
       Όπςξ θαη με ηα οπόιμηπα γομκαζηηθά όνγακα θαη ζηηξ αζθήζεηξ εδάθμοξ, έγηκε μεγάιμ άιμα, 

ζπεηηθά με ηεκ πμηόηεηα ηςκ ζοκδοαζμώκ θαη ηεκ ηεπκηθή εθηέιεζε ηςκ αζιεηώκ. Τώνα μη 

ζοκδοαζμμί εθηειμύκηαη με ελαηνεηηθά δύζθμια αθνμβαηηθά άιμαηα θαη εκδηαθένμοζεξ δοκαμηθέξ 

αζθήζεηξ. 

       Η ακάπηολε αοηή ηςκ αζθήζεςκ εδάθμοξ, θαζμνίδεηαη από πμιοάνηζμμοξ πανάγμκηεξ: 

1. Η αλημπμίεζε ηςκ οιηθώκ μέζςκ 

2. Η πιμύζηα παηδαγςγηθή πείνα 

3. Η ηειεημπμίεζε ηεξ μεζμδμιμγίαξ θαηά ηεκ πνμπόκεζε. 

      Γηα πμιιά πνόκηα μη ζοκδοαζμμί ηςκ αζθήζεςκ εδάθμοξ γηκόηακ πάκς ζε ζθιενά ηαπί, πμο 

δοζθόιεοακ ηεκ εθηέιεζε επηθίκδοκςκ αζθήζεςκ. Οη θαηκμύνγηεξ όμςξ ζοκζήθεξ επηηνέπμοκ ηε 

γνήγμνε θαιοηένεοζε ηεξ ηεπκηθήξ ηςκ πμιοζύκζεηςκ αθνμβαηηθώκ ζε ζοκδοαζμό με ηεκ πημ 

απμηειεζμαηηθή θαη πνεζημόηενε μέζμδμ δηδαζθαιίαξ θαηά ηεκ πνμπόκεζε. Τα μεγάια θαη μηθνά 

ηναμπμιίκμ, ηα ζθάμμαηα με ημ αθνμιέλ, μη ειαζηηθμί αθνμβαηηθμί δηάδνμμμη θαη μη δώκεξ 

αζθαιείαξ είκαη μενηθά από ηα όνγακα πμο πνεζημμπμημύκ μη αζιήηνηεξ ζηηξ πνμπμκήζεηξ ημοξ. 

Όια αοηά ηα βμεζεηηθά μέζα ακαπηύλακε ηεκ θηκεηήνηα δύκαμε ηςκ δοκαημηήηςκ ηςκ αζιεηώκ 

θαη ημοξ απειεοζένςζε από ημ θόβμ πηζακώκ ηναομαηηζμώκ.                   Σκαρπίδη Δέζποιμα Β2 

 

 

ΣΥΝΓΝΤΓΥΞΗ  

από έμα παιδί που κάμει ιππαζία    

 Πώξ μκμμάδεζαη ; 

    Πεηνμύια Σπακμύ 

 Από όηη λένμομε αζπμιείζαη με ηεκ ηππαζία …  

    Πώξ θαη ηεκ επέιελεξ ; 

    Τεκ επέιελα γηαηί είκαη έκα εκδηαθένμκ άζιεμα ημ 

μπμίμ έπεη ζπέζε με η' άιμγα πμο ηα ιαηνεύς ηδηαίηενα .Τμ κ' ακεβαίκεηξ πάκς ημοξ ζε 

θάκεη κα λεπκάξ ηα πνμβιήμαηά ζμο . 

 Πόζα πνόκηα αζπμιείζαη με ηεκ ηππαζία ; 

        1 πνόκμ 

  Πενίγναρε μαξ ημ πώνμ εθεί. 

      Είκαη έκαξ μεγάιμξ πώνμξ ζημκ μπμίμ ελαζθμύμαη ζηεκ ηππαζία θαη ζηάβιμοξ ζημοξ μπμίμοξ 

μέκμοκ ηα άιμγα  

   Πμύ βνίζθεηαη ;  

          Έλς από ημ Άνγμξ . 

    Αζιείζαη με θάπμημ ζογθεθνημέκμ άιμγμ ; 

            Ναη, είκαη ανζεκηθό θαη ημ όκμμα ημο είκαη Κεναοκόξ  

     Τη θάκεηε αθνηβώξ εθεί ; 

             Κάκμομε αζθήζεηξ με ηα άιμγα , όπςξ κα πενκάμε εμπόδηα θαη ηέημηα . 

      Θα πνόηεηκεξ ζε θάπμημκ κα αζπμιεζεί με ηεκ ηππαζία ; 

          Ναη, γηαηί είκαη δηαζθεδαζηηθό. 

 Εοπανηζημύμε γηα ηεκ ζοκέκηεολε ! 

Εγώ εοπανηζηώ 

 

(Δαμάη Συρεγγέλα, Α3) 

 


