
Παιδί και άκλθςθ 

Από τθν αρχαιότθτα ιταν διαδεδομζνα τα οφζλθ τθσ άκλθςθσ ςτον άνκρωπο και μάλιςτα θ 

επιδίωξι τθσ από μικρι θλικία. Η εναςχόλθςθ του παιδιοφ με κάκε μορφι εκγφμναςθσ δεν 

ςυντελεί μόνο ςτθν υγεία κι ομορφιά, αλλά αποτελεί και ζναν ςθμαντικό παράγοντα 

εκτόνωςθσ, αυτογνωςίασ και κοινωνικοποίθςθσ. 

Η άκλθςθ κρίνεται ςαφϊσ πιο αναγκαία ςτα παιδιά που μεγαλϊνουν ςε αςτικό 

περιβάλλον, κακϊσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να παίξουν και να γυμναςτοφν ςτο βακμό που 

δφνανται τα παιδιά τθσ υπαίκρου, είτε λόγω ζλλειψθσ κατάλλθλου χϊρου/περιβάλλοντοσ, 

είτε λόγω αςφάλειασ κι αδυναμίασ εποπτείασ τουσ από κάποιον ενιλικο. 

Ποια είναι, όμωσ, θ κατάλλθλθ θλικία για να αςχολθκεί ζνα παιδί με τον ακλθτιςμό και με 

ποιο άκλθμα; 

Μπορεί να αρχίςει ακίνδυνα ςε μικρι θλικία (ςυνικωσ γφρω ςτα 1-2) με άκλθμα υπό 

μορφι παιχνιδιοφ. Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται ϊςτε ςε κάκε θλικία να απαγορεφονται τα 

ςκλθρά ι επικίνδυνα ακλιματα, κακϊσ κι εκείνα που δεν επιβάλλουν πνεφμα άμιλλασ αλλά 

μόνο ανταγωνιςμοφ. Παράλλθλα θ άκλθςθ δεν πρζπει να οδθγεί ςε κοφραςθ ι εξάντλθςθ, 

αλλά να προςαρμόηεται ςτον τφπο κάκε παιδιοφ. Η επικυμία του γονιοφ να ακολουκιςει το 

παιδί του ζνα άκλθμα που το ίδιο δεν προτιμά, δεν ωφελεί το παιδί αλλά οφτε και τθ ςχζςθ 

του με τουσ γονείσ του. Παρατθριςτε το κι ανακαλφψτε τισ ανάγκεσ, τισ επικυμίεσ και τισ 

δεξιότθτζσ του ςυηθτϊντασ μαηί του, ενθμερϊνοντασ και φζρνοντάσ το ςε επαφι με 

διάφορα ακλιματα, ϊςτε να αςχολθκεί με εκείνο που του προςφζρει τθ μεγαλφτερθ χαρά 

και ικανοποίθςθ. 

Καλό είναι να προτιμοφνται κυρίωσ τα ατομικά ι τα ομαδικά ακλιματα; 

Απαραίτθτα είναι και τα δφο είδθ. Τα ατομικά (ποδιλατο, κολφμβθςθ κτλ) του μακαίνουν 

να κυριαρχεί και να ελζγχει τα το ςϊμα του. Η γυμναςτικι (π.χ. θ ςχολικι γυμναςτικι) είναι 

χωρίσ αμφιβολία χριςιμθ για τθν ανάπτυξθ των μυϊν, τον ζλεγχο τθσ κινθτικότθτασ, τον 

ςυντονιςμό των κινιςεων και τθν αφξθςθ τθσ αναπνευςτικισ ικανότθτασ. Από τθν άλλθ 

πλευρά τα ομαδικά ακλιματα και παιχνίδια εξοικειϊνουν το παιδί ςτθν κοινωνικι ηωι και 

ευνοοφν τθ χειραφζτθςι του. Κι ασ μθν ξεχνάμε πωσ θ άςκθςθ ενόσ ι περιςςότερων 

ακλθμάτων αποτελεί ουςιϊδεσ τμιμα τθσ εκπαίδευςθσ. 

Η άκλθςθ βοθκά το παιδί τα να ανακαλφψει μζςα από αυτιν πράγματα για τον εαυτό του, 

δεξιότθτεσ, ταλζντα, όρια, βελτιϊνει τθ διάκεςι του, του προςφζρει χαρά, αυτοπεποίκθςθ, 

τθ δυνατότθτα να αναπτφξει φιλίεσ. Είναι ζνασ υγιισ και δθμιουργικόσ τρόποσ 

εκμετάλλευςθσ του ελεφκερου χρόνου του που το βοθκά να χαλαρϊςει ι να εκτονϊςει τθν 

ενζργειά του –κι αν ακλείται ςτο φπαικρο- να ζρκει ςε επαφι με το περιβάλλον και τθ 

φφςθ. Ο χρόνοσ αυτόσ δεν πρζπει να αναλϊνεται ςτθν τθλεόραςθ και τον υπολογιςτι. 

Άλλωςτε, αφινοντασ τα τθλεχειριςτιρια και τα πλθκτρολόγια ερχόμαςτε πιο κοντά ςτθ 

ηωι. 

 

 



1. Σωςτό – Λάκοσ 

 Τα παιδιά που ηοφν ςτα αςτικά κζντρα ζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για άκλθςθ  

 Και τα ατομικά και τα ομαδικά ακλιματα ζχουν τα πλεονεκτιματά τουσ  

 Η αξία του ακλθτιςμοφ κατανοικθκε τα τελευταία χρόνια  

 Η εξαντλθτικι άκλθςθ δεν ε’ιναι ωφζλιμθ για τα μικρά παιδιά  

 Η άκλθςθ βελτιϊνει το ςϊμα, το μυαλό και τθν ψυχι του ακλοφμενου  

 

2. Δϊςε ζναν άλλο τίτλο ςτο κείμενο 

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

3. Να βρείτε ςτο κείμενο για ποιουσ  λόγουσ τα παιδιά των αςτικϊν κζντρων δεν 

μποροφν να γυμναςτοφν ςτον ίδιο  βακμό με τα παιδιά τθσ υπαίκρου. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Με ποιο είδοσ άκλθςθσ αςχολείςαι; Γράψε ςε μια παράγραφο τρεισ λόγουσ για 

τουσ οποίουσ ςου αρζςει αυτόσ ο τρόποσ άκλθςθσ.  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

5. Αντιςτοιχίςτε τα ςυνϊνυμα  

δφνανται     ςθμαντικό 

ςαφϊσ                   κακαρά  

χριςιμθ     απαραίτθτα 

ουςιϊδεσ     μποροφν 

αναγκαία     ωφζλιμθ 



 

6. Στισ παρακάτω εικόνεσ να βάλετε τθν κατάλλθλθ λεηάντα (όλεσ ςχετίηονται με τον 

ακλθτιςμό)              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


