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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α΄ Γσμνασίοσ
1νο ΣΚΟΠΟΣ ( 1ν κάζεκα)
4νο ζηόρνο
Επηδηώμεηο

Πεξηερόκελα

Κύξηα επηδίσμε
πδεηήζηε γηα ηε
ρξεζηκόηεηα
βαζηθώλ θηλ.
δεμηνηήηώλ ηόζν
ζηνλ αζιεηηζκό όζν
θαη ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή
εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηώλ
πλδπαζκόο
βαζηθώλ
θηλεηηθώλ
δεμηνηήησλ.
Χ
Οξγάλσζε
Σεκεία
ξ
έκθαζεο
ό
λ
ν
ο
Πξνζέξκαλζε
Οη καζεηέο ζε εκηθύθιην
Σνλίζηε ηε ζεκαληηθόηεηα
ηεο ζσζηήο εθηέιεζεο
ησλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ.
3΄

1. Να απνθηήζνπλ
ηε δπλαηόηεηα
θίλεζεο θαη
ξπζκνύ ζε απιή
κνξθή.
2. Να
θαιιηεξγήζνπλ ην
ξπζκό ηνπο.
Πξνζέξκαλζε κε
Επηκέξνπο επηδηώμεηο
δξνκηθέο αζθήζεηο.
Σξέμηκν ζε ξπζκό
7΄
1. Να κπνξνύλ λα
πξνζέξκαλζεο
θηλνύληαη ζε
δηάθνξεο
Κύξην κέξνο
θαηεπζύλζεηο
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε
ελαιιάζζνληαο ηνλ
κηθξέο νκάδεο .
ξπζκό θαη ηε κνξθή
ηεο θίλεζεο.
2. Να κπνξνύλ λα
Μηθηέο δξνκηθέο
εθηεινύλ αικαηάθηα,
αζθήζεηο κε
πεξάζκαηα,
ελαιιαγέο από
ζηακαηήκαηα κε ηε
πεξπάηεκα, ηξέμηκν,
ρξήζε πνηθηιίαο
πιάγηεο
20΄
κέζσλ.
κεηαηνπίζεηο
ΜΕΣΑ
αικαηάθηα θαη
ζηακαηήκαηα.
ηίβνο ή ζρνιηθή απιή ή
θιεηζηή αίζνπζα
αζινπαηδηώλ,θώλνη,
ζηεθάληα επίπεδα,
εκπόδηα από PVC,
ζηξσκαηάθηα, ηνύβιν
πιαζηηθό ηζνξξνπίαο
ζρνηλάθηα ή κπάιεο.

Οη αζθήζεηο εθηεινύληαη
ρσξίο αληαγσληζκό.
Καζνξίδνπκε ηελ έληαζε
αλάινγα κε ην επίπεδν
ησλ καζεηώλ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Να κπνξνύλ λα εθηεινύλ
ηηο δεμηόηεηεο κε ξπζκό
θαη θαιή ηζνξξνπία ηνπ
ζώκαηνο, έρνληαο ζσζηή
αίζζεζε ηνπ ρώξνπ πνπ
θηλνύληαη.
Μέζνδνο δηδαζθαιίαο:
Παηδνθεληξηθή
Παηρλίδη
ζθπηαινδξνκίαο
ρξεζηκνπνηώληαο
ηα κέζα πνπ έρνπλ
ήδε ηα παηδηά
γλσξίζεη θαη
εμαζθεζεί ζ’ απηά.

8΄

.

Απνζεξαπεία
Παζεηηθέο δηαηάζεηο
θαη παξάιιεια
ζπδήηεζε γηα ηηο
εκπεηξίεο ηνπο κέζα
από ην
αζθεζηνιόγην
αλαδεηώληαο
κνξθέο εθαξκνγήο
ησλ θηλεηηθώλ
δεμηνηήησλ ζηηο
νπνίεο
εμαζθήζεθαλ.

5΄

Δώζηε ζηνπο καζεηέο
πιηθό κε θσηνγξαθίεο
από δηάθνξα αζιήκαηα
εζηηάδνληαο ηελ
πξνζνρή ζε θηλεηηθέο
δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ
ήδε γλσξίζεη.
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α΄Γσμνασίοσ
1νο ΣΚΟΠΟΣ ( 2ν κάζεκα)

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή
εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηώλ

1νο Σηόρνο
Επηδηώμεηο

Κύξηα επηδίσμε
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα
εθηεινύλ ζσζηά πάζα,
ππνδνρή θαη ζνπη ησλ
νκαδηθώλ παηρληδηώλ
( Χεηξνζθαίξηζε )
παίδνληαο κε ζπκπαίθηε ή
αληίπαιν.
Επηκέξνπο επηδηώμεηο
3. Να κάζνπλ λα
ρεηξίδνληαη ηελ κπάια
κε ηνλ ζσζηό ηξόπν
(θξάηεκα , ππνδνρή)
4. Να κπνξνύλ λα
εθηεινύλ ληξίπια ζην
ρώξν θαη πάζεο ζε
θίλεζε.

Πεξηερόκελα

Πξνζέξκαλζε
Οη καζεηέο ζε
εκηθύθιην

Πξνζέξκαλζε κε δξνκηθέο
αζθήζεηο
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ
κπάια ( θξάηεκα,
κεηαθνξά γύξσ από ην
ζώκα, θύιηζκα, πέηαγκα
θαη πηάζηκν θ.α. )
Δηαηάζεηο δπλακηθέο
θξαηώληαο ηελ κπάια

ΜΕΣΑ
Κιεηζηή αίζνπζα
αζινπαηδηώλ, κπάιεο,
θώλνη κηθξνί θαη
κεγάινη , ζηεθάληα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Έιεγρνο ηεο ηθαλόηεηαο
εθηέιεζεο ηεο ληξίπιαο
κέζα από δηάθνξα
εκπόδηα.

Γνώζη ηης ηεχνικής ηων αλμάηων, ρίψεων,
προζποιήζεων διαθόρων αθλημάηων
Χ
Οξγάλσζε
Σεκεία
ξ
έκθαζεο
ό
λ
ν
ο
Ζεηήζηε λα πνπλ νη
καζεηέο ηη γλσξίδνπλ
γηα ηε Χεηξνζθαίξηζε.

Αηνκηθά

Κύξην κέξνο
 Εθηεινύλ ληξίπια
ζην ρώξν
ειεύζεξα ζε
δηάθνξεο
θαηεπζύλζεηο
 Σν ίδην
πξνζπαζώληαο

Αηνκηθά

Γίλεηαη έιεγρνο θαη
δηόξζσζε πηζαλώλ
ιαζώλ ζην ζπξώμηκν
ηεο κπάιαο (όρη όπσο
ηεο Καινζόζθαηξαο)
Πξνζνρή ζηελ
έληαζε!
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Μέζνδνο δηδαζθαιίαο:
Παηδνθεληξηθή

λα «θιέςνπλ» ηελ
κπάια από ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο.

 Νηξίπια – πάζα
θαη αιιάδνπλ
ζέζε

Σε ζεηξέο

 Σν ίδην αλάκεζα
ζε θώλνπο
(ζιάινκ)

Σνλίδεηαη ε ζρέζε
γσλίαο πξνώζεζεο ηεο
κπάιαο κε ηελ
ηαρύηεηα εθηέιεζεο ηεο
πξνσζεηηθήο ληξίπιαο

Πξνζνρή λα κελ
γίλεηαη θαηάρξεζε
ηεο ληξίπιαο.
Καζνξίδνληαη ηα ηξία
βήκαηα θαη
αλαθέξνληαη θάπνηνη
βαζηθνί θαλνληζκνί.

 ηεθάληα ζην
έδαθνο, ληξίπια,
ηνπνζέηεζε ηεο
κπάιαο ζην
ζηεθάλη, ηξέμηκν
θαη πίζσ. Μεηά
κάδεκα, ληξίπια
θαη πίζσ.
 Παηρλίδη
Σα παηδηά ζπλεξγαηηθά
πξνζπαζνύλ λα θηάζνπλ
ζην ζηόρν, λα αθήζνπλ
ηελ κπάια ζηε πεξηνρή
ηέξκαηνο.

Απνζεξαπεία
Παζεηηθέο δηαηάζεηο θαη
παξάιιεια ζπδήηεζε γηα
ηε ρξεζηκόηεηα ηεο
ζσζηήο εθηέιεζεο ηεο
ληξίπιαο θαη ηε
δηαθνξεηηθόηεηα ηεο
Χεηξνζθαίξηζεο κε ηελ
Καιαζόζθαηξα ζε ζρέζε

Δίλνληαη ζηνπο
καζεηέο νη βαζηθνί
θαλνληζκνί ηνπ
αζιήκαηνο.

5

κε ηε δεμηόηεηα απηή.
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α΄Γσμνασίοσ
1νο ΣΚΟΠΟΣ ( 3ν κάζεκα)
1νο -2νο –3νο - 4νο ηόρνο

Επηδηώμεηο

Πεξηερόκελα

Κύξηα επηδίσμε
1. Οη καζεηέο ζα
πξέπεη λα
εθηεινύλ ζσζηά
πάζα, ππνδνρή
θαη ζνπη ησλ
νκαδηθώλ
παηρληδηώλ
παίδνληαο κε
ζπκπαίθηε ή
αληίπαιν.
2. Να κπνξνύλ λα
εθαξκόδνπλ
απιέο
πξνζπνηήζεηο
ησλ νκαδηθώλ
αζιεκάησλ
παίδνληαο κε
ζπκπαίθηε ή
αληίπαιν.
3. Να εθαξκόδνπλ
αηνκηθέο ηαθηηθέο
ζε παηρλίδηα έλαο
ελαληίνλ ελόο
π.ρ. θιέςηκν ηεο
κπάιαο θαη
θαηνρή ηεο.
4. Να ζπκκεηέρνπλ
ζε παηρλίδηα
επίιπζεο

Χ
ξ
ό
λ
ν
ο

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηώλ
Γλώζε ηεο ηερληθήο ησλ αικάησλ, ξίςεσλ,
πξνζπνηήζεσλ δηαθόξσλ αζιεκάησλ
Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επηζεηηθώλ θαη
ακπληηθώλ ελεξγεηώλ.
Αλαπηπμε δεμηνηήησλ θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο,
παηρλίδηα
πεξηπέηεηαο
θαη
επίιπζεο
πξνβιήκαηνο.
πλδπαζκόο βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ
Οξγάλσζε
Σεκεία
έκθαζεο

Πξνζέξκαλζε
Πξνζέξκαλζε κε
παηρλίδη
(θπλεγεηό),
ειεύζεξα ζην
ρώξν εθηόο ηεο
πεξηνρήο ηέξκαηνο

Έιεγρνο ζηε ζσζηή
εθηέιεζε ηεο
ληξίπιαο.

Κύξην κέξνο
Σε δεπγάξηα
Ελζάξξπλζε γηα
ζπλερή θίλεζε.

Κίλεζε κε πάζεο
(θνληηλή θαη
καθξηλή)

Σνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ
ρεξηνύ ξίςεο.

Παηρλίδη κε ζηόρν
10 πάζεο.

Σε νκάδεο
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πξνβιήκαηνο κε
ζπλεξγαζία.
5. Να αλαπηύμνπλ
ηε
δεκηνπξγηθόηεηά
ηνπο.
Επηκέξνπο επηδηώμεηο

Ρίςε ζε ζηόρν 1

Οη καζεηέο λα βξίζθνληαη Ρίςε ζε ζηόρν 2
ζπλερώο ζε θίλεζε .
Να εμαζθεζνύλ ζηηο
ξίςεηο( πάζεο θαη ζνπη ζε
ζηόρνπο ).
Οη καζεηέο κέζα από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο λα
αλαπηύμνπλ νκαδηθό
πλεύκα θαη λα
βειηηώζνπλ ηελ
απηνεηθόλα ηνπο.
Bench bαll
ΜΕΣΑ

Πξνζνρή ζην ρέξη
ξίςεο (γσλία
αγθώλα θαη ζσζηή
θπθιηθή θίλεζε)

Κιεηζηή αίζνπζα
αζινπαηδηώλ
Μπάιεο – ζηεθάληα –
θώλνη – πάγθνη.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Να κπνξνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ
επηθνδνκεηηθά θαη λα
ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ
θάζε θνξά ηίζεληαη.
Μέζνδνο δηδαζθαιίαο:
Παηδνθεληξηθή

Αλάιπζε παηήκαηνο
ζην άικα (θηέξλα δάθηπια – ώζεζε)

Απνζεξαπεία
Δηαηάζεηο θαη
ζπδήηεζε γηα ηηο
εκπεηξίεο ηνπο
κέζα από ην
κάζεκα.

Ζεηείηαη λα ζθεθηνύλ
ζε πνηα άιια
αζιήκαηα ζπλαληνύκε
παξόκνηεο θηλήζεηο
όπσο ην ζνπη κε άικα
θαη ρσξίο άικα

8

9

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α΄Γσμνασίοσ
1νο ΣΚΟΠΟΣ ( 4ν κάζεκα)
1νο -2νο –3νο - 4νο ηόρνο

Επηδηώμεηο

Πεξηερόκελα

Κύξηα επηδίσμε
6. Να κπνξνύλ λα
εθαξκόδνπλ
απιέο
πξνζπνηήζεηο
ησλ νκαδηθώλ
αζιεκάησλ
παίδνληαο κε
ζπκπαίθηε ή
αληίπαιν.
7. Να εθαξκόδνπλ
ηηο βαζηθέο
ηερληθέο ησλ
νκαδηθώλ
αζιεκάησλ θαη
ζύλζεηεο
πξνζπνηήζεηο ζε
νξηζκέλεο από
απηέο. Π.ρ. 3-3
8. Να ζπκκεηέρνπλ
ζε παηρλίδηα
επίιπζεο
πξνβιήκαηνο κε
ζπλεξγαζία.
9. Να αλαπηύμνπλ
ηε
δεκηνπξγηθόηεηά
ηνπο.

Πξνζέξκαλζε κε
παηρλίδη
(θαζξέθηεο)

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηώλ
Γλώζε ηεο ηερληθήο ησλ αικάησλ, ξίςεσλ,
πξνζπνηήζεσλ δηαθόξσλ αζιεκάησλ
Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επηζεηηθώλ θαη
ακπληηθώλ ελεξγεηώλ.
Αλαπηπμε δεμηνηήησλ θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο,
παηρλίδηα
πεξηπέηεηαο
θαη
επίιπζεο
πξνβιήκαηνο.
πλδπαζκόο βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ
Χ
Οξγάλσζε
Σεκεία
ξ
έκθαζεο
ό
λ
ν
ο
Πξνζέξκαλζε
Ειεύζεξα ζην ρώξν εθηόο
ηεο πεξηνρήο ηέξκαηνο

Έιεγρνο ζηε ζσζηή
εθηέιεζε ηεο
ληξίπιαο θαη έιεγρν
ηεο κπάιαο κε ην
βιέκκα κπξνζηά.

Κύξην κέξνο

Αιιαγέο
θαηεύζπλζεο
κπξνζηά ζε θώλνπο
ή άιια εκπόδηα πνπ
βξίζθνληαη
δηάζπαξηα ζην
ρώξν.

Ελζάξξπλζε ησλ
παηδηώλ γηα ζπλερή
θίλεζε θαη επηινγή
δηαθόξσλ
πξνζπνηήζεσλ.
Τνλίδεηαη ε
ρξεζηκόηεηα ησλ
ηξηώλ βεκάησλ

Νηξίπια θαη ξίςε
ζε ζηόρν κε
πξνζπνίεζε .
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Επηκέξνπο επηδηώμεηο
Οη καζεηέο λα βξίζθνληαη
ζπλερώο ζε θίλεζε .
Να θαηαλνήζνπλ ηε
δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ
ηξηώλ βεκάησλ.
Δύν ελαληίνλ ελόο
Να αλαπηύμνπλ
πξσηνβνπιία γηα επίιπζε
αγσληζηηθώλ ζεκάησλ
όπσο : Πώο ζα
μεπεξάζνπκε ηνπο
αληηπάινπο κε ζηόρν ηελ
επίηεπμε ηέξκαηνο;
ΜΕΣΑ
Κιεηζηή αίζνπζα
αζινπαηδηώλ
Μπάιεο – ζηεθάληα –
θώλνη – πάγθνη.

Πεξηνξηζκό ζηε
ληξίπια κε ζηόρν ηελ
νκαδηθόηεηα θαη ηε
ζπλεξγαζία

Σξεηο ελαληίνλ δύν

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Να ζπκκεηέρνπλ κε
πάζνο θαη λα
αλαθαιύπηνπλ ηξόπνπο
γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηόρσλ κέζα από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο.
Μέζνδνο δηδαζθαιίαο:
Παηδνθεληξηθή

ηόρνο ζην ηέξκα

Σξνπνπνηεκέλν
παηρλίδη ζε
θαζνξηζκέλν ρώξν
– κηζό γήπεδν.

Απνζεξαπεία
Δηαηάζεηο θαη
ζπδήηεζε γηα ηηο
εκπεηξίεο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο
κέζα από ην
κάζεκα.

Ελζαξξύλνληαη λα
βξνπλ ζπλεξγαηηθά
ηξόπνπο λα θηάζνπλ
ζην ηέξκα ζε παηρλίδη
3 ελαληίνλ 2 θαη λα
ηνπο δνθηκάζνπλ.
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α΄Γσμνασίοσ
1νο ΣΚΟΠΟΣ ( 5ν κάζεκα)
1νο -2νο –3νο - 4νο ηόρνο

Επηδηώμεηο

Κύξηα επηδίσμε
10. Να εθηεινύλ
ζσζηά πάζα
ππνδνρή θαη
ζνπη ηεο
Χεηξνζθαίξηζεο
παίδνληαο κε
ζπκπαίθηε ή
αληίπαιν.
11. Να κπνξνύλ λα
εθαξκόδνπλ
απιέο
πξνζπνηήζεηο
ηεο
Χεηξνζθαίξηζεο
παίδνληαο κε
ζπκπαίθηε ή
αληίπαιν.
12. Να έρεη
θαηαλνεζεί ε
θίλεζε
μεκαξθαξίζκαηνο.
13. Να ζπκκεηέρνπλ
ζε παηρλίδηα
επίιπζεο
πξνβιήκαηνο κε
ζπλεξγαζία.
14. Να αλαπηύμνπλ
ηελ
δεκηνπξγηθόηεηά

Πεξηερόκελα

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηώλ
Γλώζε ηεο ηερληθήο ησλ αικάησλ, ξίςεσλ,
πξνζπνηήζεσλ δηαθόξσλ αζιεκάησλ
Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επηζεηηθώλ θαη
ακπληηθώλ ελεξγεηώλ.
Αλάπηπμε δεμηνηήησλ θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο,
παηρλίδηα
πεξηπέηεηαο
θαη
επίιπζεο
πξνβιήκαηνο.
πλδπαζκόο βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ
Χ
Οξγάλσζε
Σεκεία
ξ
έκθαζεο
ό
λ
ν
ο

Πξνζέξκαλζε
Πξνζέξκαλζε κε
δξνκηθέο αζθήζεηο
κε κπάια,θίλεζε
ζην ρώξν.

Σε ζεηξέο

Κύξην κέξνο
Χσξίδνπκε ην
γήπεδν θαη παίδνπλ

Ελζάξξπλζε ησλ
παηδηώλ γηα ζπλερή
θίλεζε θαη επηινγή
δηαθόξσλ
πξνζπνηήζεσλ.

2 ελαληίνλ 2 θαηνρή
κπάιαο.

3 ελαληίνλ 3

4 ελαληίνλ 4 κε
ζηόρν

Έκθαζε ζηελ
θίλεζε θαη
μεκαξθάξηζκα από
ηνλ αληίπαιν .
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ηνπο.
Επηκέξνπο επηδηώμεηο
Οη καζεηέο λα βξίζθνληαη
ζπλερώο ζε θίλεζε .
Να εθηεινύλ ξίςε από
δηάθνξεο ζέζεηο κε ζηόρν
ην ηέξκα.
Μέζα από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο λα
αλαπηύμνπλ νκαδηθό
πλεύκα θαη λα
ζπλεξγάδνληαη.
Να εμαζθεζνύλ θαη λα
πξνβιεκαηηζηνύλ ζηελ
επηινγή ησλ θαιύηεξσλ
ιύζεσλ (πξνζπνίεζεπάζα – ζνύη)
ΜΕΣΑ

Ειεύζεξεο ξίςεηο
κεηά από πάζα ζην
ηέξκα

Σνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ
ζώκαηνο ζηε θάζε
ηεο ξίςεο γηα
θαιύηεξν απνηέιεζκα.

Κιεηζηή αίζνπζα
αζινπαηδηώλ
Μπάιεο – ζηεθάληα –
θώλνη – πάγθνη.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Να κπνξνύλ λα θηλνύληαη
ζσζηά ζην ρώξν θαη λα
πξνζπαζνύλ γηα ηελ
επίηεπμε ηέξκαηνο
Μέζνδνο δηδαζθαιίαο:
Παηδνθεληξηθή

Απνζεξαπεία
Δηαηάζεηο θαη
ζπδήηεζε γηα ηηο
εκπεηξίεο ηνπο κέζα
από ην κάζεκα.

Ζεηείηαη λα βξνπλ από
δηάθνξεο πεγέο πιηθό
πνπ αθνξνύλ ηε
Χεηξνζθαίξηζε
(θσηνγξαθίεο,
ηζηνξηθά ζηνηρεία,
νκάδεο ζηε Κύπξν
θ.ν.θ.
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
Α΄Γσμνασίοσ
1νο ΣΚΟΠΟΣ ( 6ν κάζεκα)
1νο -2νο –3νο - 4νο ηόρνο

Επηδηώμεηο

Πεξηερόκελα

Κύξηα επηδίσμε
1. Να κπνξνύλ λα
εθαξκόδνπλ ηηο
βαζηθέο ηερληθέο
ηεο
Χεηξνζθαίξηζεο
ζε θαλνληθέο
ζπλζήθεο αγώλα.

Πξνζέξκαλζε κε
θίλεζε ζην ρώξν
αλάκεζα ζε
ζηεθάληα (ληξίπια)
θαη θώλνπο
(πξνζπνίεζε).

2. Να ζπκκεηέρνπλ
ζε παηρλίδηα
επίιπζεο
πξνβιήκαηνο κε
ζπλεξγαζία.
3. Να κάζνπλ ηηο
βαζηθέο αξρέο
ηεο άκπλαο man
to man.
4. Να αλαπηύμνπλ
ηε
δεκηνπξγηθόηεηά
ηνπο.

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηώλ
Γλώζε ηεο ηερληθήο ησλ αικάησλ, ξίςεσλ,
πξνζπνηήζεσλ δηαθόξσλ αζιεκάησλ
Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επηζεηηθώλ θαη
ακπληηθώλ ελεξγεηώλ.
Αλαπηπμε
δεμηνηήησλ
θπζηθήο
δξαζηεξηόηεηαο, παηρλίδηα πεξηπέηεηαο θαη
επίιπζεο πξνβιήκαηνο.
πλδπαζκόο βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ
Χ
Οξγάλσζε
Σεκεία
ξ
έκθαζεο
ό
λ
ν
ο
Πξνζέξκαλζε
Ειεύζεξα ζην ρώξν εθηόο
ηεο πεξηνρήο ηέξκαηνο

Κύξην κέξνο
Παηρλίδη κε όιεο ηεο
θηλεηηθέο δεμηόηεηεο
πνπ έρνπλ δηδαρζεί
ζε θαλνληθέο
ζπλζήθεο αγώλα.

Δηόξζσζε ηπρώλ
ιαζώλ.

Αλαθνξά ζε
θαλνληζκνύο .
Άκπλα man to man

πλερή επηβξάβεπζε
πξνο όινπο ηνπο
καζεηέο.
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Επηκέξνπο επηδηώμεηο
Οη καζεηέο λα βξίζθνληαη
ζπλερώο ζε θίλεζε θαη
λα ζπκκεηέρνπλ όινη
ελεξγά.

Απνζεξαπεία

Δηαηάζεηο θαη
ζπδήηεζε γηα ηηο
Να ζέβνληαη ηνλ αληίπαιν εκπεηξίεο ηνπο κέζα
θαη λα θαηαλννύλ ηνπο
από ην κάζεκα.
βαζηθνύο θαλόλεο ηνπ
παηρληδηνύ.
ΜΕΣΑ
Κιεηζηή αίζνπζα
αζινπαηδηώλ
Μπάιεο .
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Να κπνξνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ θαη λα
ζπλεξγάδνληαη κε πλεύκα
νκαδηθό θαη
εθαξκόδνληαο ην ΤΙΜΙΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
Μέζνδνο δηδαζθαιίαο:
Παηδνθεληξηθή
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Η τειροσυαίριση και ο αθλητισμός
« αγκαλιάζοσν » όλο το κόσμο!
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