
Αζθήζεηο ζπγθέληξωζεο γηα παηδηά 

Ζ Πξνζνρή είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εζηηάδεη θαη λα ζπγθεληξώλεηαη ζε έλα 

εξέζηζκα γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο λα δηαζπάηαη. (Jacobs &  Jacobs, 2004, 

ζει. 19) 

 

Αλαθεξόκαζηε ζηελ αδπλακία ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο ή δπζθνιία ζηε 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ή απξνζεμία, όηαλ παξαηεξνύκε όηη ην παηδί δελ κπνξεί λα 

παξακείλεη ζπγθεληξσκέλν ζε κηα δξαζηεξηόηεηα, θάλεη ιάζε απξνζεμίαο, ζπρλά 

δηαζπάηαη, ραδεύεη, αθαηξείηαη θαη δείρλεη λα κελ αθνύεη. Δπίζεο, ζπρλά δελ 

αθνινπζεί κέρξη ηέινπο νδεγίεο θαη απνηπγράλεη λα νινθιεξώζεη δξαζηεξηόηεηεο, 

ζπρλά μερλά αληηθείκελα απαξαίηεηα γηα εξγαζίεο (κνιύβηα, γόκα θιπ) ή μερλά 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο . 

Πνιιά παηδηά δελ κπνξνύλ λα αξρίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζε αθαδεκατθέο 

γλώζεηο, γηαηί δελ δηαζέηνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή πγθέληξσζε Πξνζνρήο. Παξαθάησ 

ζα δνζνύλ θάπνηεο επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πγθέληξσζεο 

Πξνζνρήο. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα αθππλίζνπκε θαη λα εμαζθήζνπκε ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνύ. 

Απηή ε ηθαλόηεηα είλαη απαξαίηεηε ζηε κάζεζε θαη γεληθόηεξα ζε δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζηήζηζε, ηελ παξαθνινύζεζε, αληηγξαθή θιπ 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε είλαη απιά αληηθείκελα θαη ππάξρνπλ όια κέζα ζε έλα 

ζπίηη, όπσο θνπκπηά, κνιύβηα, πηξνύληα θιπ. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο είλαη νη εμήο: 

 Υηππήζηε ηα ρέξηα θαη δεηήζηε από ην παηδί λα πεξπαηήζεη. Πξέπεη λα 

αθηλεηνπνηεζεί κόιηο ζηακαηήζεηε λα ρηππάηε. Γηα κεγαιύηεξα παηδηά απμήζηε ην 

επίπεδν δπζθνιίαο, πξνζζέηνληαο θη άιινπο ήρνπο. Π.ρ. ζην ζθύξηγκα ηξέρεηο, ζηα 

παιακάθηα θνπηζό θαη όηαλ ζηακαηήζσ ζηακαηάο θη εζύ. Βάιηε θαληαζία θαη 

απμήζηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ζηαδηαθά. 

 Βάιηε ην παηδί λα ηξέμεη ζην δσκάηην. Πξέπεη λα ζηακαηήζεη κόιηο ηνπ δείμεηε έλα 

κνιύβη. 

 Μηιήζηε ζην παηδί ςηζπξηζηά θαη δεηήζηε ηνπ λα επαλαιάβεη απηό πνπ άθνπζε. Γηα 

κηθξά παηδηά αξθνύλ απιέο ιέμεηο γηα κεγαιύηεξα παηδηά απαηηνύληαη αξθεηέο 

πξνηάζεηο. 

 Όηαλ ρηππάηε ηα ρέξηα, ην παηδί πεξπαηάεη ζαλ ηε γάηα. Όηαλ ζηακαηάηε, πεδάεη ζαλ 

ην θνπλέιη. Γηα κεγαιύηεξα παηδηά ε ελαιιαγή ρηππώ ρέξηα θαη ζηακαηάσ λα ρηππάσ 

πξέπεη λα είλαη γξήγνξε θαη άκεζε. 

 Όηαλ δείρλεηε έλα θνπηάιη, ζέξλεηαη κε ηελ θνηιηά ζαλ ην θίδη. Όηαλ δείρλεηε έλα 

πηξνύλη, θάζεηαη ζηελ θαξέθια. Όηαλ δείρλεηε έλα καραίξη, πεδάεη όπσο ν ιαγόο. 

 Εεηήζηε από ην παηδί λα βάιεη ζε νξηδόληηα γξακκή πάλσ ζην ηξαπέδη κηα ζεηξά 

θνπκπηά από αξηζηεξά ζηα δεμηά. 

Παξάδεηγκα: 

α) Έλα άζπξν, έλα καύξν 



β) Γπν κπιε, δπν θόθθηλα 

γ) Έλα κπιε, έλα άζπξν, έλα θόθθηλν 

 Κξαηάεη ην παηδί ζηα ρέξηα ηνπ έλα κνιύβη, κηα νδνληνγιπθίδα θαη έλα θνπκπί. Όηαλ 

δείρλεηε ην ρέξη θιεηζηό, ην παηδί πξέπεη λα βάιεη έλα θνπκπί ζην ηξαπέδη. Όηαλ 

δείρλεηε ην ρέξη αλνηρηό, βάδεη κηα νδνληνγιπθίδα. Όηαλ δείρλεηε δπν δάρηπια, βάδεη 

έλα κνιύβη. 

 Βάιηε κε κηα θάπνηα ζεηξά έλα πηξνύλη, έλα θνπηάιη θαη έλα καραίξη. Πάξηε ηα θαη 

δεηήζηε απ ην παηδί λα ηα μαλαβάιεη ζηελ ίδηα ζεηξά. 

 Εεηήζηε από ην παηδί λα βξεη από ηα παξακύζηα ηνπ δώα κε δπν πόδηα, ινπινύδηα κε 

θόθθηλν ρξώκα, θξνύηα ζηξνγγπιά θιπ 

 Σνπνζεηνύκε ζε κηα ζεηξά καμηιάξηα ή ραξηηά Α4 δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ. Πεδάεη 

από ραξηί/καμηιάξη ζε ραξηί/καμηιάξη κεηαθέξνληαο θάηη. ε θάζε θόθθηλν 

ραξηί/καμηιάξη ρηππάεη παιακάθηα ζε θάζε θίηξηλν ραξηί/καμηιάξη ιέεη 1 δών. 

Απμάλνπκε ην επίπεδν δπζθνιίαο όζν πεξλάεη ν θαηξόο θαη όηαλ βιέπνπκε όηη ηα 

θαηαθέξλεη. Πξνζζέζηε θη άιινπο παξάγνληεο γηα έλα κεγαιύηεξν παηδί. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα δηεπθξηλίζνπκε όηη νη παξαπάλσ νδεγίεο δελ απνηεινύλ 

νινθιεξωκέλε παξέκβαζε θαη ζεξαπεία γηα έλα παηδί κε δηαηαξαρή ζηε 

πγθέληξσζε Πξνζνρήο ηνπ, αιιά,  είλαη δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο 

κπνξνύκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε εληζρπηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά. 

Καιό Παηρλίδη!!!!! 
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Αζθήζεηο ζπγθέληξωζεο γηα παηδηά 

Οη αζθήζεηο ζπγθέληξσζεο είλαη κνξθέο παηρληδηώλ πνπ εμαζθνύλ ην κπαιό ησλ 

παηδηώλ, ηα βνεζνύλ ζηε ζπγθέληξσζε θαη εληζρύνπλ ηελ ηθαλόηεηα πξόζιεςεο ησλ 

πιεξνθνξηώλ θαηά ην δηάβαζκα. Αο κελ μερλάκε βέβαηα, όηη νη αζθήζεηο απηέο είλαη 

επηβνεζεηηθέο θαη δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ έληνλα πξνβιήκαηα ΓΔΠ-Τ. ε 

θάζε πεξίπησζε όκσο, αλαπηύζζνπλ λέεο δεμηόηεηεο θαη βνεζνύλ ζηε ζπλνιηθή 

αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ. 

Άζθεζε ζπγθέληξωζεο θαη αιιεινπρίαο κε θέξκαηα 

Δπηιέμηε πέληε θέξκαηα θαη ηνπνζεηείζηε ηα ζε κηα ζεηξά. Γώζηε ζην παηδί ηελ εμήο 

νδεγία “Κνίηαμε πξνζεθηηθά ηα θέξκαηα  πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζην ηξαπέδη” 



θαη ζηε ζπλέρεηα θαιύςηε ηα θέξκαηα ώζηε λα κελ κπνξεί λα ηα δεη. Βάιηε 

ρξνλόκεηξν θαη δεηήζηε από ην παηδί λα επαλαιάβεη ην ίδην κνηίβν ην νπνίν ηνπ 

δόζεθε κε ηα θέξκαηα από ηε ζσξό. Όηαλ ηειεηώζεη, θαηαγξάςηε ην ρξόλν πνπ ηνπ 

πήξε γηα λα ην νινθιεξώζεη θαη απνθαιύςηε μαλά ηα θέξκαηα. Αλ ην παηδί δελ ην 

νινθιήξσζε ζσζηά, επαλαιάβεηε ηελ άζθεζε ρσξίο λα απμήζεηε ηε δπζθνιία ηνπ 

κνηίβνπ. Όζν παίδεηε απηό ην παηρλίδη, ηόζν ζα βιέπεηε ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ 

αιιεινπρία ηνπ παηδηνύ λα βειηηώλεηαη θαη λα αηζζάλεηαη θαη ην ίδην κεγάιε 

ηθαλνπνίεζε γηα ην θαηόξζσκά ηνπ. 

Άζθεζε ειέγρνπ ηνπ ζώκαηνο 

Παίμηε κε ην παηδί ζαο παηρλίδηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ελαιιαζζόκελε θίλεζε θαη 

αθηλεζία όπσο ην δεκνθηιέο παηδηθό παηρλίδη “αγαικαηάθηα αθνύλεηα, κέξα ή 

λύρηα;” Παίμηε όζν πεξηζζόηεξν κπνξείηε. Απηόο είλαη έλαο θαιόο ηξόπνο ώζηε ην 

παηδί λα απνθηήζεη πεξηζζόηεξε απηνπεηζαξρία θαη έιεγρν ζην ζώκα ηνπ. 

 

Αζθήζεηο παξαηεξεηηθόηεηαο θαη ζπγθέληξωζεο κε εηθόλεο 

Δπηιέμηε όκνηεο εηθόλεο κε κηθξέο δηαθνξέο. Οη δηαθνξέο κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά 

κεγάιεο ζηελ αξρή. Έπεηηα, δεηήζηε από ην παηδί λα ηηο εληνπίζεη. Όζν ζα 

βειηηώλεηαη ζηνλ εληνπηζκό, κπνξείηε λα δπζθνιεύεηε ην παηρλίδη βξίζθνληαο νινέλα 

πην  κηθξέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε δύν εηθόλεο. Μπνξείηε αθόκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

εηθόλεο θαη από ην δηαδίθηπν. Ζ άζθεζε απηή βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ ζπγθέληξσζε 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαηεξεηηθόηεηαο. 

Βξεο ηα αληίζεηα 

Πείηε κηα ιέμε ζην παηδί ζαο θαη δεηήζηε ηνπ λα ζαο πεη ηελ αληίζεηε, Ξεθηλήζηε κε 

απιέο ιέμεηο, όπσο πάλσ – θάησ, αξηζηεξά – δεμηά θαη θαζώο ζα βειηηώλεηαη 

κπνξείηε λα επηιέγεηε πην δύζθνιεο έλλνηεο. Απηή ε άζθεζε βνεζά ζηελ αλάπηπμε 

λέσλ εγθεθαιηθώλ ζπλάςεσλ, εληζρύεη ηελ απηνζπγθέληξσζε θαη εκπινπηίδεη ηε 

γισσζηθή λνεκνζύλε ηνπ παηδηνύ. 

Σπλαξκνινγνύκελα παηρλίδηα, παδι θαη ιαβύξηλζνη 

Πξνζπαζήζηε λα πξνηξέςεηε ην παηδί ζαο λα αζρνιεζεί κε ηε ζπλαξκνιόγεζε 

παηρληδηώλ όπσο LEGO ή πην ζύλζεηα όπσο ε θαηαζθεπή ελόο αλζξώπνπ, 

απηνθηλήηνπ, αεξνπιάλνπ ή δεηλόζαπξνπ. Μπνξείηε επίζεο λα ηνπ δώζεηε παηρλίδηα 

ή βηβιία κε παδι θαη ιαβύξηλζνπο. Όια βνεζνύλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο. 

Άζθεζε κλήκεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο κε νξακαηηζκό 

Εεηήζηε από ην παηδί ζαο λα πεξηγξάςεη έλα κέξνο ζην νπνίν δηαζθεδάδεη. Θα 

κπνξνύζε λα είλαη ην εμνρηθό ή αθόκα θαη ε παηδηθή ραξά. Εεηήζηε ηνπ λα ζαο 

πεξηγξάςεη ην κέξνο θαη θάληε ηνπ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ όιεο ηηο αηζζήζεηο. π.ρ. 

Πσο κπξίδεη ην γξαζίδη, ηη πθή έρεη ε άκκνο, ηη ρξώκαηα έρνπλ νη θνύληεο; Ση ήρνη 

αθνύγνληαη; θ.ν.θ. Απηή ε άζθεζε βνεζά ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο ελώ ηαπηόρξνλα εληζρύεη ηελ παξαηεξεηηθόηεηα θαη ηε κλήκε ηνπ. 

 



Τη ππάξρεη ζην ηξαπέδη; 

Βάιηε θάπνηα αληηθείκελα ζην ηξαπέδη θαη δεηήζηε από ην παηδί λα ηα παξαηεξήζεη. 

Έπεηηα ζθεπάζηε ηα θαη δεηήζηε ηνπ λα γξάςεη όζα ζπκάηαη ζε έλα ραξηί. Ξεθηλήζηε 

κε πνιύ ιίγα θαη θαζώο βειηηώλεηαη απμήζηε ηνλ αξηζκό ησλ αληηθεηκέλσλ 

Όλνκα, δών, θπηό, πξάγκα, επάγγεικα, θαγεηό, ρξώκα, πόιε 

Σν δεκνθηιέο δηαζθεδαζηηθό παηρλίδη είλαη εμαηξεηηθό γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κλήκεο, 

ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο αλάπηπμεο  ηεο γισζζηθήο λνεκνζύλεο. Πάημηε ην όζν 

πεξηζζόηεξν κπνξείηε. 

Φηδάθη 

Σν ζπγθεθξηκέλν επηηξαπέδην έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε γηα λα 

θεξδίζεη ην παηδί λα ρξεηαζηεί γλώζεηο αξηζκεηηθήο θαζώο θαη λα έρεη αίζζεζε ηνπ 

ρώξνπ. Ηδαληθό γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ ζα αλαξσηεζνύλ πώο ζα 

θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκό. 

Κνπηζό 

Έλα δηαζθεδαζηηθό παηρλίδη πνπ κέζα από απηό ην παηδί αλαπηύζζεη ηηο θηλεηηθέο ηνπ 

δεμηόηεηεο θαη ηελ ηζνξξνπία. Εσγξαθίδνληαο κε θηκσιία ηα θνπηάθηα καζαίλεη λα 

ζπζρεηίδεη ηα κεγέζε θαη απνθηά καζεκαηηθέο γλώζεηο, θαζώο ρξεηάδεηαη λα 

ζπκπιεξώζεη ηνπο αξηζκνύο. Ηδαληθό γηα παηδί ηξηώλ εηώλ θαη πάλσ. 

Άζθεζε πξνζνρήο κε αληηθείκελα γηα λήπηα 

Απηή ε άζθεζε έρεη ζρεδηαζηεί ώζηε λα αλαπηύμεη ηελ ηθαλόηεηα πξνζνρήο θαη 

εζηίαζεο ηνπ παηδηνύ. Πείηε ζην παηδί λα θαζίζεη ζε κηα θαξέθια θαη δεηήζηε ηνπ λα 

ζπγθεληξσζεί ζε έλα αληηθείκελν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο. Όζν πην κηθξό ην παηδί, 

ηόζν πην κεγάιν πξέπεη λα είλαη ην αληηθείκελν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο. Κηλήζηε 

ην αληηθείκελν νξηδόληηα, ζε απόζηαζε πεξίπνπ 30 εθαηνζηώλ από ηα κάηηα ηνπ 

παηδηνύ ζαο. Αθήζηε ην λα αθνινπζήζεη ην αληηθείκελν κε ηα κάηηα ηνπ, ρσξίο όκσο 

λα θνπλάεη ην θεθάιη ηνπ. Ζ θίλεζε πξέπεη λα είλαη αξγή ζηελ αξρή θαη έπεηηα, 

θαζώο ζα βειηηώλεηαη, κπνξεί λα επηηαρύλεηε. 

 


