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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΦΙ – ΠΛΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων και πιο συγκεκριμένα στην 

εκτέλεση των αντιληπτικών, σημαντικός αναδεικνύεται ο παράγοντας της 

αναγνώρισης της δεξιάς – αριστερής πλευράς των νηπίων και αντίστοιχα της 

αμφιπλευρικής εκτέλεσης δραστηριοτήτων. Για την υλοποίηση των σχετικών στόχων, 

η ενεργοποίηση των δυο πλευρών του σώματος και η δυνατότητα επιλογής για την 

επίτευξη καλύτερων επιδόσεων βοηθά στην καλύτερη οργάνωση της κινητικής  

συμπεριφοράς των νηπίων, στην κατάκτηση της γραφής και στη σχολική τους 

οργάνωση. Η αναγνώριση του προτιμώμενου χεριού για την εκτέλεση των 

αντιληπτικών δεξιοτήτων ενισχύει τη στοχευμένη χρησιμοποίησή του στις 

αντίστοιχες δραστηριότητες.  

Η ανακάλυψη του προτιμώμενου χεριού του παιδιού πραγματοποιείται α) με 

μέτρηση της μάζας των δύο ημισφαιρίων μέσω MRI και β) με παρατήρηση 

αναφορικά στην ποιότητα εκτέλεσης των δραστηριοτήτων. 

Τρόποι παρατήρησης προτιμώμενου άκρου για τον/την εκπαιδευτικό: 

Ασκήσεις-παρατήρηση για την ανακάλυψη του προτιμώμενου άκρου του παιδιού: 

1. Δίνουμε στο παιδί σκούπα και φαράσι για να σκουπίσει και παρατηρούμε με 

ποιο χέρι κρατάει την σκούπα και σκουπίζει. 

2. Παρατηρούμε με ποιο χέρι σηκώνει ένα βαρύ αντικείμενο ή βάζει αντίσταση. 

3. Παρατηρούμε με ποιο χέρι καθαρίζει με ένα πανί το τζάμι. 

4. Παρατηρούμε με ποιο χέρι ξεφυλλίζει τις σελίδες όταν διαβάζει ένα παραμύθι. 

5. Παρατηρούμε με ποιο χέρι ξεβιδώνει ένα καπάκι. 

6. Παρατηρούμε με ποιο χέρι πληκτρολογεί κουμπιά σε υπολογιστή. 

7. Παρατηρούμε με ποιο χέρι φτιάχνει πύργο με κύβους. 

8. Παρατηρούμε με ποιο χέρι γυρίζει σελίδες σε βιβλίο. 

9. Αξιολογούμε την επίδοση του παιδιού με κάθε χέρι στην ίδια δραστηριότητα. 

10. Αξιολογούμε την συχνότητα επιλογής κάθε χεριού. 

11. Τοποθετούμε συχνά αντικείμενα μπροστά του και ακριβώς στη μέση γραμμή 

ώστε να έχει την ευκαιρία να επιλέγει ένα χέρι για να τα διαχειριστεί. 

Ενέργειες που αποφεύγουμε: 

1. Δεν πιέζουμε το παιδί να χρησιμοποιεί το δεξί χέρι ή ως επικρατέστερο ένα 

από τα δυο χέρια, εφόσον αυτό δεν είναι εμφανές. 

2. Δεν πιέζουμε το παιδί να χρησιμοποιεί σταθερά το ένα από τα δύο χέρια. 

3. Δεν υποδεικνύουμε στο παιδί ποιο είναι το ‘καλό χεράκι’. 

Τρόποι ανακάλυψης προτιμώμενου άκρου για τους γονείς: 

Ασκήσεις-παρατήρηση που θα μπορούσε ο γονέας να κάνει στο παιδί του, έτσι 

ώστε να ξεχωρίσει ποια θα μπορούσε να είναι η προτιμώμενη πλευρά: 



1. Δίνουμε στο παιδί σκούπα και φαράσι για να σκουπίσει και παρατηρούμε με 

ποιο χέρι κρατάει την σκούπα και σκουπίζει (για μεγαλύτερη διευκόλυνση του 

παιδιού κυκλοφορούν αντίστοιχα παιχνίδια). 

2. Το προτρέπουμε να γράψει το όνομά του. 

3. Παρατηρούμε το σβήσιμο μολυβιού με γόμα σε ένα τετράδιο. 

4. Το προτρέπουμε να μας βοηθήσει στον καθαρισμό των τζαμιών και 

παρατηρούμε το χέρι που χρησιμοποιεί.  

5. Όταν χρησιμοποιεί το κινητό ή το τάμπλετ, παρατηρούμε ποιο χέρι 

χρησιμοποιεί για να πληκτρολογεί. 

6. Όταν διαβάζει ένα παραμύθι, προσέχουμε με ποιο χέρι ξεφυλλίζει τις σελίδες. 

7. Στην ένδυση – υπόδηση προσέχουμε με ποιο χέρι ανεβάζει και κατεβάζει το 

φερμουάρ. 

8. Προτρέπουμε να ξεβιδώσει το καπάκι από ένα μπουκάλι νερό για να πιεί και 

παρατηρούμε με ποιο χέρι θα το κάνει. 

Οι δραστηριότητες αυτές καλό είναι να μην πραγματοποιούνται όλες μαζί, αλλά 

να αφήνουμε να μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα. Η επικρατέστερη πλευρά του, 

θα είναι αυτή με την οποία θα εκτελεί τις πιο πολλές από τις δραστηριότητες.  

Ασκήσεις πλευρίωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς:  

Με τις ασκήσεις για την πλευρίωση αποσκοπούμε στο να δείξουμε στο παιδί πώς 

να μεταχειρίζεται γενικά και την αριστερή του πλευρά και τη δεξιά ταυτόχρονα, έτσι 

ώστε η μη επικρατέστερη πλευρά (όποια κι αν είναι) να βοηθάει και να συμπληρώνει 

την εργασία της επικρατέστερης πλευράς. Αναδεικνύεται η επικρατέστερη πλευρά, 

τονίζεται στο παιδί η αναγκαιότητα πραγματοποίησης κάθε δραστηριότητας με το ένα 

από τα δυο του χέρια (χέρι της δικής του επιλογής) όχι όμως σε αντιπαράθεση με την 

άλλη πλευρά. Αυτή η ανακάλυψη μπορεί να γίνεται με τις κινήσεις και τις 

χειρονομίες της καθημερινής ζωής όπως: 

1. Κόβουμε χαρτιά: το επικρατέστερο χέρι κρατάει το ψαλίδι, ενώ το άλλο 

κρατάει το χαρτί. 

2. Περνούμε χάντρες σε μια κλωστή ή κορδόνι. 

3. Τοποθετούμε τα προσωπικά μας αντικείμενα μέσα στην τσάντα μας. 

4. Γεμίζουμε ένα ποτήρι με νερό: το επικρατέστερο χέρι γυρίζει τη βρύση, ενώ 

το άλλο κρατάει το ποτήρι. 

5. Αλείφουμε με κόλλα: το επικρατέστερο χέρι τεντώνει το χαρτί, για να μην το 

τσαλακώσουμε. 

6. Χρησιμοποιούμε τα παιχνίδια ‘LEGO’ ή άλλα παιχνίδια σχετικά με 

συναρμολόγηση. 

7. Κόβουμε πλαστελίνη. 

8. Κουμπωνόμαστε και ξεκουμπωνόμαστε. 

9. Βιδώνουμε και ξεβιδώνουμε καπάκια σε μπουκάλια ή βάζα. 

10. Τυλίγουμε ένα φύλλο εφημερίδας σε μπαλάκι και το πετάμε μέχρι 1 μέτρο 

απόσταση. 

11. Τακτοποιούμε 3-5 μικροαντικείμενα βάζοντας τα στη θέση τους. 

12. Κρεμάμε ρούχα σε κρεμάστρα. 

13. Ζωγραφίζουμε μία συνεχή κάθετη γραμμή (επιτρέπεται μικρή απόκλιση). 

14.  Ζωγραφίζουμε μία συνεχή οριζόντια γραμμή (επιτρέπεται μικρή απόκλιση). 

15. Ζωγραφίζουμε έναν κύκλο που τα άκρα του δε χρειάζεται να κλείσουν ή να 

συναντηθούν. 

16. Ζωγραφίζουμε έναν σταυρό. 



17. Ζωγραφίζουμε έναν κύκλο με τα άκρα του να κλείνουν. 

18. Ζωγραφίζουμε ένα τετράγωνο. 

19. Ζωγραφίζουμε ένα τυχαίο τρίγωνο. 

20. Περνάμε 2 χάντρες σε κορδόνι σε ένα λεπτό της ώρας (χρόνος που 

προσδιορίζεται σε συνάρτηση με την ηλικία και το στάδιο εξοικείωσης). 

21. Περνάμε 4 χάντρες σε κορδόνι σε ένα λεπτό. 

22. Περνάμε 6 χάντρες σε κορδόνι σε ένα λεπτό. 

23. Σχίζουμε 2 χαρτιά κατά μήκος γραμμών που έχουμε ζωγραφίσει 

χρησιμοποιώντας τον δείκτη και τον αντίχειρα. 

24. Κόβουμε ένα χαρτί κατά μήκος γραμμής με ψαλίδι. 

25. Κόβουμε ένα χαρτί κατά μήκος κύκλου με ψαλίδι. 

26. Κόβουμε ένα απλό σχέδιο με ψαλίδι. 

27. Παίζουμε ένα παζλ από 4 μεγάλα κομμάτια. 

28. Παίζουμε ένα παζλ από 8 μεγάλα κομμάτια. 

29. Παίζουμε ένα παζλ από 12 μεγάλα κομμάτια. 

30. Παίζουμε πινγκ-πονγκ. 

31. Κουμπώνουμε ένα φερμουάρ. 

32. Περνάμε το κορδόνι από τις τρύπες των παπουτσιών. 

Γενικότερα, η πλευρίωση εμπεδώνεται καλύτερα όταν το παιδί βιώσει την 

επικρατέστερη πλευρά του μέσα από την κίνηση. Οι ασκήσεις και η παρατήρηση 

πρέπει να γίνονται αβίαστα, ευχάριστα και με τη μορφή παιχνιδιού.  

Μπορούν να επιλεχθούν κάποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες ή και όλες. 

Επίσης, πολλές από αυτές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερήσιου 

προγράμματος, οπότε και πραγματοποιείται η παρατήρηση του παιδιού. 
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