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Κάρτες 

• 4 κάρτες με δραστηριότητες 

( άλμα, στατικό τρέξιμο, καθίσματα, χέρια) 

• Περάστε διαδοχικά κάθε μια κάρτα σε κάθε 
μαθητή  

• Εκτέλεση δραστηριότητας για 20 sec  

• Επανάληψη 5 φορές 



Κουίζ 

• Μια σειρά ερωτήσεων προς απάντηση 

•  Αν η ερώτηση απαντηθεί σωστά οι μαθητές θα 
πρέπει να εκτελέσουν άλμα στη θέση τους για 15 
δευτερόλεπτα.  

• Αν είναι λάθος θα πρέπει να αγγίξουν πχ τα 
δάχτυλα των ποδιών τους. 

 



Γράψτε το όνομά σας 

• Χρησιμοποιώντας το δείκτη του χεριού τους 
γράφουν το όνομά τους στον αέρα.  

 

• Επαναλαμβάνουν χρησιμοποιώντας διάφορα 
μέρη του σώματος-αγκώνα, το γόνατο, κλπ 



Ποίημα 

• Δημιουργήστε ένα ποίημα ή ένα τραγούδι που 
στην αρχή κάθε στίχου επαναλαμβάνεται η ίδια 
λέξη  

 

• Κάθε φορά που ακούγεται αυτή η λέξη 

   οι μαθητές πρέπει να εκτελούν την άσκηση που 
τους έχετε υποδείξει 

 



Νεροποντή 

         Έρχεται μια καταιγίδα στην τάξη σας 

    Οι μαθητές αρχίζουν πολύ ελαφριά να τρίβουν 
τα χέρια τους,  

    ακολουθούν ελαφρά χτυπήματα,  

     χαστούκια στους μηρούς τους, 

     χτυπήματα με τα πόδια τους (η καταιγίδα 
κορυφώνεται) 

     και αντίστροφα  

  

 



Σταθμοί 

• Δημιουργία  σταθμών σε διάφορες περιοχές της 
αίθουσας που θα απεικονίζεται μια διαφορετική 
δραστηριότητα 

• (πυγμαχία, σκίπιγκ, σχοινάκι, άλματα, κλπ).  

• Χωρίστε τους μαθητές σε  ομάδες και ζητήστε να 
εκτελέσουν τη δραστηριότητα για μερικά λεπτά 
και στη συνέχεια να μετακινηθούν στον επόμενο 
σταθμό.  



Φάκελοι  

• Ένας μαθητής τραβά ένα φάκελο και η τάξη 
πραγματοποιεί τη δραστηριότητα που υπάρχει 
σε αυτόν 

• Επάνω στο φάκελο υπάρχει ο αριθμός των 
επαναλήψεων 

• Οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν: πυγμαχία, άλματα, κοιλιακούς, 
κινήσεις χεριών κλπ 

 



Ρυθμός 

Σε ζευγάρια:2-3 μέτρα μακριά 
Ένα αντικείμενο μεταξύ τους.  
Ενεργοποιήστε κάποια μουσική. Οι μαθητές 

πρέπει να εκτελούν τις ακόλουθες ενέργειες στο 
ρυθμό της μουσικής 

• χτυπήματα γονάτων 
• χτυπήματα ώμων  
•χειροκροτήματα κλπ 
Όταν σταματήσει η μουσική: ποιος θα αρπάξει 

πρώτος το αντικείμενο; 
 



Αναπνοές 

     Για την απελευθέρωση της έντασης 

•  διδάξτε τους μαθητές να εισπνέουν από τη μύτη 
τους ως το 5  και στη συνέχεια να εκπνέουν από 
τη μύτη τους (όχι το στόμα τους) ως το 5  

• επαναλάβετε 10 φορές με σταθερό ρυθμό 

• το επόμενο λεπτό, πρέπει να εισπνέουν 

    θετικές σκέψεις και να εκπνέουν τυχόν 
αρνητικές σκέψεις 

 



Λογοτεχνία 

    Ένας μαθητής διαβάζει ένα απόσπασμα 
λογοτεχνικού βιβλίου  σε όλη την τάξη και κάθε 
φορά που ακούγονται οι λέξεις: εσύ, τον εαυτό 
σου, σου, εσένα  κλπ 

    η τάξη πρέπει πχ να σηκώνεται, να κάνει 
στροφή και να κάθεται  

 

                          παραλλαγές 

 



Ερωταπαντήσεις 

Τα παιδιά εκτελούν κινήσεις για να δώσουν τις 
απαντήσεις τους.  

Ο εκπαιδευτικός διαβάζει μια ερώτηση και δίνει 
μια απάντηση 

Αν πιστεύουν ότι η απάντηση είναι σωστή, 
παραμένουν καθιστοί και κινούν τα χέρια τους 
ρυθμικά προς το ταβάνι  

Αν πιστεύουν ότι η απάντηση είναι ψευδής, 
σηκώνονται και περπατούν στο χώρο 

 



Πέρασμα μπάλας 

• Οι μαθητές όρθιοι 

 

• Ένας μαθητής δίνει μια χάρτινη μπάλα σε  ένα 
άλλο που στέκεται και στη συνέχεια κάθεται 

 

• Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρις ότου όλοι οι 
μαθητές καθίσουν 



Κέρμα 

• Πετάμε ένα κέρμα  

• Αν πέσει με την κεφαλή προς τα πάνω οι 
μαθητές εκτελούν πχ 5 φορές την άσκηση: 
αγκώνες στα γόνατα 

• Όταν πέσει με τα γράμματα προς τα πάνω 

    εκτελούν πχ προβολές κλπ 



Ομάδα Πρόκληση 

 

• Χωρίστε την τάξη σε 4 ομάδες  

• Επίθεση, άμυνα, προπονητές, μαζορέτες.  

• Η ομάδα επίθεσης θα βαδίσει προς τα εμπρός 
γύρω από το δωμάτιο,  

• Η αμυντική ομάδα θα κινηθεί με τυχαία σειρά, 

• Οι προπονητές με ρυθμό εμπρός και πίσω,  

• Οι μαζορέτες θα κινηθούν πάνω-κάτω στη θέση 
τους. 

 



Σας ευχαριστώ 

Δραστηριότητες ολοήμερου 


