Ηαηξνπνύινπ Ράληα
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:
ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ
ΟΝΟΜΑ:

ΖΛΗΚΗΑ:

Δίλαη ππεξθηλεηηθό ή ππνθηλεηηθό;
(βξίζθεηαη ζε ιήζαξγν, αθαηξείηαη, δελ έρεη
κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα παηρλίδηα θαη ηα
ζπνξ)
Υαξαθηεξίδεηαη από θηλεηηθή αδεμηόηεηα
ή επθηλεζία θαη θηλεηηθή δεμηόηεηα;
Έρεη ρακειά
απηναληίιεςεο;

ή

πςειά

επίπεδα

Έρεη
ρακειά
ή
πςειά
επίπεδα
απηνεθηίκεζεο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο;
Πξνβιήκαηα ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό;
Ηζνξξνπία ζώκαηνο;
Οπηηθν - θηλεηηθό έιεγρν;
Ακθίπιεπξε ζπλαξκνγή;
Έρεη ζπληνληζκό κπτθώλ θηλήζεσλ;
Γηαθξίλεη αξηζηεξό – δεμί ρέξη;
Δθηειεί ιεπηέο θηλήζεηο θαη δεμηόηεηεο; δέλεη ηα θνξδόληα ησλ παπνπηζηώλ,
θνπκπώλεη ηα θνπκπηά ηνπ;
Δθηειεί αδξέο δεμηόηεηεο; (θηλήζεηο όπνπ
παίξλνπλ
κέξνο
κεγάια
κπτθά
αζξνίζκαηα)
Δθδειώλεη παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά;
Έρεη ηθαλόηεηα λεπξνκπτθήο ζπλαξκνγήο;
πγθέληξσζε πξνζνρήο;
Μεησκέλε ή όρη ηθαλόηεηα επηινγήο
εξεζηζκάησλ; (επηιεθηηθή πξνζνρή)
πγθξαηεί ηα νπηηθά ή αθνπζηηθά
εξεζίζκαηα; (κηα εηθόλα δώνπ πνπ πξέπεη λα
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κηκεζεί ή έλα ξπζκό πνπ πξέπεη λα
θξαηήζεη).
Τπάξρεη ζπλαξκνγή ρεξηνύ –καηηώλ;
Έρεη ηθαλόηεηα θηλαίζζεζεο; (ε αίζζεζε
ηωλ δηθώλ ηνπ θηλήζεωλ, ώζηε λα θαηαιάβεη
πξώηα θαιά ηνλ εαπηό ηνπ θαη θαηόπηλ λα
κάζεη αζθήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη από
δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο.
Π.ρ. δείρλεη ν δάζθαινο, εθηειεί ν καζεηήο.)
ΗΟΡΡΟΠΗΔ,
ΑΚΖΔΗ
ΠΟΤ
ΑΤΣΟΥΔΓΗΑΕΔΗ – ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ –
ΔΚΣΔΛΔΗ – ΒΗΩΝΔΗ.
Δθηειεί άικα ζε κήθνο από ζηάζε;
Παιίλδξνκν ηξέμηκν; (επαλαιακβαλόκελν)
Δίλαη άκεζν ζην ρξόλν αληίδξαζεο
νπηηθνύ ή αθνπζηηθνύ εξεζίζκαηνο;
Κηλείηαη απζόξκεηα ζην ρώξν ηεο ηάμεο
Αλεβαίλεη κόλν ηνπ ηηο ζθάιεο
Καηεβαίλεη κόλν ηνπ ηηο ζθάιεο
Πξνρσξεί πξνο ηα πίζσ
ηέθεηαη κε ην έλα πόδη
Πεδάεη κε ελσκέλα ηα δπν πόδηα
Πεδάεη κε ην έλα πόδη
Ξερσξίδεη ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ζε ζρέζε
κε ηα αληηθείκελα
Μπνξεί λα κεηαθηλείηαη ζην πιάη
Μπνξεί λα αλαπαξηζηά ηελ θαηεύζπλζε
ησλ θηλήζεσλ ηνπ
Ρίρλεη ηε κπάια
Πηάλεη ηε κπάια
Μεηαθέξεη ηελ θαξέθια, ην ηξαπέδη
Σαθηνπνηεί ηα αληηθείκελα
Ξέξεη λα ζρεδηάδεη ηειείεο, γξακκέο
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Γξάθεη γξάκκαηα θαη ιέμεηο
Γηπιώλεη έλα ραξηί
Γξάθεη ην όλνκά ηνπ
ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ
ΟΝΟΜΑ:

ΖΛΗΚΗΑ:

Νηύλεηαη κόλν ηνπ
Ξεληύλεηαη
Πιέλεη ηα δόληηα
Υξεζηκνπνηεί θνπηάιη θαη πηξνύλη
Σξώεη ρσξίο λα ιεξώλεηαη
Γέλεη ηα θνξδόληα ηνπ
Λύλεη ηα θνξδόληα ηνπ
Κνπκπώλεηαη – μεθνπκπώλεηαη
Πεγαίλεη κόλν ηνπ ζην κπάλην
Δπηιέγεη δξαζηεξηόηεηεο κόλνο ηνπ
Σειεηώλεη ηα έξγα ηνπ

Σαθηνπνηεί ην πιηθό
Ξέξεη λα θπζάεη ηε κύηε ηνπ
Ξέξεη λα νλνκάζεη ηα πξόζσπα ηεο νηθνγέλεηά
ηνπ
Εεηά λα πάεη ηνπαιέηα
Παίξλεη πξσηνβνπιίεο
Πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν
Πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν
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Ο ΥΩΡΟ – Ζ ΓΗΑΣΑΞΖ – ΣΟ ΜΔΣΡΟ
ΟΝΟΜΑ:

ΖΛΗΚΗΑ:

Ξέξεη λα μερσξίδεη ην έλα από ηα πνιιά
Ξέξεη λα νκαδνπνηεί αληηθείκελα αλάινγα κε
ην ρξώκα
Ξέξεη ην κεγάιν θαη ην κηθξό
Ξερσξίδεη ην ςειό θαη ην ρακειό
Ξερσξίδεη ην κέζα θαη ην έμσ
Βάδεη ζηε ζεηξά ηξία ή πεξηζζόηεξα
αληηθείκελα
Ξερσξίδεη κεηαμύ ελόο πνιιώλ ή ιίγσλ
Αλαγλσξίδεη ηα ζρήκαηα
Μπνξεί λα αλαπαξηζηά ζρήκαηα
ρεκαηίδεη ζύλνια όκνησλ αληηθεηκέλσλ
ρεκαηίδεη ηζνδύλακα ζύλνια
Αλαγλσξίδεη πνζόηεηεο θαη αξηζκνύο

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΖ
ΔΗΚΑΣΗΚΑ – ΘΔΑΣΡΟ – ΜΟΤΗΚΖ
ΟΝΟΜΑ:

ΖΛΗΚΗΑ:

ρεδηάδεη κε παζηέι
Εσγξαθίδεη κε ηέκπεξεο
Υξεζηκνπνηεί άιια κέζα θαη ρξώκαηα
Υξεζηκνπνηεί δηάθνξεο ηερληθέο
Εσγξαθίδεη θαη πεξηγξάθεη ηα έξγα ηνπ
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Μπνξεί λα ππνδπζεί έλα ξόιν
Δπηλνεί δηαιόγνπο
Γηεγείηαη ηζηνξίεο

Γλσξίδεη ηξαγνύδηα
Ξερσξίδεη θαη αλαγλσξίδεη ηνπο ήρνπο ηνπ
πεξηβάιινληνο
Αλαγλσξίδεη ηελ πξνέιεπζε ησλ ήρσλ
Παξάγεη απηνζρέδηνπο ήρνπο θαη ξπζκνύο
Ξέξεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα κνπζηθά όξγαλα
Κηλείηαη ζύκθσλα κε ην ξπζκό
Υξεζηκνπνηεί ήρνπο γηα λα εθθξαζηεί
πλνδεύεη κε ξπζκό απιά ηξαγνύδηα
Σξαγνπδά απιά ηξαγνύδηα θαη ζθνπνύο
ΓΔΗΚΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΟΝΟΜΑ:
ΖΛΗΚΗΑ:
Γελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπ
Απνκνλώλεηαη
Εεηά ηε βνήζεηα/ ζπκπαξάζηαζε
παηδαγσγνύ
Δπηθνηλσλεί κε ηνπο ζπλνκειίθνπο

ηεο

Έρεη έλα, δπν θίινπο
Δίλαη ζπλεζηαικέλνο
Δθδειώλεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά
έβεηαη ηνπο θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ
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Παίξλεη κέξνο ζε νκαδηθά παηρλίδηα

Αλαιακβάλεη θαζήθνληα κε ελζνπζηαζκό
πλεξγάδεηαη κε ηελ παηδαγσγό θαη ηνπο
άιινπο ελήιηθεο
Δίλαη πξόζπκν λα βνεζήζεη όπνηνλ έρεη
αλάγθε
Παίξλεη πξσηνβνπιίεο
Οξγαλώλεη απιά παηρλίδηα καδί κε ηνπο
άιινπο
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΝΟΜΑ:

ΖΛΗΚΗΑ:

Οξγαλώλεη ηηο εξγαζίεο θαη ηα παηρλίδηα ηνπ
Έρεη κεζνδηθόηεηα θαη ζπζηεκαηηθόηεηα ζηηο
πξάμεηο ηνπ απέλαληη ζηα δηάθνξα ζέκαηα
Κξαηά δνγκαηηθή θαη αληηδξαζηηθή ζηάζε
ζηηο απόςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ
Αζρνιίεο πνπ πξνηηκά
Μπνξεί λα δνπιέςεη κόλν ηνπ ή ρξεηάδεηαη
ζπλερή θαζνδήγεζε
Ώξα ζπγθέληξσζεο ζε δξαζηεξηόηεηα
Δίλαη πξόζπκν λα αθνινπζεί ην ζρνιηθό
πξόγξακκα θαη λα δερηεί ζεηηθά ηελ
θαζνδήγεζε ηεο λεπηαγσγνύ
Παίξλεη κέξνο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο
θαη ζηηο νκαδηθέο ζπδεηήζεηο
Καιό ιεμηιόγην – κηιά κε επρέξεηα
πλεζίδεη λα κηιά γηα ηηο αζρνιίεο ηνπ ζην
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ζπίηη ή γηα ην ηη θάλεη ζην ζρνιείν
(δσγξαθηέο, παηρλίδη κε άιια παηδηά, βηβιίνπ
πνπ ηνπ αξέζνπλ…)
Δλδηαθέξεηαη γηα βηβιία
Αθνύεη κε πξνζνρή ηζηνξίεο / παξακύζηα πνπ
δηαβάδεη ή αθεγείηαη ή λεπηαγσγόο θαη
ζπκάηαη ηη
ΠΡΩΗΝΖ ΤΕΖΣΖΖ
ΟΝΟΜΑ:

ΖΛΗΚΗΑ:

Κάζεηαη ζσζηά
Κνηηάδεη ηε λεπηαγσγό ή ηα άιια παηδηά όηαλ
κηινύλ
Λέεη ην όλνκά ηνπ όηαλ εξσηάηαη
Απαληά όηαλ εξσηάηαη
Κάλεη εξσηήζεηο
πκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε όηαλ ηνπ δεηείηαη
Μηκείηαη πξάμεηο όηαλ ηνπ δεηείηαη
πκκεηέρεη ζηα ηξαγνύδηα
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
ΟΝΟΜΑ:

ΖΛΗΚΗΑ:

Πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ
Δπηθνηλσλία – επίιπζε δηαθνξώλ
πκκεηνρή ζε παηρλίδη
Υξήζε αληηθεηκέλσλ
Δπίδεημε θαιή δηαγσγήο ρσξίο ηελ επηηήξεζε
ελειίθσλ
πγθέληξσζε πξνζνρήο ζπλνκήιηθσλ
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Απεπζύλεηαη γηα βνήζεηα ζε ζπλνκήιηθν
Οδεγεί ζπλνκήιηθν ζε δξαζηεξηόηεηεο
Μηκείηαη ζπλνκήιηθν
Δθδειώλεη ηξπθεξόηεηα πξνο ζπλνκήιηθν
Γείρλεη ζε ζπλνκήιηθν ηελ ππεξεθάλεηα ηνπ
γηα
έλα
επίηεπγκα
ή
έλα
ζεηηθό
ραξαθηεξηζηηθό
πκκεηέρεη ζε δξαζηεξηόηεηα ζπλνκειίθνπ
ρσξίο εηδηθή πξνηξνπή
Αθνινπζεί ην παξάδεηγκα ζπλνκειίθνπ κεηά
από ξεηέο ή άξξεηεο νδεγίεο
Κάλεη ην πξώην βήκα, αληαπνθξίλεηαη ζε
πξόηαζε
άιινπ
θαη
ζπλερίδεη
ηε
ζπλαλαζηξνθή
Κάλεη ζπδεηήζεηο, ραηξεηά θαη βξίζθεη
ζέκαηα ζπδήηεζεο
Κάλεη θαη δέρεηαη θηινθξνλήζεηο
Φσλάδεη άιινπο ζηα παηρλίδηα ηνπ
Δπηλνεί δηάθνξνπο ηξόπνπο γηα λα θεξδίζεη
ηελ απνδνρή ησλ άιισλ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
ΑΝΣΗΛΖΠΣΗΚΟ ΛΟΓΟ:
δπλαηόηεηα επηθνηλωλίαο:
ιεμηιόγην:
αληίδξαζε ζε ιεθηηθέο εληνιέο:
κνξθνινγία θαη ζπληαθηηθό:
ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ:
ΜΝΖΜΖ - ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ :
ΘΔΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ:
ΤΝΣΡΟΦΗΚΟΣΖΣΑ:
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