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Εκπαιδευτικό Λογιςμικό
Παρατθρώντασ τθν Κίνθςθ των Παιδιών

ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΟ Ε ΖΝΑΝ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ Η/Τ Ε OΛΑ ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

Χαρακτθριςτικά λογιςμικοφ: 

• Κλειςτό 

κοπόσ λογιςμικοφ: 

• Η παρατιρθςθ και ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ των παιδιϊν θλικίασ 3 
-7 χρόνων, ςε ζναν ελεγχόμενο και αςφαλζσ περιβάλλον

Περιεχόμενο λογιςμικοφ: 

• Φιλμάκια, Βαςικζσ Πλθροφορίεσ, Αςκιςεισ, κλπ. για δϊδεκα 
βαςικζσ κινθτικζσ δεξιότθτεσ (π.χ. Ρίξιμο πάνω από τον ϊμο,  Σρζξιμο)

• Πλθροφορίεσ για τθ χριςθ του λογιςμικοφ

• Τποςτθρικτικό υλικό  



Σρόποι αξιοποίθςθσ του λογιςμικοφ:

• Απλό βοικθμα για τον εκπαιδευτικό (γνϊςεισ, πλθροφορίεσ για
ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ, κ.α.) 

• Προγραμματιςμζνα μακιματα όπου κα υπάρχει ενταγμζνθ θ χριςθ
του λογιςμικοφ για τθ διεξαγωγι του μακιματοσ.

• Άλλοι τρόποι που πιςτεφει ο εκπαιδευτικόσ ότι κα βοθκιςουν ςτθν
επίτευξθ των ςτόχων του.

ωςτι χριςθ του λογιςμικοφ με βάςθ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ του 
μακιματοσ, δεδομζνου του χρόνου που δίδεται για το μάκθμα τθσ 
Φυςικισ Αγωγισ και του κινθτικοφ του ςκοποφ.

Εκπαιδευτικό Λογιςμικό
Παρατθρώντασ τθν Κίνθςθ των Παιδιών



Παρουςίαςθ θμεριςιου μακιματοσ κατά το οποίο 
αξιοποιικθκε  το λογιςμικό Παρατθρώντασ τθν Κίνθςθ των 

Παιδιών



Ημεριςιοσ Προγραμματιςμόσ: Φυςικι Αγωγι

Ενότθτα: Εκπαιδευτικι Ενόργανθ Γυμναςτικι Α/Α: 1ον, 2ον

Θζμα δεξιοτιτων: πλάγιο ρολάριςμα 

ςϊματοσ, μετακινιςεισ

Τλικά: Κρεβατάκια, Laptop με 

εγκαηεζηημένο ηο λογιζμικό, Overhead 
projector, πανί προβολισ

Σάξθ: Γϋ                Αρικμόσ μακθτών: 20 Οργάνωςθ μακθτών: 2 μακ/1 κρεβατάκι

τόχοι: 

Οι μακθτζσ να:

1. ανακαλφψουν τρόπουσ μετακίνθςθσ πάνω ςτο κρεβατάκι, από τθ μια πλευρά  ςτθν 
άλλθ

2. εκτελοφν πλάγιο ρολάριςμα του ςϊματόσ τουσ με ευκυτενζσ ςϊμα

3. παρατθροφν τθν κίνθςθ του ρολαρίςματοσ του ςϊματοσ με ζμφαςθ ςε ςυγκεκριμζνα 
ςθμεία και να προςπακοφν να τθ βελτιϊςουν

4. αλλθλοβοθκοφν το ηευγάρι τουσ να εκτελζςει καλφτερα πλάγιο ρολάριςμα ςϊματοσ

5. δθμιουργοφν μια γυμναςτικι ςειρά από 2 πλάγια ρολαρίςματα ςϊματοσ



Μάθημα 1ον Δραςτθριότθτεσ Παρατθριςεισ

Ειςαγωγι υγκζντρωςθ, τοχοκεςία

Παιχνίδι: «Αγάλματα»

Κφριο Μζροσ Προβλθματιςμόσ 1: Βρζςτε 3 διαφορετικοφσ τρόπουσ να περάςετε από 
τθ μια ςτθν άλλθ πλευρά ςτο κρεβατάκι ςασ 

Επίδειξθ τρόπων, ςχολιαςμόσ με βάςθ τα δεδομζνα του προβλιματοσ

Προβλθματιςμόσ 2: Βρζςτε 1 τρόπο να περάςετε από τθ μια πλευρά 
ςτθν άλλθ ςτο κρεβατάκι, χρθςιμοποιϊντασ μόνο τον κορμό ςασ

Επίδειξθ τρόπων, ςχολιαςμόσ με βάςθ τα δεδομζνα του προβλιματοσ

Φιλμάκι τθσ δεξιότθτασ, του ώριμου ςταδίου

Παρατιρθςθ και χολιαςμόσ τθσ κίνθςθσ

Εξάςκθςθ: Πλάγιο ρολάριςμα ςώματοσ 

Δθμιουργία Γυμναςτικισ ειράσ: 2 πλάγια ρολαρίςματα ςώματοσ ςτθ 
ςειρά

Αποκλίνουςα 
Παραγωγικότθτα

υγκλίνουςα 
Εφευρετικότθτα

Μίμθςθ προτφπου

Παράγγελμα

Ανακεφαλαίωςθ υγκζντρωςθ-υηιτθςθ τθσ προςπάκειασ των παιδιών



Μάθημα 2ον Δραςτθριότθτεσ Παρατθριςεισ

Ειςαγωγι υγκζντρωςθ, τοχοκεςία

Παιχνίδι: «Αγάλματα»

Κφριο Μζροσ Φιλμάκι τθσ δεξιότθτασ, του ώριμου ςταδίου: Προβολι

Επαναφορά και υπενκφμιςθ των ςθμείων προςοχισ

Εξάςκθςθ ςτο πλάγιο ρολάριςμα ςώματοσ : Βοθκόσ μακθτισ

Εξατομικευμζνθ διδαςκαλία: Παρατιρθςθ τθσ βιντεοςκοπθμζνθσ 
κίνθςθσ του κάκε μακθτι, αυτοαξιολόγθςθ, βελτίωςθ

Δθμιουργία Γυμναςτικισ ειράσ: 2 πλάγια ρολαρίςματα ςώματοσ ςτθ 
ςειρά

Αμοιβαία 
διδαςκαλία

Κακοδθγοφμενθ 
εφευρετικότθτα

Ανακεφαλαίωςθ υγκζντρωςθ-υηιτθςθ τθσ προςπάκειασ των παιδιών


