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Ζ ΛΔΠΣΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία - Πσο κπνξνύλ νη γνλείο 

λα βνεζήζνπλ 

ΛΔΠΣΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Έλα κεγάιν ζέκα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ φκσο επεξεάδεη θαη ηελ ππφινηπε 

ζρνιηθή θαη φρη κφλν δσή ηνπ παηδηνχ είλαη ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα. Δίηε ην παηδί 

πεγαίλεη ζην λεπηαγσγείν θαη εμαζθείηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, 

είηε είλαη ζε ειηθία κηθξφηεξε, πξάμεηο πνπ απαηηνχλ ιεπηή θηλεηηθφηεηα κπνξεί λα 

παξνπζηάζνπλ δπζθνιίεο. 

Τα πεξηζζφηεξα παηδηά δελ παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ αδξή θηλεηηθφηεηα (φπσο 

πρ ηξέμηκν, πήδεκα θιπ) ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα φκσο, πνπ απαηηεί κεγαιχηεξν έιεγρν, 

πεξηζζφηεξν αθξηβείο θηλήζεηο θαη επνκέλσο θαιχηεξν έιεγρν ζηνπο κηθξφηεξνπο 

κχεο είλαη απηή πνπ ζπλήζσο καο απαζρνιεί ζηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ ιεπηή θηλεηηθφηεηα καο ελδηαθέξεη φρη κφλν γηαηί είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, ψζηε λα θαηαθηήζεη π.ρ ην παηδί ηελ ηθαλφηεηα λα πηάλεη ην κνιχβη, αιιά 

θαη γηαηί είλαη απαξαίηεηε ζε πνιιέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ο ζηφρνο εμάζθεζεο θαη θαηάθηεζεο ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο δελ είλαη κφλν ην λα 

βνεζήζεη ην παηδί λα ειέγρεη θαιχηεξα ην κνιχβη θαη επνκέλσο ηε γξαθή, αιιά θαη 

λα κπνξεί λα θνπκπψλεη θαη λα μεθνπκπψλεη, λα αλεβνθαηεβάδεη θεξκνπάξ, λα 

δσγξαθίδεη κε πηλέιν, λα πηάλεη ην πηξνχλη ή ην θνπηάιη θαη άιιεο παξφκνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα ρηελίδεηαη, λα ρεηξίδεηαη ηνλ ππνινγηζηή, λα γπξίδεη ηηο ζειίδεο 

ελφο βηβιίνπ. 

Ση είλαη όκσο ε ιεπηή θηλεηηθόηεηα; 

Ζ ιεπηή θηλεηηθόηεηα πεξηιακβάλεη ηνπο κηθξνύο κύεο ηνπ ζώκαηνο πνπ καο 

επηηξέπνπλ λα γξάθνπκε, λα θξαηάκε κηθξά αληηθείκελα, λα ληπλόκαζηε θιπ. 

Πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά ηε δύλακε, ηνλ έιεγρν ησλ κπώλ απηώλ θαη θπξίσο 

ηελ επηδεμηόηεηα.  

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΒΟΖΘΟΤΝ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΛΔΠΣΖ 

ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 Υπάξρνπλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλνπλ ηα παηδηά ζην λεπηαγσγείν θαη 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. Αληίζηνηρεο αζθήζεηο κπνξνχκε 

λα θάλνπκε θαη ζην ζπίηη θαη λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ θαιχηεξν 

έιεγρν ησλ κηθξψλ κπψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα. 

ΠΛΑΣΔΛΗΝΖ: 
Τν παηρλίδη κε πιαζηειίλε βνεζάεη πνιχ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ κπψλ ησλ ρεξηψλ. 

Τελ πηέδνπλ, ηελ καιαθψλνπλ, ηελ θφβνπλ! Αζπλαίζζεηα ινηπφλ δπλακψλνπλ ηα 

ρέξηα θαη ηνπο κχεο. Αλ καο θαίλεηαη κηα «βξφκηθε» δξαζηεξηφηεηα θαιφ είλαη λα 

ζέζνπκε θάπνηνπο θαλφλεο ζην παηδί, φπσο φηη πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηεί ζνππιά 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ. 

Μπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ ην παηδί 

 λα θηηάμεη έλα "βάδν" ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα δπν ρέξηα θαη κάιηζηα λα έρεη 

ηζνξξνπία απηφ πνπ θηηάρλεη θαη λα ζηαζεί φξζην 

 λα ξνιάξεη κπαζηνπλάθηα πιαζηειίλεο («θαηά ην πιάζσ θνπινπξάθηα») γηαηί 

απηφ βνεζάεη ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ δπν ρεξηψλ, αιιά θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

θαξπψλ 

 λα βξεη θξπκκέλα αληηθείκελα (κηθξά λνκίζκαηα, ράληξεο, πιαζηηθά αληηθείκελα 

θιπ) πνπ έρνπκε θξχςεη κέζα ζε κπάιεο απφ πιαζηειίλε. Γηα λα ην θαηαθέξεη 

απηφ πξνηξέπνπκε ην παηδί λα αθαηξεί θνκκάηηα πιαζηειίλεο κε ην δείθηε θαη ηνλ 

http://www.kindykids.gr/parents/579-lepti-kinitikotita.html
http://www.kindykids.gr/parents/579-lepti-kinitikotita.html


 2 

αληίρεηξα κέρξη λα απνθαιχςεη ην θξπκκέλν αληηθείκελν. ΘΑ είλαη κάιηζηα κηα 

απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ζα ην πξνηξέςνπκε λα ηζηκπήζεη… 

 

ΚΟΤΜΠΑΡΑ 
Όζν θη αλ θαίλεηαη αζηείν ην λα βάδεη ην παηδί θέξκαηα κέζα ζηε ζρηζκή ελφο 

θνπκπαξά κπνξεί λα βνεζήζεη πνιχ ζηελ ιεπηή ηνπ θηλεηηθφηεηα. Σηελ αξρή 

παξνηξχλνπκε ην παηδί λα βάδεη έλα – έλα ηα θέξκαηα κέζα ζηε ζρηζκή θαη αθνχ 

θαηαθηήζεη απηφ ην ζηάδην παξνηξχλνπκε ην παηδί λα θξαηάεη ζην ρέξη ηνπ κεξηθά 

θέξκαηα θαη λα βάδεη έλα θέξκα ηε θνξά ρσξίο λα ηνπ πέθηνπλ ηα ππφινηπα απφ ηε 

ρνχθηα. 

 

ΓΚΟΦΡΔ ΥΑΡΣΗ 
Κφβνπκε γθνθξέ ραξηί ζε κηθξέο ισξίδεο ή ηεηξάγσλα θαη δεηάκε απφ ην παηδί λα ην 

θάλεη κπαιάθη. Μπνξνχκε λα δψζνπκε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ραξηί, ψζηε ην παηδί λα 

κελ βαξηέηαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα θηηάμνπκε έλα ςεθηδσηφ κε ηα κπαιάθηα απφ ραξηί 

πνπ έθηηαμε ην παηδί. Δλλνείηαη πσο γηα λα κπεη ζηε δηαδηθαζία ην παηδί λα θηηάμεη ηα 

κπαιάθηα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζην κεηέπεηηα θνιάδ αιιηψο πηζαλφηαηα δε ζα ην θάλεη. 

 

ΜΑΝΣΑΛΑΚΗΑ: 
Τα καληαιάθηα είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο εμάζθεζεο ησλ ηξηψλ δαρηχισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πηάζνπκε ην κνιχβη. 

Μπνξνχκε λα παίμνπκε έλα παηρλίδη πάιη κε γθνθξέ ραξηί θαη καληαιάθηα. Γίλνπκε 

ζην παηδί έλα καληαιάθη θαη ηνπ δεηάκε λα πηάζεη κε ην καληαιάθη φζν πεξηζζφηεξα 

θνκκάηηα ραξηί κπνξεί. 

Έλα άιιν παηρλίδη κπνξεί λα είλαη λα κεηαθέξεη ην παηδί θνκκάηηα ραξηηνχ ή 

ραξηνληνχ ρξεζηκνπνηψληαο ην καληαιάθη απφ έλα κπνι ζε έλα άιιν. Γηα λα ην 

θάλνπκε πην ελδηαθέξνλ κπνξνχκε λα ρξνλνκεηξνχκε ηελ επίδνζε ηνπ παηδηνχ γηα λα 

έρεη θη εθείλν έλα θίλεηξν. Άιινο ηξφπνο γηα λα δπζθνιέςνπκε ζηαδηαθά ην παηρλίδη 

είλαη λα βάινπκε ζην κπνι δεκεηξηαθά θαη αλ δεηήζνπκε απφ ην παηδί λα ηα 

κεηαθέξεη ρξεζηκνπνηψληαο ην καληαιάθη έλα - έλα ζην άιιν κπνι. 

Αθήλνπκε ην παηδί λα καο βνεζήζεη ζην άπισκα ησλ ξνχρσλ βάδνληαο απηφ ηα 

καληαιάθηα (απηφ θπζηθά πξνυπνζέηεη φηη έρνπκε ηελ απιψζηξα καο ζε αζθαιέο 

κέξνο). 

 

ΛΑΓΟΠΑΣΔΛ (θεξνκπνγηά) 
Πξνηξέπνπκε ην παηδί λα ρξεζηκνπνηήζεη ιαδνπαζηέι γηα λα δσγξαθίζεη θαη αληί λα 

δσγξαθίζεη κε ηε κχηε λα δσγξαθίζεη κε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ιαδνπαζηέι. 

 

ΥΑΡΣΟΝΗ Ή ΥΑΡΣΗ 
Σρίδνπκε ραξηί ή ραξηφλη ζε ισξίδεο . Πην ρνληξέο, πην ιεπηέο, ζε θνκκάηηα, ζε 

ηεηξάγσλα θιπ. Τα παηδηά ιαηξεχνπλ λα ζρίδνπλ ην ραξηί! Σηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηνχκε ηα θνκκαηάθηα θηηάρλνληαο έλα φκνξθν θνιάδ! 

 

ΥΑΝΣΡΔ 
Γίλνπκε ζην παηδί έλα θνξδφλη θαη ράληξεο θαη ην πξνηξέπνπκε λα πεξάζεη ηηο 

ράληξεο ζην θνξδφλη. Μπνξνχκε λα θηηάμνπκε θνιηέ, βξαρηφιηα θιπ. Αλ δελ έρνπκε 

ράληξεο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζπάγθν ή ρνληξφ λήκα θαη καθαξνλάθη 

θνθηφ, ην νπνίν αλ ζέινπκε κπνξνχκε λα ην έρνπκε πξψηα ρξσκαηίζεη καδί κε ην 

παηδί ζε δηάθνξα ρξψκαηα. 
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ΑΦΡΟ ΞΤΡΗΜΑΣΟ 
Λίγν πην «βξψκηθν» παηρλίδη, αιιά αμίδεη ηνλ θφπν γηαηί έρεη πιάθα θαη θξαηάεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Τνπνζεηνχκε ζην ηξαπέδη (πάλσ ζε πιαζηηθφ 

ηξαπεδνκάληειν θαηά πξνηίκεζε) έλα κπαιάθη αθξνχ μπξίζκαηνο. Πξνηξέπνπκε ην 

παηδί λα ην αλνίμεη ζε έλα επίπεδν ζηξψκα θαη λα πξνζπαζήζεη λα δσγξαθίζεη επάλσ 

θηγνχξεο ή λα ζρεδηάζεη θάπνηα γξακκαηάθηα. Σην ηέινο, ηνπ δίλνπκε έλα ζθνπγγάξη 

θαη ηνπ δεηάκε λα ζθνππίζεη ηνλ πάγθν ρσξίο φκσο λα θνπλήζεη ηνπο ψκνπο ηνπ 

παξά κφλν ηα ρέξηα ηνπ απφ ηνλ κπξάηζν θαη θάησ. 

 

ΚΟΦΗΜΟ ΜΔ ΦΑΛΗΓΗ 
Γίλνπκε ζην παηδί ςαιίδη (ην παηδηθφ κε ηηο ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο) θαη ην 

πξνηξέπνπκε λα θφςεη ζηελ αξρή αθαλφληζηα, ζηε ζπλέρεηα ζε ισξίδεο θαη αξγφηεξα 

θάπνην ζρήκα. Έηζη εμαζθεί ηε ιεπηή ηνπ θηλεηηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα εμαζθείηαη 

ζην θφςηκν κε ςαιίδη. 

 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔ ΝΔΡΟΜΠΟΓΗΔ 
Τνπνζεηνχκε ζε έλα θαβαιέην ή ζηνλ ηνίρν έλα κεγάιν θνκκάηη ρνληξφ ραξηί θαη 

πξνηξέπνπκε ην παηδί λα δσγξαθίζεη γξακκέο πνπ μεθηλάλε απφ ην πάλσ κέξνο ηνπ 

ραξηηνχ θαη θαηαιήγνπλ ζην θάησ κέξνο. 

 

ΦΑΟΛΗΑ – ΦΑΚΔ 
Φξεζηκνπνηνχκε θαζφιηα ή θαθέο γηα λα θηηάμνπκε κσζατθά πάλσ ζε ραξηφλη. 

Μπνξνχκε λα θφςνπκε εκείο ην ζρήκα ηνπ ραξηνληνχ (πρ θαξδνχια ή ηεηξάγσλν ή 

αλζξσπάθη θιπ) θαη ην παηδί λα θνιιήζεη επάλσ ηα φζπξηα. Ζ αλνκνηνκνξθία ζην 

ζρήκα θαη ην κέγεζνο ησλ φζπξησλ βνεζάεη ζηελ εμάζθεζε ησλ δαθηχισλ. 

 

ΣΤΛΗΓΟΤΜΔ ΓΧΡΟ 
Τελ επφκελε θνξά πνπ ζα εηνηκάζνπκε έλα δψξν γηα θάπνην πάξηη κπνξνχκε λα ην 

δψζνπκε ζην παηδί λα ην ηπιίμεη. Τελ πξψηε θνξά κπνξεί λα κελ ην θαηαθέξεη θαιά, 

αιιά φζν εμαζθείηαη ηφζν θαιχηεξν ζα γίλεηαη ην απνηέιεζκα. 

 

 ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ ΛΔΓΚΟ 
Δίλαη κηα πνιχ θαιή εμάζθεζε γηα ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ηα ηνπβιάθηα ιέγθν. Απηά 

πνπ ζα θηηάμεη ην παηδί θαη ε πξνζπάζεηα λα ελψζεη ηα ηνπβιάθηα βνεζάεη πνιχ ζηε 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα. 

 

ΕΑΡΗ 
Φξεζηκνπνηνχκε ηα δάξηα γηα λα παίμνπκε δηάθνξα παηρλίδηα θαη γηα λα θάλνπκε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη. Τν ξίμηκν ησλ δαξηψλ βνεζάεη ζηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα αιιά θαη ζε καζεκαηηθέο έλλνηεο. 

 

ΓΑΥΣΤΛΟΚΟΤΚΛΔ 
Αο παίμνπκε κε δαρηπιφθνπθιεο! Μηθξά θνπθιάθηα, πνπ ην θαζέλα απφ απηά κπαίλεη 

ζε θάπνην δάρηπιν ηνπ ρεξηνχ. Δμαζθνχληαη ηα δάρηπια, ν θαξπφο αιιά θαη ε 

θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. 
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Πώο κπνξείηε λα βνεζήζεηε ην παηδί ζαο λα αλαπηύμεη ηελ ιεπηή θηλεηηθόηεηα  

1 Επκώζηε: Αθήζηε ην λα ζαο βνεζήζεη ζην δχκσκα ηνπ ςσκηνχ ή ζην πιάζηκν ησλ 

θνπινπξηψλ. 2 Απιψζηε ηα ξνχρα: Τα καληαιάθηα είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

εμάζθεζεο ησλ ηξηψλ δαρηχισλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα πηάζεη ην κνιχβη. Εεηήζηε 

ηνπ λα ζαο βνεζήζεη λα απιψζεηε καδί ηα ξνχρα ζηελ απιψζηξα θαη λα βάδεη ηα 

καληαιάθηα ζηα ξνχρα.  

3 Ξεβηδώζηε ηα θαπάθηα: Εεηήζηε ηνπ λα μεβηδψλεη θάζε θαπάθη απφ ηα βάδα, 

βνεζά ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ θαξπνχ.  

4 Κξεκάζηε ηα ξνύρα: Εεηήζηε ηνπ λα βάιεη ηα ξνχρα ηνπ ζηελ θξεκάζηξα θαη λα 

ηελ θξεκάζεη. 5 Φχζηε ην λεξφ: Εεηήζηε ηνπ λα ρχλεη ην λεξφ απφ ην έλα πνηήξη ζην 

άιιν, ρσξίο λα ην ρχζεη απ’ έμσ. Απηφ βνεζά ζηε ζηαζεξνπνίεζε θαξπνχ. 

 6 Κνπκπώζηε – μεθνπκπώζηε: Παξνηξχλεηέ ην λα θνπκπψλεη θαη λα μεθνπκπψλεη 

ηα θνπκπηά, ηα θεξκνπάξ, ηηο θφπηηζεο θ.ά.  

7 Υξεζηκνπνηείζηε ςαιίδη: Σε θάζε επθαηξία δεηάηε απφ ην παηδί λα θφβεη θάπνηα 

ραξηηά (π.ρ. παιηνχο ινγαξηαζκνχο, άρξεζηα ραξηηά γηα ζαο θ.ιπ.) γηα λα εμαζθήζεη 

ηε ιεπηή ηνπ θηλεηηθφηεηα θαη λα εμαζθείηαη ζην θφςηκν κε ςαιίδη.  

8 Κνιιήζηε όζπξηα: Φξεζηκνπνηείζηε θαζφιηα ή θαθέο γηα λα θάλεηε θνιιάδ πάλσ 

ζε ραξηφλη. Κφςηε ην ζρήκα ηνπ ραξηνληνχ (π.ρ. θαξδνχια ή αλζξσπάθη θ.ιπ.).  

9 Παίμηε κε πιαζηειίλε: Τν πιάζηκν, ε πίεζε, ην θφςηκν ηεο πιαζηειίλεο 

ελπδαλακψλεη ηνπο κπο ησλ ρεξηψλ ηνπ παηδηνχ. Εεηήζηε ηνπ λα θηηάμεη κπαιάθηα κε 

πιαζηειίλε θαη λα ηα πεξλά κέζα απφ νδνληνγιπθίδεο, γηα λα θηηάμεη «ζνπβιάθηα». 

Απηφ βνεζά ζηνλ έιεγρν ηεο πίεζεο θαη ηεο δχλακεο.  

10 Ξύζηε ηα κνιύβηα: Βνεζά ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα αιιά θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα 

ηνπ θαξπνχ.  

11 Ρίμηε θέξκαηα: Πξνηξέςηε ην παηδί λα ξίρλεη θέξκαηα ζηε ζρηζκή ελφο θνπκπαξά 

γηαηί βνεζά ζηε ιεπηή ηνπ θηλεηηθφηεηα (αιιά θαη ζηελ απνηακίεπζε).  

12 Κάληε ραξηνθνπηηθή: Εεηήζηε απφ ην παηδί λα θάλεη κπαιάθηα απφ γθνθξέ 

ραξηί, λα θφςεη κηθξά ηεηξάγσλα θαη λα ηα θνιιήζεη ζε ςεθηδσηφ.  

13 Μπήμηε πηλέδεο ζε αθξώδεο πιηθό: Βνεζά ζηελ ελδπλάκσζε ησλ δαρηχισλ.  

14 Φηηάμηε θνιηέ θαη βξαρηόιηα: Εεηήζηε ηνπ λα θηηάμεη θνιηέ ή βξαρηφιηα ή 

κπεγιέξηα, ζα ρξεηαζηείηε πνιχρξσκα θνξδφληα θαη κεγάιεο ράληξεο πνπ ζα πξέπεη 

λα ηηο πεξάζεη απφ ην θνξδφλη. Αλ δελ έρεηε ράληξεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζπάγθν θαη θνθηφ καθαξνλάθη. Απηφ βνεζά ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα αιιά θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ καηηνχ – ρεξηνχ.  
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15 Υηίζηε κε ηνπβιάθηα: Δίλαη κηα πνιχ θαιή εμάζθεζε γηα ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα. 

 16 Παίμηε δαθηπινθνπθινζέαηξν: Παίμηε κε δαθηπιφθνπθιεο, εμαζθεί ηα δάρηπια, 

ηνλ θαξπφ ηνπ αιιά θαη ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ.  

17 Εσγξαθίζηε κε δαθηπινκπνγηέο: Θα ην δηαζθεδάζεη θαη ζα εμαζθήζεη ηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα.  

18 Ξεθπιιίζηε έλα βηβιίν: Εεηήζηε λα γπξίδεη ηηο ζειίδεο ελφο πεξηνδηθνχ ή ελφο 

βηβιίνπ.  

19 Πηάζηε κε ηα θνπηάιηα. Εεηήζηε απφ ην παηδί λα πξνζπαζήζεη λα πηάζεη κηθξέο 

κπάιεο θαη λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζε έλα άιιν δνρείν.  

20 Γέζηε ηηο θνξδέιεο: Γψζηε ηνπ θνξδφληα ή θνξδέιεο θαη δεηήζηε ηνπ λα ηα δέζεη 

κεηαμχ ηνπο.  

 

Δμεηάζηε αλ έρεη επαξθή ιεπηή θηλεηηθφηεηα Παξαηεξήζηε ην παηδί θαη δείηε αλ έρεη 

θαηαθηήζεη ηα παξαθάησ: Φξεζηκνπνηεί ζσζηά ην πηξνχλη ή ην θνπηάιη γηα λα θάεη; 

Τνπνζεηεί πνιιέο κεγάιεο ράληξεο ζε έλα θνξδφλη; Μπνξεί λα θφςεη κηα επζεία 

γξακκή κε ην ςαιίδη; Μπνξεί λα θφςεη έλαλ θχθιν κε ην ςαιίδη; Πηάλεη ζσζηά ην 

κνιχβη ή κία θεξνκπνγηά; Σρεδηάδεη ζσζηά έλαλ θχθιν θαη έλα ηεηξάγσλν; Σρεδηάδεη 

ζσζηά έλα ηξίγσλν θαη έλα Φ; Πηάλεη ζσζηά ηα αληηθείκελα ψζηε λα ηα ζεθψλεη θαη 

λα θξαηά;  

 www.isida.gr 

 

http://www.isida.gr/article/113,20%20%C2%AB%CE%A3%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%C2%BB%20%CE%99%CE%94%CE%95%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9C%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%9D%20%CE%A4%CE%97%20%CE%9B%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%97%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D

