
Γνωστικο- αντιληπτικές δραστηριότητες με απλά υλικά που βρίσκουμε 
στο σπίτι 

 

1) Γραφοκινητικές ασκήσεις …με όσπρια 
 
Υλικά: χαρτόνι, χρωματιστά μολύβια, κόλλα (ρευστή), διαφόρων ειδών όσπρια 
 
Σε ένα χρωματιστό χαρτόνι ή οποιαδήποτε επιφάνεια (λίγο σκληρή στην οποία 

μπορείτε να σχεδιάσετε), φτιάχνουμε με μολύβι διάφορες διαδρομές, σε 

διαφορετικά σχήματα.  

Ζητάμε από το παιδί να κολλήσει πάνω στη διαδρομή διαφορετικά όσπρια. Όσο πιο 

μικρά είναι τα όσπρια τόσο αυξάνεται η δυσκολία.  

Μπορείτε να σχεδιάσετε μαζί με το παιδί μια αγαπημένη του φιγούρα (για να του 

είναι πιο ελκυστικό) ή να είναι σε ένα δικό σας σχέδιο. Όσο πιο πολύπλοκο το 

σχέδιο ή όσο πιο καμπύλες είναι οι γραμμές, τόσο αυξάνεται η δυσκολία.   

 
 

                                      

 

 

 

 

 

 



 

2) Παιχνίδι προσανατολισμού …με κουτάλια 
 
Υλικά: χαρτόνι, μαρκαδόρο, κουτάλια 
 
Διαλέγετε κάποια κουτάλια τα οποία δεν είναι αναγκαίο να έχουν το ίδιο σχήμα. 

(Μπορείτε αν θέλετε να έχουν και διαφορετικό μέγεθος.)  

Σε ένα χαρτόνι σχεδιάζετε τα περιγράμματα των κουταλιών, μαζί με το παιδί, σε 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού αναφέρουμε τις 

κατευθύνσεις που σχεδιάζουμε τη δεδομένη στιγμή (πχ. «δεξιά», «αριστερά», 

«πάνω», «κάτω», «πάνω- αριστερά», «κάτω- δεξιά» κτλ.) Όσες περισσότερες 

κατευθύνσεις σχεδιάσετε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται 

Στη συνέχεια ζητάτε από το παιδί να τοποθετήσει τα κουτάλια στη σωστή θέση και 

να αναφέρει την κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται.  

Η ίδια δραστηριότητα μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε αντικείμενο θέλετε, αρκεί να 

είναι ξεκάθαρο «προς ποια κατεύθυνση δείχνει»!  

 

 

                                                       

 

 

 

 



3) Παιχνίδι ταύτισης σχημάτων …με ρολά χαρτιού 
 
Υλικά: κενά ρολά χαρτιού υγείας, μαρκαδόρους, ξυλάκια ή καλαμάκια πλαστικά, 

κόλα, χαρτόνι 

 

Πάνω σε κάθε ρολό σχεδιάζουμε ένα σχήμα. Πέρα από τα βασικά σχήματα 

μπορούμε να σχεδιάσουμε και διάφορες «φιγούρες» αρκεί να είναι ξεκάθαρες και 

όχι πολύπλοκες.  

Χρωματίζουμε το κάθε σχήμα με διαφορετικό χρώμα. Μπορεί το παιδί να 

χρωματίσει μόνο του τα σχήματα με τα χρώματα που θα διαλέξει.  

Κόβουμε τετράγωνα ή στρογγυλά κομμάτια από χαρτόνι και σχεδιάζουμε στο 

καθένα ξεχωριστά τα σχήματα που έχουμε σχεδιάσει στα ρολά.  

Μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερα από ένα σχήματα (π.χ. 5 τετράγωνα, 5 

κύκλους, 5 τρίγωνα κ.τ.λ.) Τα χρωματίζουμε με το ίδιο χρώμα με το οποίο τα 

βάψαμε πάνω στο ρολό. Σημ.: για μεγαλύτερη δυσκολία, μπορούμε να τα 

χρωματίσουμε με διαφορετικά χρώματα. 

Κολλάμε κάθε κομμάτι χαρτονιού σε διαφορετικό ξυλάκι ή καλαμάκι 

Ζητάμε από το παιδί να τοποθετήσει τα σχήματα με τα ξυλάκια ή καλαμάκια στο 

σωστό ρολό. Μπορεί να το κάνει μόνο του ή κατόπιν δική σας εντολής: «Βάλε τον 

κύκλο», «Μήπως μπορείς να βρεις το τρίγωνο;», «Που είναι το τετράγωνο;» κ.τ.λ. 
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Εργοθεραπεύτρια 


