
ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α΄ 
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 
Το παιχνίδι είναι µια φυσική διαδικασία, ένα βασικό δικαίωµα και ζωτική ανάγκη του 
παιδιού. Το παιχνίδι πηγάζει από  την ισχυρή επιθυµία του παιδιού να γνωρίσει τον 
κόσµο,  να επιβεβαιώσει το εγώ του, να ανακαλύψει την ταυτότητά του. Μέσα από το 
παιχνίδι, το παιδί έχει την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητες του, να βιώσει συναισθήµατα, 
να δοµήσει την αυτοεκτίµησή του. 
Η αξία του παιχνιδιού είναι ανεκτίµητη για τη σωµατική/ κινητική, νοητική , κοινωνική και 
συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού. 

• Στη σωµατική/κινητική ανάπτυξη το παιχνίδι βοηθά στην ενδυνάµωση  του 
νευρικού συστήµατος και στην τελειοποίηση των µελών του σώµατος. Η µυϊκή 
δύναµη, η επιδεξιότητα, η αντοχή στην κόπωση και η ισορροπία ενισχύονται µε 
το παιχνίδι. Οι δεξιότητες αδρής κινητικότητας όπως το περπάτηµα, τρέξιµο, 
πήδηµα, σκαρφάλωµα,  βελτιώνονται. Μέσα από το εξερευνητικό παιχνίδι, το 
παιχνίδι µε αντικείµενα. το  αισθητηριακό παιχνίδι, το παιδί κατακτά τον έλεγχο 
των χεριών και επιτυγχάνει την ανάπτυξη των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων.  

• Στη νοητική ανάπτυξη βοηθά στην πειθαρχία του νου, στη συγκέντρωση, την 
προσοχή, την ανάπτυξη της µνήµης, της κρίσης, της παρατηρητικότητας, της 
φαντασίας. Μέσα από το παιχνίδι διευρύνει το παιδί  τη συµβολική του σκέψη και  
την ικανότητα για λογικό συµβολισµό και δηµιουργικές πράξεις. 

• Στη συναισθηµατική ανάπτυξη   το παιχνίδι γίνεται µέσο έκφρασης των 
συναισθηµάτων  και των απωθηµένων επιθυµιών. Το παιδί εκτονώνεται , 
ανακουφίζεται από το άγχος, τις φοβίες, τις ανασφάλειές του και εξασφαλίζει 
συναισθηµατική ισορροπία. 

• Στην κοινωνική ανάπτυξη, είναι µε το παιχνίδι που επιτυγχάνεται η απόκτηση 
δεξιοτήτων επικοινωνίας. Η προσέγγιση των άλλων παιδιών και η οµαλή  
συµµετοχή στην οµάδα, το µαθαίνουν να συνεργάζεται, να σέβεται, να κατανοεί 
και να εφαρµόζει κανόνες. Να  περιορίζει το εγώ και να ασκείται στον 
αυτοέλεγχο, στην αυτοπειθαρχία. Να αναπτύσσει καλύτερες διαπροσωπικές 
σχέσεις. 

Ας βρίσκουµε λοιπόν τον χρόνο να παίζουµε µε τo παιδί µας και ας του δίνουµε 
πολλές ευκαιρίες για παιχνίδι. Του δίνουµε έτσι µεγάλη χαρά, το φέρνουµε πιο 
κοντά µας και το βοηθούµε να αναπτυχθεί ολόπλευρα.  Το παιχνίδι όπως είπε και 
ο Φρεντ Ρότζερς δεν είναι ένα ευχάριστο διάλειµµα από τη  µάθηση για το παιδί 
αλλά είναι η  µάθηση. Το παιχνίδι είναι η δουλειά της παιδικής ηλικίας. 
 

 
 
 

 


