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ο εγκέφαλος δηµιουργεί το 
«ηλεκτρικό» του σύστηµα. 
Ανακαλύπτοντας συνεχώς νέα 
στοιχεία για τον εγκέφαλο, 
διαπιστώνουµε κάτι που 
γνωρίζουµε εξαρχής -ότι τα µωρά 
που αναπτύσσουν στοργικές 
σχέσεις µε τους ενήλικους και στα οποία δίνεται η ευκαιρία και η 
ενθάρρυνση να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν βιωµατικά το περιβάλλον 
τους, θα είναι καλύτερα προετοιµασµένα για τη διά βίου µάθηση. 

ΤΑ ΜΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΑ 
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Τα έξυπνα µωρά δεν έχουν 
ανάγκη από ακριβά παιχνίδια. 
Αν θέλετε το µωρό σας να 

αναπτύξει το µυϊκό συντονισµό 
του, δεν έχετε παρά να κυλήσετε 

µια µπάλα προς το µέρος 
του. Αν θέλετε να αναπτύξει τις 
γλωσσικές του ικανότητες, 
µιλήστε του και τραγουδήστε 
του. Φτιάξτε του σχήµατα µε 
κουτιά δηµητριακών ή τουβλάκια 

ώστε να αναπτύξει τις 
µαθηµατικές του δεξιότητες, 
αναφέρει η Jackie Si I berg. 
συγγραφέας του βιβλίου «Έξυπνα 

παιχνίδια και δραστηριότητες 
για µωρά». 

Οι ερευνητές του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας στις ΗΠΑ 
και αλλού κατέληξαν σε συγκεκριµένα 

συµπεράσµατα: 
¦Τα µωρά νιώθουν τη βιολογική 

ανάγκη και επιθυµία να 
µαθαίνουν. 
¦To δίκτυο των συνάψεων του 
εγκεφάλου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί 

ύστερα από τα τρία 
πρώτα χρόνια ζωής. 
¦ Όσο περισσότερες εµπειρίες 
και ερεθίσµατα προσφέρετε 
στο µωρό σας, τόσο περισσότερες 

ηλεκτρικές συνάψεις 
σχηµατίζει ο εγκέφαλος του, οι 
οποίες θα επιτρέψουν στο µέλλον 

την ενισχυµένη µάθη 

ση. 
¦ Ο εγκέφαλος των 
µωρών είναι 
250% πιο δραστήριος 

από 
των ενηλίκων. 
¦To καλύτερο 

«παιχνίδι» 
του « 

µωρού 
σας είστε 
εσείς. 

Να βάζετε µουσική και να τρα 
γουδάτε. Η µουσική διεγείρει 
τους νευρώνες του εγκεφάλου 
που χρησιµοποιούνται για τα 
µαθηµατικά και τη λογική. 
¦ Να διαβάζετε βιβλία στο 
µωρό σας. Θα του αρέσει να 
κοιτάζει τις εικόνες και να 
ακούει τον ήχο της φωνής 

σας. ¦ Να ανταποκρίνεστε όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα στο 
κλάµα του µωρού σας. Έτσι θα 
το κάνετε να νιώσει ασφάλεια 
και σιγουριά. 
¦ Να βοηθάτε το µωρό σας να 
εξερευνά διαφορετικές υφές 
και θερµοκρασίες. 
¦ Να µιλάτε στο µωρό σας µε 
εκφραστική φωνή και να χρησιµοποιείτε 

λέξεις για να περιγράφετε 
όσα µπορεί να βλέπει 

ή να νιώθει. 
¦ Να περιβάλλετε το µωρό σας 
µε αγάπη, εκτίµηση και σεβασµό. 

To βιβλίο «Έξυπνα παιχνίδια 
και δραστηριότητες για µωρά» 
(εκδ. «∆ιόπτρα») χωρίζεται σε 
τέσσερα κεφάλαια, ένα για 
κάθε τρίµηνο της ζωής του 
µωρού. Όλες οι δραστηριότητες 

του βιβλίου χρησιµοποιούν 
συνηθισµένα υλικά που υπάρχουν 

σε κάθε σπί¬ 
τι -δεν απαιτούνται 

ακριβά 
παιχνίδια ή 

οηθή- 

Κυλίστε µια µπάλα προς το 
µέρος του µωρού σας για να 
αναπτύξετε το µυϊκό συντονισµό 

του. 
To παιχνίδι µε ένα µωρό αποτελεί 

µια απολαυστική εµπειρία. 
Τα µωρά χαµογελάνε, γελάνε 
δυνατά και γουργουρίζουν, σε 
κοιτάνε µε µάτια ορθάνοιχτα, 
γεµάτα ενδιαφέρον. Όµως, η 
υπερβολική ποσότητα ερεθισµάτων 

µπορεί να υπερφορτώσει 
τα νευρικά κυκλώµατα ενός 

µωρού, µε αποτέλεσµα να αναστατωθεί 
και να βάλει τα κλάµατα. 

Αυτός είναι ο τρόπος του 
µωρού για να σας πει «φτάνει 
τώρα». Κάποια χαρακτηριστικά 
σηµάδια που δηλώνουν ότι τα 
παιχνίδια ή οι αλληλεπιδράσεις 
το κούρασαν, είναι το µωρό 
σας αρχίσει να κλείνει τα µατάκια 

του, να γυρνάει το κεφάλι 
από την άλλη, να σφίγγεται και 
να τεντώνει την πλάτη, να αποφεύγει 

το βλέµµα σας ή να 
αρχίσει να δείχνει εκνευρισµό. 
Όταν ταΐζετε το µωρό, σι δυνατοί 

θόρυβοι στο περιβάλλον 
µπορεί να το αναστατώσουν 
και να του αποσπάσουν την 
προσοχή από το φαγητό, µε 
συνέπεια να του προκαλέσουν, 
ενδεχοµένως, δυσπεψία. Μόλις 
τα µωρά τελειώσουν το φαγητό 

τους, θέλουν απαλές κινήσεις 
µέχρι να χωνέψουν. 

Την ώρα του ύπνου, µπορείτε 
να βοηθήσετε το µωρό σας να 
αποκοιµηθεί τραγουδώντατου 

νανουρίσµατα, µιλώντατου 
απαλά και χαϊδεύοντάς τοτην 
πλατούλα. Αποφύγετοποιαδήποτε 

υπερβολικδιεγερτική 
εµπειρία, όπωείναι 

σι δυνατοί θόρυβκαι 
οι ζωηρές κινήσεις υν 

την ητό, 
µε λέσουν, α. 

Μόλις ο 
φαγηές 

κινήν. 

µπορείτε ό 
σας να υδώντας 

µιλώντας οντάς 
του ύγετε ό, 

σι δυναεριβάλλον τατώσουν άσουν 

την 
φαγητό, µε οκαλέσουν, εψία. 

Μόλις υν 
το φαγηπαλές 

κινή ας 

ή να υρισµό.  

σι δυναιβάλλον ατώσουν σουν 

την γητό, 
µε αλέσουν, ί 

Μόλ δώντας λώντας τάς 

του φύγετε ρβολικά α, 

όπως 
θόρυβοι ήσεις 

µπορείτε ό 
σας να υδώντας 

µιλώντας οντάς 
του οφύγετε βλά ο 

όπως ρυβοι σεις 

τους,ΤΑ 
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