Πεηόζθαηξα

1ορ ΣΚΟΠΟΣ (1Ο μάθημα)

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή
εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο
Γλώζε ηεο πάζαο κε δάρηπια ζηελ πεηνζθαίξηζε.
Σπλδπαζκόο βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ.

Σηόχορ :1ορ και 4ορ

Επιδιώξειρ

Πεπιεχόμενα

Κύπια επιδίωξη
1. Τα παηδηά λα κάζνπλ
ηελ πάζα κε δάρηπια.

ΜΕΣΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κιεηζηό γήπεδν
αζινπαηδηώλ
12 κπάιεο ηεο
πεηνζθαίξηζεο
ζρνηλί 40κ
48 θώλνπο
ραξηνηαηλία
24 θάξηεο
αλαηξνθνδόηεζεο
12 ραξηόληα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1.

νη καζεηέο λα
εθηεινύλ κεηαμύ
ηνπο ζπλερόκελεο
πάζεο κε δάρηπια

ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1.

2.

Σηπι ακνηβαίαο
δηδαζθαιίαο
(αλαηξνθνδόηεζε)
Σηπι ηεο
θαζνδεγνύκελεο
εθεπξεηηθόηεηαο

Μηινύκε γεληθά γηα ηελ
πεηνζθαίξηζε, ηη κέζα ρξεηάδεηαη,
πσο παίδεηαη θαη ηη ζεξκηθή αμία
έρεη ζαλ άζθεζε. Μνηξάδνληαη
ραξηόληα πνπ παξνπζηάδνπλ πάζα
κε δάρηπια θαη εμεγείηαη ν ηξόπνο
ρξήζεο ηεο θάξηαο
αλαηξνθνδόηεζεο.
Παηρλίδη ρεηξνζθαίξηζεο. Τέξκα
κεηξά όηαλ επηηεπρζεί κε θηύπεκα
ηεο κπάιαο κε ηα δύν ρέξηα.

1ε άζθεζε. Παηρλίδη 1Φ1 Με
ξίμηκν πηάζηκν ηεο κπάιαο. Πόλην
έρνπκε όηαλ πέζεη ε κπάια θάησ.

Χ
π
ό
ν
ο
ρ

Οπγάνωζη

Πποθέπμανζη
Οη καζεηέο ζε
δηάηαμε
εκηθπθιίνπ

Σρεκαηίδνπκε
2 κηθξά
γήπεδα
ρεηξνζθαίξη
ζεο.
4 νκάδεο.
Ηκηθύθιην γηα
ηηο δπλακηθέο
δηαηάζεηο.
Κύπιο μέπορ
Σε δεπγάξηα

2ε άζθεζε
Τν ίδην παηρλίδη κε ηελ
πξνεγνύκελε άζθεζε κε ηε
δηαθνξά όηη ηώξα ν καζεηήο πηάλεη
ηελ κπάια πάλσ από ην κέησπν.

3ε άζθεζε
Τν ίδην παηρλίδη κε ηελ
πξνεγνύκελε άζθεζε κε ηε
δηαθνξά όηη ηώξα ν καζεηήο πηάλεη
ηελ κπάια πάλσ από ην κέησπν
αθνύ θηππήζεη ε κπάια κηα θνξά
ζην πάησκα.

Σημεία
έμθαζηρ

Τνλίδνπκε όηη πξόθεηηαη γηα έλα
επράξηζην παηρλίδη πνπ παίδεηαη
από όιεο ηηο ειηθίεο

Γξήγνξε θίλεζε πξνο ηελ κπάια

Τερληθέο ππνδείμεηο (κπαίλνπλ
ζηγά – ζηγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο)

Σε δεπγάξηα
Τερληθέο ππνδείμεηο (κπαίλνπλ
ζηγά – ζηγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο)

Σε ηξηάδεο
4ε άζθεζε
Παηρλίδη 1Φ1 Με ξίμηκν πηάζηκν
ηεο κπάιαο πάλσ από ην κέησπν
θαη πέξαζκα ηεο απέλαληη κε
Φξήζηνο Πνύιιαθνο
Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο

Τερληθέο ππνδείμεηο (κπαίλνπλ
ζηγά – ζηγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο)

1

Πεηόζθαηξα

δάρηπια. Πόλην έρνπκε όηαλ πέζεη
ε κπάια θάησ. Μίλη πξσηάζιεκα
κεηαμύ ηνπο, απηόο πνπ δελ παίδεη
θάλεη αλαηξνθνδόηεζε.

Ο γπκλαζηήο καδεύεη ηα παηδηά ζε
εκηθύθιην. Γίλεηαη κηα επαλάιεςε
από ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ
γπκλαζηή, ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ
ηεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηώληαο θαη
ηηο εηθόλεο ηεο εηζαγσγήο ηνπ
καζήκαηνο.

Φξήζηνο Πνύιιαθνο
Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο

Σεκεία αλαηξνθνδόηεζεο:
Κίλεζε πξνο ηελ κπάια
Πηάζηκν ηεο κπάιαο
πάλσ από ην κέησπν

Αποθεπαπεία
Ηκηθύθιην

Τνλίζηε ηε ζρέζε ηεο θίλεζεο
πξνο ηελ κπάια

2

Πεηόζθαηξα

1ορ ΣΚΟΠΟΣ (2Ο μάθημα)

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή
εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο

Σηόχορ: 1ορ και 4ορ

Γλώζε ηεο πάζαο κε δάρηπια ζηελ πεηνζθαίξηζε
Σπλδπαζκόο βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ.

Επιδιώξειρ

Πεπιεχόμενα

Κύπια επιδίωξη
Τα παηδηά λα κάζνπλ
ηελ πάζα κε δάρηπια.

ΜΕΣΑ
-Κιεηζηό γήπεδν
αζινπαηδηώλ
-12 κπάιεο ηεο
πεηνζθαίξηζεο
-ζρνηλί 40κ
-48 θώλνπο
-ραξηνηαηλία
-24 θάξηεο
αλαηξνθνδόηεζεο
-12 ραξηόληα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
νη καζεηέο λα
εθηεινύλ κεηαμύ
ηνπο ζπλερόκελεο
πάζεο κε δάρηπια
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σηπι ακνηβαίαο
δηδαζθαιίαο
(αλαηξνθνδόηεζε)
Σηπι ηεο
θαζνδεγνύκελεο
εθεπξεηηθόηεηαο

Μνηξάδνληαη ραξηόληα πνπ
παξνπζηάδνπλ πάζα κε δάρηπια
θαη εμεγείηαη ν ηξόπνο ρξήζεο ηεο
θάξηαο αλαηξνθνδόηεζεο.
Παηρλίδη 1Φ1 Με ξίμηκν πηάζηκν
ηεο κπάιαο πάλσ από ην κέησπν
θαη πέξαζκα ηεο απέλαληη κε
δάρηπια. Πόλην έρνπκε όηαλ πέζεη
ε κπάια θάησ
1ε άζθεζε. Παηρλίδη 1Φ1 ην ζέξβηο
γίλεηε κε ξίμηκν ηεο κπάιαο κε ηα
δύν ρέξηα θαη αθνινπζεί παηρλίδη
κε δάρηπια.

2ε άζθεζε
Τν ίδην παηρλίδη κε ηελ
πξνεγνύκελε άζθεζε κε ηε
δηαθνξά όηη ηώξα ν καζεηήο παίδεη
δάρηπια αθνύ θηππήζεη ε κπάια
κηα θνξά ζην πάησκα.

3ε άζθεζε
Σρεκαηηζκόο 12 νκάδσλ ησλ 2
καζεηώλ θαη δεκηνπξγία 4
γεπέδσλ. Οη 2 νκάδεο παίδνπλ θαη
ε άιιε θάλεη αλαηξνθνδόηεζε,
όιεο νη νκάδεο παίδνπλ κεηαμύ
ηνπο. Τν ζέξβηο γίλεηε κε δάρηπια
κε δηθαίσκα 3 επαθώλ.

Ο γπκλαζηήο καδεύεη ηα παηδηά ζε
εκηθύθιην. Γίλεηαη κηα επαλάιεςε
από ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ
γπκλαζηή, ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ
ηεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηώληαο θαη
ηηο εηθόλεο ηεο εηζαγσγήο ηνπ
καζήκαηνο.
Φξήζηνο Πνύιιαθνο
Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο

Χ
π
ό
ν
ο
ρ

Οπγάνωζη

Πποθέπμανζη
Οη καζεηέο ζε
δηάηαμε
εκηθπθιίνπ

Σημεία
έμθαζηρ

Τνλίδνπκε όηη πξόθεηηαη γηα έλα
επράξηζην παηρλίδη πνπ παίδεηαη
από όιεο ηηο ειηθίεο

Σε δεπγάξηα

Κύπιο μέπορ
Σε δεπγάξηα

Σε δεπγάξηα

Σσζηή ηνπνζέηεζε θίλεζε ησλ
ρεξηώλ

Σσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ζώκαηνο
θάησ από ηελ κπάια, ζσζηή
θίλεζε
Φεξηώλ θαη πνδηώλ

Σε εμάδεο
Πάζα ζε θελνύο ρώξνπο, θάιπςε
ρώξνπ

Αποθεπαπεία
Ηκηθύθιην

Τνλίδεηαη ηελ θίλεζε ησλ πνδηώλ,
ρεξηώλ θαη ηελ θάιπςε ρώξνπ
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Πεηόζθαηξα

1ορ ΣΚΟΠΟΣ (3ο μάθημα)

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή
εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο

ορ

Σηόχορ: 1 και 4

ορ

Γλώζε ηεο ηερληθήο ηεο πάζαο κε καλζέηαο ζηελ
πεηνζθαίξηζε
Σπλδπαζκόο βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ.

Επιδιώξειρ

Πεπιεχόμενα

Κύπια επιδίωξη
Τα παηδηά λα κάζνπλ
ηελ πάζα κε καλζέηα.

ΜΕΣΑ
-Κιεηζηό γήπεδν
αζινπαηδηώλ
-12 κπάιεο ηεο
πεηνζθαίξηζεο
-ζρνηλί 40κ
-48 θώλνπο
-ραξηνηαηλία
-24 θάξηεο
αλαηξνθνδόηεζεο
-12 ραξηόληα

Μνηξάδνληαη ραξηόληα πνπ
παξνπζηάδνπλ πάζα κε καλζέηα
θαη εμεγείηαη ν ηξόπνο ρξήζεο ηεο
θάξηαο αλαηξνθνδόηεζεο.
Παηρλίδη 1Φ1 κε δάρηπια, ζέξβηο
κε δάρηπια θαη πηάζηκν ηεο
κπάιαο κε ηελησκέλα ρέξηα.
1ε άζθεζε.
Παηρλίδη 1Φ1 Τν ζέξβηο γίλεηαη κε
ην έλα ρέξη ζε ζηπι ηέληο.
Απόθξνπζε ηεο κπάιαο κε ην έλα
ρέξη κεηά από κηα αλαπήδεζε ηεο
κπάιαο ζην έδαθνο.

Χ
π
ό
ν
ο
ρ

Οπγάνωζη

Πποθέπμανζη
Οη καζεηέο ζε
δηάηαμε
εκηθπθιίνπ

νη καζεηέο λα
εθηεινύλ καλζέηα
κε ηελησκέλα ρέξηα
ζε ζηόρν
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σηπι ακνηβαίαο
δηδαζθαιίαο
(αλαηξνθνδόηεζε)
Σηπι ηεο
θαζνδεγνύκελεο
εθεπξεηηθόηεηαο

Φξεζηκόηεηα ηεο καλζέηαο ζην
παηρλίδη

Σε δεπγάξηα

Κύπιο μέπορ
Σε δεπγάξηα

Τν ρέξη πνπ ρηππά ηελ κπάια λα
είλαη ηελησκέλν

2ε άζθεζε
Σε δεπγάξηα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σημεία
έμθαζηρ

Η ίδηα άζθεζε κε ηελ
πξνεγνύκελε κόλν πνπ ηώξα ε
επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη κε
ηα δύν ρέξηα ελσκέλα.

Τα ρέξηα λα είλαη ηελησκέλα θαη
ελσκέλα. Η ππνδνρή ηεο κπάιαο
λα γίλεηαη ζηνπο πήρεηο θαη
αλάκεζα ζηα πόδηα

3ε άζθεζε
Η ίδηα άζθεζε κε ηελ
πξνεγνύκελε κόλν πνπ ηώξα ε
επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη κε
ηα δύν ρέξηα ελσκέλα. Μίλη
πξσηάζιεκα κεηαμύ ηνπο, απηόο
πνπ δελ παίδεη θάλεη
αλαηξνθνδόηεζε

Ο γπκλαζηήο καδεύεη ηα παηδηά ζε
εκηθύθιην. Γίλεηαη κηα επαλάιεςε
από ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ
γπκλαζηή, ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ
ηεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηώληαο θαη
ηηο εηθόλεο ηεο εηζαγσγήο ηνπ
καζήκαηνο.

Φξήζηνο Πνύιιαθνο
Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο

Σεκεία αλαηξνθνδόηεζεο:
Τελησκέλα ρέξηα
Υπνδνρή ηεο κπάιαο
αλάκεζα ζηα πόδηα

Αποθεπαπεία
Ηκηθύθιην

Τνλίδεηαη ην ηέλησκα ησλ ρεξηώλ
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Πεηόζθαηξα

1ορ ΣΚΟΠΟΣ (4Ο μάθημα)

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή
εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο

ορ

Σηόχορ: 1 και 4

ορ

Γλώζε ηεο ηερληθήο ηεο πάζαο κε καλζέηαο ζηελ
πεηνζθαίξηζε
Σπλδπαζκόο βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ.

Επιδιώξειρ

Πεπιεχόμενα

Χ
π
ό
ν
ο
ρ

Κύπια επιδίωξη
Τα παηδηά λα κάζνπλ
ηελ πάζα κε καλζέηα.

ΜΕΣΑ
-Κιεηζηό γήπεδν
αζινπαηδηώλ
-12 κπάιεο ηεο
πεηνζθαίξηζεο
-ζρνηλί 40κ
-48 θώλνπο
-ραξηνηαηλία
-24 θάξηεο
αλαηξνθνδόηεζεο
-12 ραξηόληα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
νη καζεηέο λα
εθηεινύλ καλζέηα
κε ηελησκέλα ρέξηα
ζε ζηόρν
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σηπι ακνηβαίαο
δηδαζθαιίαο
(αλαηξνθνδόηεζε)
Σηπι ηεο
θαζνδεγνύκελεο
εθεπξεηηθόηεηαο

Πποθέπμανζη
Οη καζεηέο ζε
δηάηαμε
εκηθπθιίνπ

Μνηξάδνληαη ραξηόληα πνπ
παξνπζηάδνπλ πάζα κε καλζέηα
θαη εμεγείηαη ν ηξόπνο ρξήζεο ηεο
θάξηαο αλαηξνθνδόηεζεο.
Παηρλίδη 1Φ1 ζέξβηο κε δάρηπια
θαη ειεύζεξν παηρλίδη.

3ε άζθεζε
Παηρλίδη 1Φ1. Τν ζέξβηο γίλεηαη
κε ην έλα ρέξη ζε ζηπι ηέληο.
Έιεγρνο ηεο κπάιαο κε ηα δύν
ρέξηα ελσκέλα κεηά από κηα
αλαπήδεζε ηεο κπάιαο ζην έδαθνο
θαη επαλαθνξά ηεο κπάιαο
απέλαληη κε καλζέηα.

Ο γπκλαζηήο καδεύεη ηα παηδηά ζε
εκηθύθιην. Γίλεηαη κηα επαλάιεςε
από ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ
γπκλαζηή, ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ
ηεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηώληαο θαη
ηηο εηθόλεο ηεο εηζαγσγήο ηνπ
καζήκαηνο.

Φξήζηνο Πνύιιαθνο
Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο

Σημεία
έμθαζηρ

Φξεζηκόηεηα ηεο καλζέηαο ζην
παηρλίδη

Σε δεπγάξηα
Κύπιο μέπορ
Σε δεπγάξηα

1ε άζθεζε.
Παηρλίδη 1Φ1 Τν ζέξβηο γίλεηαη κε
ην έλα ρέξη ζε ζηπι ηέληο.
Απόθξνπζε ηεο κπάιαο κε ηα δύν
ρέξηα ελσκέλα κεηά από κηα
αλαπήδεζε ηεο κπάιαο ζην
έδαθνο.
2ε άζθεζε
Παηρλίδη 1Φ1. Τν ζέξβηο γίλεηαη
κε ην έλα ρέξη ζε ζηπι ηέληο.
Έιεγρνο ηεο κπάιαο κε ηα δύν
ρέξηα ελσκέλα κεηά από κηα
αλαπήδεζε ηεο κπάιαο ζην έδαθνο
θαη επαλαθνξά ηεο κπάιαο
απέλαληη κε ξίμηκν.

Οπγάνωζη

1

Τν ρέξη πνπ ρηππά ηελ κπάια λα
είλαη ηελησκέλν

Σε δεπγάξηα

Τα ρέξηα λα είλαη ηελησκέλα θαη
ελσκέλα. Η ππνδνρή ηεο κπάιαο
λα γίλεηε αλάκεζα ζηα πόδηα

Σε δεπγάξηα

Σεκεία αλαηξνθνδόηεζεο:
Τελησκέλα ρέξηα
Σσζηή ηνπνζέηεζε ησλ
πνδηώλ
Υπνδνρή ηεο κπάιαο
αλάκεζα ζηα πόδηα

Αποθεπαπεία
Ηκηθύθιην

Τνλίδεηαη ην ηέλησκα ησλ ρεξηώλ

5

Πεηόζθαηξα

1ορ ΣΚΟΠΟΣ (5ο μάθημα)

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή
εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο
Γλώζε ηεο ηερληθήο ηνπ ζέξβηο ζηελ πεηνζθαίξηζε
Σπλδπαζκόο βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ.

Σηόχορ: 1ορ και 4ορ

Επιδιώξειρ

Πεπιεχόμενα

Κύπια επιδίωξη
Τα παηδηά λα κάζνπλ
ην ζέξβηο από θάησ.

ΜΕΣΑ
-Κιεηζηό γήπεδν
αζινπαηδηώλ
-12 κπάιεο ηεο
πεηνζθαίξηζεο
-ζρνηλί 40κ
-48 θώλνπο
-ραξηνηαηλία
-24 θάξηεο
αλαηξνθνδόηεζεο
-12 ραξηόληα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
νη καζεηέο λα
εθηεινύλ ζέξβηο
από θάησ κε
ηελησκέλν ρέξη ζε
ζηόρν
ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σηπι ακνηβαίαο
δηδαζθαιίαο
(αλαηξνθνδόηεζε)
Σηπι ηεο
θαζνδεγνύκελεο
εθεπξεηηθόηεηαο

Μνηξάδνληαη ραξηόληα πνπ
παξνπζηάδνπλ πάζα κε καλζέηα
θαη εμεγείηαη ν ηξόπνο ρξήζεο ηεο
θάξηαο αλαηξνθνδόηεζεο.
Παηρλίδη 1Φ1 ζέξβηο ζε ζηπι
κπόνπιηλγθ θαη ειεύζεξν παηρλίδη.
1ε άζθεζε.
Παηρλίδη 1Φ1 Τν ζέξβηο γίλεηαη κε
ειεύζεξν θηύπεκα
ρξεζηκνπνηώληαο ην έλα ρέξη.
2ε άζθεζε
Η ίδηα άζθεζε κε ηελ
πξνεγνύκελε αιιά ην θηύπεκα ηεο
κπάιαο λα γίλεηαη θάησ από ηε
κέζε.
3ε άζθεζε
Παηρλίδη 2Φ2 ζέξβηο από θάησ ν
πξώηνο παίρηεο πηάλεη ηελ κπάια
κε ηελησκέλα ρέξηα (καλζέηα)
θάλεη πάζα κε δάρηπια ζηνλ
ζπκπαίθηε ηνπ πνπ πηάλεη ηελ
κπάια θαη ηνπ ηελ επηζηξέθεη κε
ηνλ ίδην ηξόπν.
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Οπγάνωζη

Πποθέπμανζη
Οη καζεηέο ζε
δηάηαμε
εκηθπθιίνπ

Κύπιο μέπορ
Σε δεπγάξηα

Τν ρέξη πνπ ρηππά ηελ κπάια λα
είλαη ηελησκέλν

Σε δεπγάξηα
Τα ρέξηα λα είλαη ηελησκέλα θαη
ελσκέλα. Η ππνδνρή ηεο κπάιαο
λα γίλεηαη αλάκεζα ζηα πόδηα
Σε ηεηξάδεο

4ε άζθεζε
Η ίδηα άζθεζε ρσξίο λα πηάλεηαη ε
κπάια. Οη 3 κπαιηέο είλαη
ππνρξεσηηθέο. Σρεκαηηζκόο 12
νκάδσλ ησλ 2 καζεηώλ θαη
δεκηνπξγία 4 γεπέδσλ. Οη 2
νκάδεο παίδνπλ θαη ε άιιε θάλεη
αλαηξνθνδόηεζε, όιεο νη νκάδεο
παίδνπλ κεηαμύ ηνπο.

Φξήζηνο Πνύιιαθνο
Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο

Φξεζηκόηεηα ηεο καλζέηαο ζην
παηρλίδη

Σε δεπγάξηα

Σε ηεηξάδεο

Ο γπκλαζηήο καδεύεη ηα παηδηά ζε
εκηθύθιην. Γίλεηαη κηα επαλάιεςε
από ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ
γπκλαζηή, ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ
ηεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηώληαο θαη
ηηο εηθόλεο ηεο εηζαγσγήο ηνπ
καζήκαηνο.

Σημεία
έμθαζηρ

Αποθεπαπεία
Ηκηθύθιην

Σεκεία αλαηξνθνδόηεζεο:
Κηύπεκα ηεο κπάιαο κε
ηελησκέλν ρέξη
Μαιαθό πέηαγκα ηεο
κπάιαο θαη θηύπεκα ηεο
ζηνλ αέξα

Τνλίδεηαη ην ηέλησκα ηνπ ρεξηνύ
θαη ην ζσζηό πέηαγκα ηεο κπάιαο
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Πεηόζθαηξα

1ορ ΣΚΟΠΟΣ (6ο μάθημα)

Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή
εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο
Γλώζε ηεο ηερληθήο ηνπ ζέξβηο ηεο πάζαο δάρηπια
θαη καλζέηαο ζηελ πεηνζθαίξηζε
Καλνληζκνί πεηνζθαίξηζεο
Ταθηηθή
Σπλδπαζκόο βαζηθώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ.

Σηόχορ: 1ορ και 4ορ

Επιδιώξειρ

Πεπιεχόμενα

Κύπια επιδίωξη
Τα παηδηά λα
ζπκκεηέρνπλ ζε
παηρλίδη 3Φ3.

ΜΕΣΑ
-Κιεηζηό γήπεδν
αζινπαηδηώλ
-12 κπάιεο ηεο
πεηνζθαίξηζεο
-ζρνηλί 40κ
-48 θώλνπο
-ραξηνηαηλία
-24 θάξηεο
αλαηξνθνδόηεζεο
-12 ραξηόληα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
νη καζεηέο λα
εθηεινύλ καλζέηα
κε ηελησκέλα ρέξηα
ζε ζηόρν

Μνηξάδνληαη ραξηόληα πνπ
παξνπζηάδνπλ πάζα κε καλζέηα
θαη εμεγείηαη ν ηξόπνο ρξήζεο ηεο
θάξηαο αλαηξνθνδόηεζεο.
Παηρλίδη 1Φ1 ζέξβηο κε δάρηπια
1ε άζθεζε.
Παηρλίδη 3Φ3. Τν ζέξβηο γίλεηαη
από θάησ.

Ο γπκλαζηήο καδεύεη ηα παηδηά ζε
εκηθύθιην. Γίλεηαη κηα επαλάιεςε
από ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ
γπκλαζηή, ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ
ηεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηώληαο θαη
ηηο εηθόλεο ηεο εηζαγσγήο ηνπ
καζήκαηνο.
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Οπγάνωζη

Πποθέπμανζη
Οη καζεηέο ζε
δηάηαμε
εκηθπθιίνπ

Σημεία
έμθαζηρ

Φξεζηκόηεηα ηεο καλζέηαο ζην
παηρλίδη

Σε δεπγάξηα
Κύπιο μέπορ
Σε ηξηάδεο
Σεκεία αλαηξνθνδόηεζεο:
Πεηπρεκέλα ζέξβηο
(ζηαηηζηηθή)
Υπνδνρή ηεο κπάιαο κε
καλζέηα-δάρηπια
Πεξηζηξνθή
Κάιπςε θαη αληίιεςε
ρώξνπ

Αποθεπαπεία
Ηκηθύθιην

Υπελζύκηζε γεληθώλ θαλνληζκώλ
ηεο πεηνζθαίξηζεο

ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σηπι ακνηβαίαο
δηδαζθαιίαο
(αλαηξνθνδόηεζε)
Σηπι ηεο
θαζνδεγνύκελεο
εθεπξεηηθόηεηαο

Φξήζηνο Πνύιιαθνο
Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο
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