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10 ασκήσεις για ζέσταμα χεριών πριν το γράψιμο

Ιδέες για εκπαιδευτικούς και γονείς

Οι ασκησούλες για το ζέσταμα των χεριών έχουν σα στόχο να «ξυπνήσουν»
τα δάχτυλα και τους μύες του χεριού για να τα προετοιμάσουν για το γράψιμο.
Βοηθούν σε μια παιγνιώδη μετάβαση στα γραφικά καθήκοντα των μαθητών.
Παρακάτω αναφέρονται μερικοί γρήγοροι, εύκολοι τρόποι για να το κάνετε αυτό με
τους μαθητές της τάξης σας ή με τα παιδιά σας στο σπίτι.

Βόλτες στο μολύβι

Οι Βόλτες στο μολύβι είναι μία απλή δραστηριότητα λεπτής κινητικότητας που
μπορεί να κάνει όλη η τάξη ή το παιδί σας πριν τις γραπτές εργασίες.
Χρησιμοποιείστε το κυρίαρχο χέρι, κρατήστε τη μία άκρη του μολυβιού σαν να
πρόκειται να γράψετε (με τον αντίχειρα, το δείκτη και το μεσαίο δάχτυλο).
Χρησιμοποιείστε μόνο αυτά τα τρία δάχτυλα για να «περπατήσετε» κατά μήκος του
μολυβιού μέχρι την άλλη άκρη του. Γυρίστε το μολύβι και «περπατήστε» και πάλι
κατά μήκος επιστρέφοντας μέχρι την άκρη του μολυβιού. Προσπαθήστε να μη
χρησιμοποιείτε τα άλλα δάχτυλα για βοήθεια.

Ζογκλέρ με το μολύβι

Μετά τις Βόλτες στο μολύβι, κρατήστε το μολύβι με το κυρίαρχο χέρι, μεταξύ
δείκτη, αντίχειρα και μέσου δαχτύλου και  στριφογυρίστε το στα δάχτυλα όπως
κάνουν οι ζογκλέρ με το μπαστούνι τους. Κάντε 10-20 στριφογυρίσματα!

Μετακίνηση κέρματος ( βλ. εικόνες στην επόμενη σελίδα)

Η μετακίνηση αφορά την κίνηση ενός μικρού αντικειμένου μέσα στην παλάμη από
την παλάμη προς τα δάχτυλα ή αντίστροφα, χρησιμοποιώντας μόνο τα δάχτυλα του
ίδιου χεριού, χωρίς βοήθεια από το άλλο χέρι. Χρειάζεται απομόνωση δαχτύλων και
συντονισμό και είναι ωραία ασκησούλα ζεστάματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιοδήποτε μικρό αντικείμενο (κέρμα, κουμπί, συνδετήρας, σβήστρα, μπίλια, κλπ).
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Κινητοποιήστε τα παιδιά χρονομετρώντας πόσο χρόνο χρειάζονται για τη μετακίνηση
του αντικειμένου ή συναγωνιστείτε μαζί τους!

Αγώνας με κέρματα

Το παιχνίδι είναι απλό. Δυο παιδιά ή ο γονέας και το παιδί, στέκονται  στις απέναντι
άκρες του θρανίου/τραπεζιού. Χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα με το δείκτη ή τον
αντίχειρα με το μέσο δάχτυλο χτυπάνε το κέρμα (ή καπάκι από μπουκάλι ανάποδα
τοποθετημένο για να γλιστρά). Ο στόχος για κάθε παίκτη είναι να φτάσει το κέρμα ή
το καπάκι με π.χ. 5 προσπάθειες-χτυπήματα όσο πιο κοντά στην άλλη άκρη του
θρανίου/τραπεζιού χωρίς να πέσει κάτω.

Τράβηγμα – Σπρώξιμο χεριών

Είναι μια εύκολη ασκησούλα για το «ξύπνημα» των χεριών και των ώμων. Πείτε
στους μαθητές/παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν τους πιο δυνατούς μύες τους  όταν
σπρώχνουν ή τραβούν. Στο σπρώξιμο οι παλάμες ενώνονται μπροστά από το στήθος,
τα δάχτυλα «κοιτούν» προς τα πάνω και οι αγκώνες  είναι λυγισμένοι σε 90ο .
Σπρώξτε τα δυο χέρια μεταξύ τους όσο πιο σταθερά μπορείτε και κρατήστε για 5-10
δευτερόλεπτα. Στο τράβηγμα ενώνονται τα δυο χέρια μεταξύ τους αγκιστρώνοντας
τα δάχτυλα των αντίθετων χεριών. Και πάλι οι αγκώνες  είναι λυγισμένοι σε 90ο και
τραβιούνται τα δάχτυλα μεταξύ τους ενώ παραμένουν σταθερά ενωμένα χωρίς να
χάνουνε επαφή. Κρατήστε το τράβηγμα για 5-10 δευτερόλεπτα.

Μην πιέζετε ένα
παιδί αν

δυσκολεύεται.
Επιτρέψτε του να
έχει το δικό του
διασκεδαστικό
τρόπο & ρυθμό!

Σε όλες τις
δραστηριότητες

πάντα προσέχουμε
& φροντίζουμε για
την ασφάλεια των

παιδιών!
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Τα push – ups της αραχνούλας

Στην ασκησούλα αυτή τα δάχτυλα κινούνται με έναν, όσο το δυνατό, συντονισμένο
τρόπο. Βάζουμε το ένα χέρι με την παλάμη προς τα επάνω, να ακουμπά  επάνω στο
θρανίο. Βάζουμε το άλλο χέρι από επάνω με την παλάμη προς τα κάτω ενώνοντας τα
δυο χέρια και δάχτυλα. Απομακρύνουμε τις παλάμες ενώ διατηρούμε την επαφή με
τα ακροδάχτυλα των δυο χεριών και επαναφέρουμε. Κάντε περίπου 10-20
επαναλήψεις.

Ποδόσφαιρο με τα δάχτυλα

2 παίκτες κάθονται ή στέκονται όρθιοι στις απέναντι πλευρές ενός θρανίου ή
τραπεζιού. Κάντε 2 τέρματα στις απέναντι πλευρές (με γλωσσοπίεστρα- ξυλάκια,
μολύβια, χαρτοταινία, κλπ). Πάρτε μπαλίτσες (από συμπιεσμένο χαρτί, pom pom,
μπίλια, κλπ ή χρησιμοποιήστε ένα κέρμα ή άλλο αντικείμενο που βολεύει). Με τον
αντίχειρα και το δείκτη ή το μέσο χτυπήστε σα να θέλετε να βάλετε γκολ στο
αντίπαλο τέρμα, ο καθένας με τη σειρά του.

Ο τροχός! ( βλ. εικόνες στην επόμενη σελίδα)

Χρησιμοποιήστε  καπάκια από συσκευασίες – ωραίος τρόπος ανακύκλωσής τους!
Κρατήστε το καπάκι με τα ακροδάχτυλα, με την παλάμη να «κοιτά» προς τα επάνω.
Κρατώντας το χέρι σ’ αυτή την προς τα επάνω θέση περιστρέφετε το καπάκι με τα
δάχτυλα κυκλικά. Σημειώστε με ταινία διάφορα σημεία επάνω στο καπάκι. Κάντε
διασκεδαστικότερη τη δραστηριότητα λέγοντας π.χ. «ποιος θα γυρίσει το καπάκι
πρώτος στο … (τάδε σημείο);». Χρησιμοποιήστε το δικό σας δάχτυλο ως «δείκτη»
και ζητήστε από τους μαθητές να περιστρέψουν το καπάκι εκεί που δείχνετε.
Σημειώστε γράμματα, νούμερα, χρώματα, κλπ.
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Η μάχη με τους αντίχειρες!
Εφόσον οι μαθητές/παιδιά σας μπορούν να ακολουθήσουν κανόνες και να δεχτούν
μία πιθανή ήττα, κάντε το παιχνίδι με την πάλη των αντίχειρων που βοηθά στην
απομόνωση και ενδυνάμωση  αντίχειρα.

Η τελική καταμέτρηση

Με την ασκησούλα αυτή μπορείτε να τελειώσετε το ζέσταμα των δαχτύλων.
Ξεκινήστε μετρώντας αργά από το 1-10, ζητώντας από τους μαθητές να αγγίζουν με
τον αντίχειρα το κάθε δάχτυλο. Σιγουρευτείτε ότι οι μαθητές αγγίζουν μόνο ένα
δάχτυλο τη φορά με τον αντίχειρα και όχι περισσότερα κάθε φορά. Μετά μετρήστε
ανάποδα από το 10- 1.
Τώρα είστε έτοιμοι να γράψετε!

Πηγή από το διαδίκτυο:
Fine Motor Warm Up Exercises For Handwriting | Composed By Amanda Atkinson
MS;OTR/L
file:///D:/Documents%20and%20Settings/user/%CE%A4%CE%B1%20%CE%AD%CE%B3
%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AC%20%CE%BC%CE%BF%CF%85/Downl
oads/FineMotorWarmsUpToHandwriting%20(2).pdf (πρόσβαση στις 10.03.2018)

(Μετάφραση στα ελληνικά- Επιμέλεια: Ολυμπία Βλιαγκόφτη-Φυσικοθεραπεύτρια, Φώτης
Ανδρεόπουλος-Εργοθεραπευτής, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κοζάνης, επικαιροποίηση 04.2020, για τις ανάγκες
χρήσης στην ελληνική γλώσσα)


