
Μαθαίνω 

για το παιδί 

Τα παιδιϊ προϋρχονται από διαφορετικϊ οικογενειακϊ και πολιτιςμικϊ 

περιβϊλλοντα κι ϋχουν διαφορετικϋσ εμπειρύεσ και προςωπικότητεσ. Παρ’ όλα 

αυτϊ, τα παιδιϊ αυτόσ τησ ηλικύασ ϋχουν κϊποια κοινϊ χαρακτηριςτικϊ.  

Στον κινητικό τομέα, 
 
 Μπορεύ να εύναι δεύχνουν ϋντονη κινητικότητα και ενϋργεια για μικρϋσ χρονικϋσ 

περιόδουσ και να ηρεμούν για μεγαλύτερεσ χρονικϋσ περιόδουσ. 

 Σιγϊ-ςιγϊ ωριμϊζουν οι μυσ και τα παιδιϊ ελϋγχουν καλύτερα τα χϋρια και τα 

πόδια τουσ. 

 Αποκτούν αύςθηςη του ρυθμού και τουσ αρϋςουν δραςτηριότητεσ όπωσ να 

χτυπϊνε τα χϋρια ςτο ρυθμό τησ μουςικόσ, να περπατϊνε με μεγϊλα, ανοιχτϊ 

βόματα, ό να χοροπηδϊνε. 

 Δεν ελϋγχουν ακόμα αρκετϊ καλϊ το ςυντονιςμό ματιού-χεριού. 

 Μαθαύνουν να ςφυρύζουν και να κλεύνουν το μϊτι. 
 
Κοινωνικά και ςυναιςθηματικά, τα παιδιά αυτήσ τησ ηλικίασ 
είναι πιθανόν,  
 
 Να ϋχουν ζωντανό και δημιουργικό φανταςύα. 

 Να προτιμούν τα ϊμεςα αποτελϋςματα και όχι τουσ μακρινούσ ςτόχουσ ό τισ 

υποςχϋςεισ. 

 Να δυςκολεύονται να κατανοόςουν και να θυμηθούν τουσ κανόνεσ (γι΄ αυτό 

θϋλουν ςυχνό υπενθύμιςη). 

 Να αλλϊζουν γνώμη ςυχνϊ. 

 Να εύναι πολύ περύεργα και να το δεύχνουν κϊνοντασ ερωτόςεισ ό 
δοκιμϊζοντασ να κϊνουν πρϊγματα μόνα τουσ. 

 
 Να τουσ αρϋςει να ςυμμετϋχουν ςε δραςτηριότητεσ των «μεγϊλων» (π.χ. 

μαγεύρεμα, μαςτορϋματα κ.ϊ.). 
 
 Να ςυνεργϊζονται με ϊλλα παιδιϊ αλλϊ και να τςακώνονται ςυχνϊ. 

 
 Να καθυςτερούν να ολοκληρώςουν «δουλειϋσ» ό καθόκοντα που ϋχουν 

αναλϊβει, ειδικϊ αν τουσ τα ϋχουν αναθϋςει οι ενόλικοι. 



Στο γλωςςικό τομέα, μπορεί να παρατηρήςετε ότι τουσ αρέςει  

 Να μιλϊνε και να αφηγούνται δικϋσ τουσ ιςτορύεσ. 
 Να μαθαύνουν καινούργιεσ λϋξεισ (π.χ. τα ονόματα δεινοςαύρων!). 
 Να λϋνε αςτεύα. 
 Να φτιϊχνουν δικϋσ τουσ λϋξεισ και να γελϊνε.  
 Να κϊνουν πολλϋσ ερωτόςεισ. 
 Να «γρϊφουν» με όποιο τρόπο μπορούν (γρϊμματα, ςχϋδια, δικϊ τουσ 

«ςύμβολα»). 
  Να τουσ αρϋςουν τα παιχνύδια όπου πρϋπει να μαντϋψουν την απϊντηςη ό να 

λύςουν ϋνα γρύφο. 
 Να ξεφυλλύζουν ϋνα παραμύθι ό μια ιςτορύα και να «κϊνουν» ότι «διαβϊζουν». 

Επίςησ, τα παιδιά αυτήσ τησ ηλικίασ φαίνεται ότι: 

 Προτιμούν να ακολουθούν ϋνα ςταθερό πρόγραμμα («ρουτύνα») μϋςα ςτη μϋρα. 
 Τουσ αρϋςει να παύζουν ελεύθερα για μεγϊλεσ χρονικϋσ περιόδουσ. 
 Θϋλουν να νιώθουν την τρυφερότητα των δικών τουσ ανθρώπων. 
 Θϋλουν να τρώνε, να ντύνονται και να πηγαύνουν ςτην τουαλϋτα μόνα τουσ. 
 Χρειϊζονται την αποδοχό και τον ϋπαινο των ενηλύκων. 
 Χρειϊζονται λογικϊ όρια και δύκαιουσ κανόνεσ που εφαρμόζονται ςταθερϊ και 

με αγϊπη. 
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