
 

Η Ιζνξξνπεκέλε Αηζζεηεξηαθή Δίαηηα 

 

Ση είλαη ε αηζζεηεξηαθή δίαηηα;  Μηα ηζνξξνπεκέλε αηζζεηεξηαθή δίαηηα 

είλαη έλα πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν αλαπηύζζεη ν 

εξγνζεξαπεπηήο καδί κε ηνπο γνλείο, έηζη ώζηε λα θαιύςεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ παηδηνύ.  Η αλαθνξά ζην ζρέδην απηό σο 

«δίαηηα», γίλεηαη γηα λα δώζεη έκθαζε ζην γεγνλόο όηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθό όζν 

θαη ε δηαηξνθή καο θαη θαιύπηεη ηηο ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο καο αλάγθεο.  Ο 

ζθνπόο ηεο δίαηηαο είλαη λα βνεζήζεη ην παηδί λα είλαη πην νξγαλσκέλν, λα 

πξνζαξκόδεηαη πην εύθνια, θαη λα αλαπηύζζεη δεμηόηεηεο. 

  Αξρηθά θαη πην ζεκαληηθά, ε αηζζεηεξηαθή δίαηηα βαζίδεηαη επάλσ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνύ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί κέζα από κηα εξγνζεξαπεπηηθή 

αμηνιόγεζε πνπ έρεη δηεμαρζεί από ζεξαπεπηή εμεηδηθεπκέλν ζηελ ζεξαπεπηηθή 

κέζνδν ηεο Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξωζεο.  Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο «δίαηηαο» 

βαζίδεηαη ζηελ παξνρή επθαηξηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ησλ εκεξήζησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ γηα λα ιάβεη   ην παηδί ζπγθεθξηκέλεο αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο.  

Κάπνηα παηδηά ρξεηάδνληαη επηπιένλ εκπεηξίεο γηα λα θαιπθζνύλ νη ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ λεπξηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο έηζη ώζηε λα δηαβνύλ νκαιά ηελ πνξεία ηεο 

εκέξαο ηνπο.  Είλαη ζεκαληηθό λα βξεζεί ν ηξόπνο γηα λα εμαζθαιηζζνύλ νη 

θαηάιιειεο εκπεηξίεο όζνλ αθνξά ηε κνξθή, ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηνπο, έηζη 

ώζηε λ’ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο.   

 Η αηζζεηεξηαθή δίαηηα ινηπόλ, είλαη έλα εμαηνκηθεπκέλν εκεξήζην 

πξόγξακκα ζπζηάζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ ζπλδπαζκό δηεγεξηηθώλ, 

νξγαλσηηθώλ, θαη θαηεπλαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  Οη δξαζηεξηόηεηεο ζπλήζσο 

αθνξνύλ θπξίσο ην απηηθό, ην ηδηνδεθηηθό, θαη ην αηζνπζαίν ζύζηεκα.  Αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ ζαο θαη ηνπ λεπξηθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αξρηθή 

δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα είλαη δηεγεξηηθή ε θαηεπλαζηηθή.   

    

 Δηεγεξηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο  

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο νθεινύλ ην παηδί πνπ είλαη ππό επαίζζεην (δελ 

αληηιακβάλεηαη αξθεηά), θαη ην νπνίν ρξεηάδεηαη κηα ώζεζε γηα λα έρεη ην θαηάιιειν 

επίπεδν δηέγεξζεο. 

 

 Μαζνύιεκα δεκεηξηαθώλ ρσξίο γάια, πνπθόξλ, παηαηάθηα, θξαθεξάθηα, 

μεξνύο θαξπνύο, πξέηδι, θαξόηα, ζέιηλν, κήια, ε παγάθηα. 

 Ελα ληνύο 

 Σν ρνξνπεδεηό επάλσ ζε κηα ζεξαπεπηηθή κπάια ε επαλώ ζε κηα κπάια 

ζαιάζζεο 

 Σν ρνξνπεδεηό επάλσ ζ’έλα ζηξώκα ε ζ’έλα ηξακπνιίλν 

 

Δξαζηεξηόηεηεο Οξγάλσζεο 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο βνεζνύλ ην παηδί λα ξπζκίζεη ηίο αληηδξάζεηο ηνπ. 

 

 Μαζζνπιήκα καζηηρσηέο ηξνθέο, μεξά θξνύηα (βεξξύθνθα), ηπξί, ηζίριεο,  

 Να θξέκκνληαη απν έλα κνλόδπγν 

 Να ζπξώρλνπλ λα ηξαβάλε βαξηά αληηθείκελα 

 Να θξέκνληαη αλάπνδα. 



 

 

 

Καηεπλαζηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο βνεζνύλ ην παηδί κε ππέξ επαηζζεζίεο λα κεηώζεη ηελ 

ππεξαληηδξαζηηθόηεηα ηνπ πξόο αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. 

 

 Να ζειάδεη κηα πηπίια, ζθιεξέο θαξακέιεο, γξαλίηα ζε μειάθη, ε κηα 

θνπηαιηά θπζηηθνβνύηπξν 

 Να ζπξώρλεη ηνλ ηνίρν κε ηα ρέξηα, ηνπο ώκνπο, ηελ πιάηε, ηα νπίζζηα, θαη ην 

θεθάιη 

 Να ιπθλίδεηαη κπξόο-πίζσ θαη πιατ-πιατ, λα θνπληέηαη αξγά ζε θνύληα κπξόο-

πίζσ 

 Αγθαιηέο θαη ηξίςηκν ηεο πιάηεο 

 Ελα κπάλην 

 

Όηαλ μεθηλήζεηε έλα πξόγξακκα αηζζεηεξηαθήο δίαηηαο ζην ζπίηη, πξέπεη πξώηα 

λα ζπκβνπιεπζείηε ηνλ ζεξαπεπηή ζαο ζρεηηθά κε ηίο απαηηήζεηο ηνπ παηδηνύ ζαο.  

Πνηέο είλαη νη θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο?  Πνπ ζα πξέπεη λα ηίο θάλεη ην παηδί ζαο?  

Πόηε?  Πόζν ζπρλά?  Γηα πόζε δηάξθεηα? 

 

Μεξηθά νδεγά ζεκεία: 

 Οξγαλώζηε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο εκέξαο γηα λα 

αθνινπζήζεηε κηα δνκεκέλε δηαδνρή, π.ρ. κεηά ην πξστλό, κεηά ην ζρνιείν, 

θαη πξίλ ηνλ ύπλν. 

 Οπνηε γίλεηαη πξνζθέξεηαη ζην παηδί ζαο ηελ δξαζηεξηόηεηα πνπ ζέιεη.  

Πνιιέο θνξέο ην παηδί ζα ζαο πεί.  Αθόκα θαη όηαλ δελ κπνξεί λα πεί «Σν 

λεπξηθό κνπ ζύζηεκα ρξεηάδεηαη απεγλσζκέλα έληνλε θηλεηηθή εκπεηξία», ζα 

κπνξέζεηαη λα ην θαηαιάβεηε απν ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 Αθήζηε ην παηδί λα θαηεπζύλεη ην παηρλίδη.  Ελώ ην λα ιέεη «θη’άιιν!» 

κπνξνύκε λα ην εθιάβνπκε θπξηνιεθηηθά, είλαη απαξαίηεην λα επνπηαίνπκε 

κε πξνζνρή ην παηρλίδη έηζη ώζηε λα πξνιάβνπκε ηελ ππεξδηέγεξζε.  Η 

εθθώλεζε «ηακάηα!» ελλνεί ζηακάηα, ακέζσο.  Καηα ηελ δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο, παξαηεξήζηε θαη αθνύζηε κε ιεθηηθά ζεκάδηα, δειαδή ε 

ραιάξσζε πνπ ζπλνδεύεηαη κε κηα επράξηζηε έθθξαζε ζην πξόζσπν ζπκαίλεη 

όηη κηα δξαζηεξηόηεηα δίλεη ζεηηθή αίζζεζε,  ελώ ε γθξίληα ε ην εθξεθηηθό 

γέιην κπνξεί λα ζπκαίλεη όηη είλαη θαιύηεξα λα εξεκήζνπλ ηα πξάγκαηα. 

 Γηα λα πξνζθέξεηαη θαηλνηνκία, αιιάμηε θάζε ηόζν ηελ ξνπηίλα θαη ην 

πεξηβάιινλ. 

 πκβνπιεπηείηε θάζε ηόζν κε ηνλ εξγνζεξαπεπηή ζαο έηζη ώζηε λα 

εμαθξηβώζεηε όηη ε αηζζεηεξηαθή δίαηηα πνπ πξνζθέξεηαη ζην ζπίηη είλαη 

«ζξεπηηθή» γηα ηίο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ ζαο. 

 

Μηα ηζζνξνπεκέλε αηζζεηεξηαθή δίαηηα είλαη όπσο έλα πξόγξακκα θπζηθήο 

πγείαο.  Θα εκπινπηίζεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ ζαο λα ιεηηνπξγίζεη νκαιά.  

 

 

 



 

Δξαζηεξηόηεηεο γηα Αλάπηπμε Απηηθήο Οινθιήξωζεο 
 

 Σξίςηκν ζην κπάλην 

 Παηρλίδη κε λεξό 

 Μπνγηαηήδσ κε λεξό 

 Δαρηπινκπνγίεο 

 Δαρηπινδσγξαθηθή 

 Παηρλίδη κε άκκν 

 Κνπηί αθήο 

 «Μπνξείο λα ην θάλεηο?» 

 «Μπνξείο λα ην πεξηγξάςεηο?» 

 ηνκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Μαγεηξηθή κε ηα ρέξηα 

 Επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Καηνηθίδηα δσάθηα 

 Παηρλίδη θνπηηώλ 

 Φάζθησκα 

 Αλζξώπηλν ζάληνπτηο 

 Σξίςηκν πιάηεο 

 Μπζηηθή θξπςώλα 

 Παηρλίδη κε θνπζηνύκηα 

 

 

Δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ Αλάπηπμε Αηζνπζαίαο Οινθιήξωζεο 

 

 Χνξνπεδεηό 

 Ρνιάξηζκα 

 Κνύληα ζηελ θνπβέξηα 

 Κνύληεο 

 ηξηθνγύξηζκα 

 Σζνπιήζξα 

 Ορήκαηα 

 Σξακπνιίλν 

 Πεξπάηεκα ζε αλίζεο επηθάλεηεο 

 Ρπζκηθό ιύθληζκα 

 Να θαβαιάεη, λα ηζζνξνπεί, θαη λα πεξπαηάεη επάλσ ζε ηξακπάια 

 Να θάζεηαη επάλσ ζθακπό «Σ» 

 Θεξαπεπηηθή κπάια 

 Δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνσζνύλ ην θεθάιη θάησ/ην θεθάιη επάλσ 

 Αλεβνθαηέβαζκα ζθάιαο. 

 Somersaulting 

 Θζζνξνπνία πεξπαηώληαο  

 Σδνγθηλγ 

 

Δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ Ιδηνδεθηηθή Οινθιήξωζε 

 

 Κνπβαιάεη βαξπά θνξηία 

 Να ζπξώρλεη, λα ηξαβάεη 

 Να θξέκεηαη  κε ηα ρέξηα 



 Καξακπόια ζηα καμηιάξηα 

 Καβνπξάθη 

 Ζνπιάκε ηηο αξζξώζεηο 

 Ζνπιάκε ην ζώκα 

 Αξθνπδναγθαιηάζκαηα 

 Αδεηαζκα απν δνρείν ζε δνρείν 

 Αλνηγκα πόξηαο 

 θίζηκν ραξηηνύ 

 πγθξννύκελα κε ζακπξέιεο 

 Πιάηε κε πιάηε λα ζεθώλνληαη 

 Tug of War 

 Μπνπιληόδα 

 Πεηάκε θαη πηάλνπκε κεγάιε κπάια ε καμηιάξη. 

 Παιεύνπκε 

 Arm wrestling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


