξη

Χτίζω σχέσεις
o  Παίξε παιχνίδια μίμησης μαζί μου, όπως να χρησιμοποιείς το 
ίδιο μεταλλικό κουτάλι με αυτό που έχω εγώ, για να κάνεις τους 
ίδιους ήχους που κάνω κι εγώ.

Αυτοπεποίθηση και αυτό-επίγνωση
o  Μοιράσου φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν εμένα, και 
μίλα μου σχετικά με αυτά που κάνω.
o  Χρησιμοποίησε τις κούκλες ή τα αρκουδάκια μου για 
να μου δείξεις πώς κάνουμε ότι φροντίζουμε ένα μωρό ή 
χρησιμοποίησε τα αμαξάκια μου για να μου δείξεις πώς κάνουμε 
ότι πάμε ταξίδι.

Διαχείριση συναισθημάτων και συμπεριφοράς
o  Άσε με να σε βοηθήσω να μοιράσεις τα τοστ και τα φρούτα σε 
πιάτα, έτσι ώστε να έχουν όλοι κάτι να φάνε.
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Ανάγνωση 
o  Άσε με να δείξω ή να σου πω πράγματα καθώς μου δείχνεις 
τις αγαπημένες μου ιστορίες.

Γραφή
o  Άσε με να κάνω σημάδια χρησιμοποιώντας κηρομπογιές / 
μαρκαδόρους / κιμωλίες.

Αριθμοί
o  Άσε με να εξερευνήσω πώς μοιάζει το «γεμάτο» και το 
«άδειο» όταν παίζω στη μπανιέρα με πλαστικά μπουκάλια.
o  Άσε με να παίξω με πάζλ όπου πρέπει να προσπαθήσω να 
βάλω στη σωστή θέση το κομμάτι που ταιριάζει.

Αλφαβητισμός

Μαθηματικά

Υγεία και Αυτοφροντίδα
o  Άσε με πλύνω τα χέρια μου και το πρόσωπό μου μόνο μου.
o  Άσε με να προσπαθήσω να βάλω τα παπούτσια μου μόνο μου. Εξερεύνηση και χρήση μέσων και υλικών

o  Δώσε μου κορδέλες ή φουλάρια να κρατάω καθώς χορεύω 
στη μουσική.
o  Κάνε μαριονέτες να κινηθούν στη μουσική ή στα τραγούδια 
που μου τραγουδάς.

Να είναι ευφάνταστα
o  Δώσε μου ένα παλιό τηλέφωνο για να προσποιηθώ ότι σου 
τηλεφωνώ.
o  Δώσε μου ένα μπολ με νερό και σαπούνι για να πλύνω την 
κούκλα μου.

Εκφραστικές Τέχνες και Σχέδιο
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Άνθρωποι και Κοινότητες
o  Πες μου ιστορίες για παιδιά και οικογένειες.
o  Άσε με να σου πω για φωτογραφίες μεγάλων που είναι 
ιδιαίτεροι για μένα, τα αδέρφια μου, τους φίλους μου και τα 
κατοικίδιά μου.

Ο κόσμος
o  Άσε με να πλατσουρίσω σε λακκούβες όταν φοράω τις μπότες 
μου.
o  Άσε με να ανέβω ένα μικρό λόφο και να τον κατέβω τρέχοντας.
o  Ασε με να αναμίξω νερό και χώμα και να φτιάξω λασπόπιτες.

Τεχνολογία
o  Άσε με να χρησιμοποιήσω μια κάμερα για να βγάλω 
φωτογραφίες από διάφορα πράγματα.

Κατανόηση του Κόσμου
Σημειώσεις
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22 – 36 μήνες: 
Πώς μπορείς να με βοηθήσεις με τη μάθησή μου;

Χτίζω σχέσεις
o  Φτιάξε μου σκηνές από σεντόνια και κουβέρτες όπου μπορώ 
να παίξω μαζί σου ή με τους φίλους μου.

Αυτοπεποίθηση και αυτό-επίγνωση
o  Φτιάξε μου ένα κουτί με διαφορετικά πράγματα μέσα, όπως 
κόλλα και διάφορους τύπους χαρτιού, από όπου μπορώ να 
επιλέξω όταν φτιάχνω μια εικόνα ή ένα σχήμα.

Διαχείριση συναισθημάτων και συμπεριφοράς

o  Μίλα μου για τη σειρά με την οποία πρέπει να κάνω τα 
πράγματα, όπως το να πλένω τα δόντια μου και να ετοιμάζομαι 
για ύπνο.

Προσωπική, Κοινωνική και 
Συναισθηματική Ανάπτυξη

Ακοή και Προσοχή
o  Χρησιμοποίησε μαριονέτες από κάλτσες ή ανθρωπάκια ή 
ζωάκια όταν μου λες ιστορίες ή τραγουδάκια.

Κατανόηση
o  Όταν φτιάχνουμε ένα σάντουιτς μαζί, πες μου τι κάνεις για να 
ξέρω τι πρέπει να κάνω κι εγώ.

Ομιλία

o  Όταν παίζουμε με πράγματα, χρησιμοποίησε νέες λέξεις 
για να περιγράψεις τι κάνω με αυτά ή για να μου λες πώς 
ονομάζονται.

Επικοινωνία και Γλώσσα

Κίνηση και χειρισμός

o  Παίξε παιχνίδια με μπάλες και κορδέλες μαζί μου.

o  Άσε με να δοκιμάσω να ντύσω το αρκουδάκι μου ή την 
κούκλα μου με διαφορετικά είδη ρούχων, όπως μπουφάν, 
πουλόβερ και φορέματα, και διαφορετικά είδη κουμπώματος, 
όπως κουμπιά, Βέλκρο και φερμουάρ.

o  Άσε με να βοηθήσω να ετοιμάσουμε το γεύμα κόβοντας το 
τυρί ή τις μπανάνες με παιδικό μαχαιράκι.

Σωματική Ανάπτυξη
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Ανάγνωση 
o  Άσε με να χρησιμοποιήσω τα παιχνίδια μου για με βοηθήσουν 
να σου πω ιστορίες που μου έχεις ήδη πει.
o  Όταν μου διαβάζεις ιστορίες που ξέρω πολύ καλά, σταμάτα 
σε διάφορα σημεία και άσε με να σου πω τη λέξη που λείπει.

Γραφή
o  Σχεδίασε και ζωγράφισε μαζί μου και πες μου τι κάνεις.
o  Όταν γράφεις λίστες ή συμπληρώνεις έγγραφα, άσε με να έχω 
τα δικά μου χαρτιά για να κάνω τα δικά μου σημάδια.

Αριθμοί
o  Φτιάξε κορύνες από πλαστικά μπουκάλια. Παίξε μαζί μου 
παιχνίδια όπου πρέπει να κρατάμε σκορ για το πόσες κορύνες 
έχουμε ρίξει κάτω.
o  Πες μου ποιηματάκια και τραγουδάκια με αριθμούς, όπως «10 
μικροί ινδιάνοι».

Σχήμα, χώρος και μέτρο
o  Άσε με να τακτοποιήσω τα ρούχα μου έτσι ώστε να βάζω μαζί 
αυτά που έχουν το ίδιο σχέδιο, ή το ίδιο χρώμα, όπως κόκκινα, 
πουά ή ριγέ.

Αλφαβητισμός

Μαθηματικά

Εξερεύνηση και χρήση μέσων και υλικών
o  Άσε με να εξερευνήσω τους διαφορετικούς ήχους που μπορώ 
να κάνω με καθημερινά αντικείμενα, όπως κουτάλια, κατσαρόλες 
ή πλαστικά μπολ.
o  Φτιάξε ένα κουτί με χαρτί, κόλλα, ψαλίδι και μαρκαδόρους για 
να το χρησιμοποιώ όταν φτιάχνω μια ζωγραφιά.

Να είναι ευφάνταστα
o  Άσε με να μασκαρευτώ, χρησιμοποιώντας ρούχα των 
μεγάλων, κομμάτια από ύφασμα, καπέλα και σακούλες για να 
προσποιηθώ ότι είμαι κάποιος άλλος.

Εκφραστικές Τέχνες και Σχέδιο

Άνθρωποι και Κοινότητες
o  Άσε με να δοκιμάσω φαγητά από διαφορετικές χώρες και 
κουλτούρες.

Ο κόσμος
o  Άσε με να εξερευνήσω φούσκες, ανεμόμυλους ή σερπαντίνες 
όταν φυσάει.
o  Άσε με χρησιμοποιήσω αυτοκινητάκια, λεωφορεία ή τρενάκια 
για να φτιάξω ιστορίες ότι πάω στο σούπερ-μάρκετ, σε διακοπές 
ή στο βρεφονηπιακό σταθμό.

Τεχνολογία
Άσε με να πατήσω κουμπιά σε αντικείμενα όπως φακοί ή 
τηλεκατευθυνόμενα αμάξια για να δω τι θα συμβεί.

Κατανόηση του Κόσμου
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30 – 50 μήνες:
Πώς μπορείς να με βοηθήσεις με τη μάθησή μου;

Χτίζω σχέσεις
o  Άσε με να χτίσω πράγματα με τους φίλους μου 
χρησιμοποιώντας χαρτόκουτα και κομμάτια ύφασμα.

Αυτοπεποίθηση και αυτό-επίγνωση
o  Άσε με να σε βοηθήσω να ταιριάξουμε τις κάλτσες ή να 
κάνουμε τακτοποίηση άλλων πραγμάτων.

Διαχείριση συναισθημάτων και συμπεριφοράς
o  Άσε με να φορέσω στολές και να προσποιηθώ ότι είμαι 
νοσοκόμα, γιατρός, πυροσβέστης, μαμά ή μπαμπάς.
o  Εξήγησέ μου γιατί δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα, 
όπως να τρέχω στο σούπερ μάρκετ.

Προσωπική, Κοινωνική και 
Συναισθηματική Ανάπτυξη

Ακοή και Προσοχή
o  Παίξε μαζί μου παιχνίδια στα οποία πρέπει να σε ακούω 
(«Κάνε αυτό που θα σου πω), όπου πρέπει να μιμηθώ κάποια 
κίνηση («Στις θέσεις σας, έτοιμοι, πάμε»), όπου πρέπει να 
περιμένω για να σπρώξω τη μπάλα ή το αμάξι.
o  Φτιάξε χαζές προτάσεις μαζί μου όπου κάθε λέξη αρχίζει με 
τον ίδιο ήχο που αρχίζει το όνομά μου.

Κατανόηση
o  Όταν σε βοηθάω να φτιάξεις το γεύμα, κάνε μου ερωτήσεις 
όπως «Τι χρειάζομαι για να κόψω το μήλο;» ή «Τι χρειάζομαι για 
να βάλω μέσα το γάλα/νερό σου;» για να βρω τι είναι αυτό που 
χρειαζόμαστε.

Ομιλία
o  Μίλα μου για πράγματα που κάναμε ή μέρη που πήγαμε τη 
χτεσινή μέρα.

Επικοινωνία και Γλώσσα

Κίνηση και χειρισμός

o  Άσε με να εξασκηθώ χρησιμοποιώντας παιδικά ψαλίδια για να 
κόψω ζύμη, μαγειρεμένα μακαρόνια ή χαρτί.

o  Φτιάξε μία διαδρομή εμποδίων στο πάρκο ή στον κήπο όπου 
πρέπει να τρέξω γύρω από παγκάκια ή καρέκλες, να συρθώ κάτω 
από κουβέρτες και μέσα από χαρτόκουτα.

Σωματική Ανάπτυξη
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Ανάγνωση 
o  Στήσε ένα ψεύτικο μαγαζί όπου μπορώ να διαβάζω τις 
ταμπέλες στα πακέτα και στα κουτιά.
o  Διάβασέ μου μία συνταγή καθώς φτιάχνουμε ζύμη.

Γραφή
o  Πες μου τι γράφεις καθώς γράφεις μια λίστα με ψώνια.
o  Φτιάξε μια κάρτα με το όνομά μου για να βάλουμε στην πόρτα 
του δωματίου. Άσε με να τα χρησιμοποιήσω αυτά για να με 
βοηθάνε να θυμάμαι πώς να γράφω το όνομά μου.

Αριθμοί 
o  Βάλε αριθμούς στις κορύνες όταν παίζουμε μπόουλινγκ με 
πλαστικά μπουκάλια. Ρώτα με ποιος αριθμός ήταν στο μπουκάλι 
που έριξα.

Σχήμα, χώρος και μέτροo  
o  Άσε με να χτίσω με χαρτόκουτα και τουβλάκια. 
o  Χρησιμοποίησε λέξεις όπως «μακρύ» ή «ψηλό» και βρες 
πράγματα που μοιάζουν με «κύκλους» ή με «σφαίρες».

Αλφαβητισμός

Μαθηματικά

Υγεία και Αυτοφροντίδα
o  Φρόντισε να βουρτσίζω τα δόντια μου δύο φορές τη μέρα.

Άνθρωποι και Κοινότητες
o  Πήγαινέ με σε διαφορετικά μέρη εκεί που ζούμε, όπως στον 
πυροσβεστικό σταθμό ή στη βιβλιοθήκη.

Ο κόσμος
o  Άσε με να εξερευνήσω τη λάσπη, τη βροχή ή το χιόνι.
Φύτεψε σπόρους μαζί μου σε μια γλάστρα ή στον κήπο.

Τεχνολογία
o  Άσε με να πατήσω κουμπιά, όπως το κουδούνι της πόρτας στο 
σπίτι των φίλων μας, για να δω τι θα συμβεί.

Εξερεύνηση και χρήση μέσων και υλικών
o  Άσε με να χρησιμοποιήσω μπογιές για να τις αναμίξω και να 
φτιάξω τα δικά μου χρώματα.

Να είναι ευφάνταστα
o  Άσε με να χρησιμοποιήσω κάποια από τα παιχνίδια μου για να 
φτιάξω μια ιστορία.
o  Δώσε μου κομμάτια από κάποιο υλικό για να φτιάξω μια κάπα 
ή ένα μεγάλο χαρτόκουτο για να φτιάξω ένα διαστημόπλοιο 
όταν προσποιούμαι ότι είμαι κάποιος άλλος ή ότι θα πάω σε 
κάποια περιπέτεια.

Κατανόηση του Κόσμου

Εκφραστικές Τέχνες και Σχέδιο
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40 – 60 μήνες:
Πώς μπορείς να με βοηθήσεις με τη μάθησή μου;

Χτίζω σχέσεις
o  Όταν πάμε στο πάρκο ρώτα με τι μπορούμε να κάνουμε εκεί ή 
τι φυτρώνει εκεί.

Αυτοπεποίθηση και αυτό-επίγνωση
o  Άσε με να σου πω πώς μπορείς να με βοηθήσεις όταν φτιάχνω κάτι.

Διαχείριση συναισθημάτων και συμπεριφοράς
o  Μίλα μου για το πώς μπορώ να είμαι ασφαλής όταν περνάμε 
το δρόμο σε μια διασταύρωση.

Προσωπική, Κοινωνική και 
Συναισθηματική Ανάπτυξη

Ακοή και Προσοχή
o  Παίξε ένα κυνήγι θησαυρού μαζί μου, όπου θα πρέπει να 
ακούω τις οδηγίες σου για να μπορέσω να βρω το επόμενο 
«στοιχείο».

Κατανόηση
o  Όταν μου λες μια ιστορία ρώτα με γιατί νομίζω ότι συνέβη 
κάτι ή τι μπορεί να συμβεί μετά.

Ομιλία
o  Όταν μου λες μια ιστορία ρώτα με πώς νομίζω ότι θα 
τελειώσει η ιστορία.
o  Φτιάξε ποιηματάκια μαζί μου, όπου θα χρησιμοποιούμε λέξεις 
που ξεκινούν με το ίδιο γράμμα ή λέξεις που ομοιοκαταληκτούν, 
όπως «μπότα», «κότα» και «πόρτα».
o  Παίξε παιχνίδια περιγραφής μαζί μου.
o  Χρησιμοποίησε διαφορετικές φωνές, όπως δυνατές φωνές ή 
τσιριχτές φωνές, όταν λέμε ιστορίες.

Επικοινωνία και Γλώσσα

Κίνηση και χειρισμός
o  Παίξε παιχνίδια μαζί μου, όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή να 
πετάμε μπάλες σε μπολ και κουτιά.
o  Βάλε με να περάσω κλωστή σε καπάκια μπουκαλιών με μια τρύπα 
στη μέση ή να περάσω τα κορδόνια μου στα παπούτσια μου.

Σωματική Ανάπτυξη
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Ανάγνωση 
o  Φτιάξε ένα κουκλοθέατρο, κόψε εικόνες από κόμικς ή 
κατέβασε εικόνες από ιστοσελίδες, για να με βοηθήσεις να 
φτιάξω καινούριες ιστορίες.
o  Φτιάξε και παίξε παιχνίδια μαζί μου που χρησιμοποιούν 
γράμματα και λέξεις.
o  Φτιάξε παιχνίδια όπου μου δίνεις μία οδηγία, όπως «Μπορείς 
να δ-ει-ς;» ή «Έ-λ-α», και πρέπει να συνδυάσω τους ήχους και να 
κάνω αυτό που μου ζήτησες.

Γραφή
o  Φτιάξε ένα μαγαζί μαζί μου και άσε με να γράψω στις 
ταμπέλες τις τιμές.
o  Φτιάξε πινακίδες αυτοκινήτων μαζί μου για τα αμαξάκια μου.
o  Φτιάξε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες της οικογένειάς μας ή 
από όταν πήγαμε στο πάρκο και άσε με να γράψω τις δικές μου 
λέξεις πάνω.

Αλφαβητισμός

Υγεία και Αυτοφροντίδα
o  Φτιάξε καλαμάκια λαχανικών ή φατσούλες με λαχανικά για να 
με βοηθήσεις να φάω διαφορετικά είδη φρούτων και λαχανικών.
o  Χόρεψε μαζί μου όταν ακούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια.

Αριθμοί
o  Οργάνωσε ένα πικνίκ μαζί μου και άσε με να αποφασίσω 
πόσα σάντουιτς και μπανάνες θα χρειαστούμε.
o  Φτιάξε μια γραμμή αριθμών μαζί μου, χρησιμοποιώντας 
κάρτες γενεθλίων.
o  Πες μου τραγουδάκια με αριθμούς, όπου πρέπει να μετρήσω 
σωστά και ανάποδα.

Σχήμα, χώρος και μέτρο
o  Άσε με να τακτοποιήσω τα παπούτσια μου, έτσι ώστε να 
πηγαίνουν από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 
o  Άσε με να φτιάξω μοτίβα με κουμπιά ή καπάκια, όπως 
«μεγάλο, μικρό, μεγάλο».
o  Άσε με να δώσω οδηγίες για μια διαδρομή εμποδίων, όπως 
«Πήγαινε κάτω από την κουβέρτα», «Πήγαινε μέσα από το 
τούνελ» και «Πήγαινε πίσω από την καρέκλα».

Μαθηματικά
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Κατανόηση του Κόσμου

Άνθρωποι και Κοινότητες
o  Άσε με να σε βοηθήσω να βρεις τα πράγματα που χρειάζεται 
να ψωνίσουμε.
o  Οργάνωσε μαζί μου ένα ψεύτικο πάρτι για τις κούκλες και τα 
αρκουδάκια μου.

Ο κόσμος
o  Φτιάξε έναν χάρτη μαζί μου για να σου δείξω πώς πηγαίνουμε 
από το σπίτι στον παιδικό σταθμό ή στη βιβλιοθήκη.
o  Άσε με να σε βοηθήσω να ποτίσεις τα φυτά.
o  Σκέψου απλά και ακίνδυνα πειράματα ωστε να μου δοθεί η 
ευκαιρία να εμπλακώ σε αυτά.

Τεχνολογία
o  Άσε με να ακούσω μια ιστορία ή ένα τραγούδι στο ράδιο, στο 
γουόκμαν, σε μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα.
o  Άσε με να πάρω φωτογραφίες των αγαπημένων μου 
παιχνιδιών, μεγάλων που είναι ιδιαίτεροι για μένα ή όταν 
περπατάμε στη στάση του λεωφορείου.

Σημειώσεις

Εξερεύνηση και χρήση μέσων και υλικών
o  Δώσε μου κλωστή, ψαλίδι, σελοτέιπ, κόλλα και κουτιά για να 
φτιάξω μοντέλα, όπως ένα κάστρο ή ένα αυτοκίνητο.

Να είναι ευφάνταστα
o   Άσε με να σου πω μια ιστορία για το τι κάνω όταν 
μασκαρεύομαι και προσποιούμαι ότι είμαι ένας πειρατής ή ένας 
γιατρός.
 

Εκφραστικές Τέχνες και Σχέδιο

Πως μπορείτε να μάθετε περισσότερα;
Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες για το παιδί σας απευθυνθείτε 
στους ειδικούς του κέντρου μας.






