
ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

  

ΘΕΜΑ:  Ουέλη από την άσκηση στην υγεία (1) 

 

Ε ΚΑΙ ΣΤ ΤΑΞΗ 

Τα άηνκα πξέπεη λα κάζνπλ λα γπκλάδνληαη ζε όιε ηνπο ηε δσή, θάηη πνπ νδεγεί εθηόο από ηε ζσκαηηθή θαη 
ζηελ ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπο. Η ζρνιηθή δσή πξέπεη λα καο 
πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια γηα ην ππόινηπν ηνπ βίνπ.  

                                                                                           Άσκηση 1 : Τη κπνξεί λα αηζζάλεηαη απηόο ν ζθηέξ;       
                                                                                           Μπνξείηε λα γξάςεηε κεξηθέο ζθέςεηο ζαο;  

                                                                                             Απάληεζε  
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ΘΕΜΑ  :  ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (2)      

Πξάγκαηη, ππάξρνπλ πνιινί αθόκα ζνβαξνί ιόγνη γηα λα γπκλαδόκαζηε ζπζηεκαηηθά, ή λα αζρνινύκαζηε κε ζπνξ 

θαη θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Η άζθεζε είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα, βειηηώλεη ηε δηάζεζε, πεξηνξίδεη ην 
ζηξεο θαη ηελ έληαζε πνπ ληώζνπκε ζπρλά. Νηώζνπκε κηα ζηγνπξηά, όηαλ ην ζώκα καο είλαη γπκλαζκέλν, 
ζπγθεληξσλόκαζηε θαιύηεξα θαη πξαγκαηηθά απνδίδνπκε θαιύηεξα ζηα καζήκαηα ή ζηε δνπιεηά καο. 

Όζν πην πνιύ ζπκκεηέρνπλ ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηα άηνκα, ηόζν πεξηζζόηεξε ςπρηθή επεμία ληώζνπλ.  

 

 

Άσκηση 2: 
 Είλαη αιήζεηα όηη ε άζθεζε κάο επεξεάδεη θαη ςπρνινγηθά. Σεκείσζε ηη γλώξηδεο θαη ηη δε γλώξηδεο από ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ν παξαθάησ πίλαθαο 

ΧΥΦΟΛΟΓΘΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Τν γλώξηδα  Δελ ην γλώξηδα  

Καιή δηάζεζε, ληώζνπκε όκνξθα.                       

Ληγόηεξν ζηξεο θαη έληαζε, έλαο ηξόπνο λα ραιαξώλνπκε.                        

Δηαζθέδαζε θαη επραξίζηεζε.                                             

Ψξαίν ζώκα θαη θαιύηεξε εκθάληζε.                           

Σηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε.                          

Καιύηεξε πλεπκαηηθή απόδνζε.                             

Καιύηεξε απηνζπγθέληξσζε.                                 

Πην επράξηζην ύπλν.                                  

Ζσληάληα, ραξά, θαη επραξίζηεζε.                                

Παξέεο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο.                                           

Επραξίζηεζε ηεο νκαδηθήο δνπιεηάο κέζα από ηα παηρλίδηα.                                      

Καιέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο.                               

Φαιάξσζε από ην ζρνιείν, ην άγρνο θαη ηηο θαζεκεξηλέο έγλνηεο.                             



Από  το βιβλίο του μαθητή Ε και ΣΤ τάξη 

 

 



 

 



 

Τι πρέπει να μάθοσν οι γονείς ζηα παιδιά ηοσς ποσ αθλούνηαι 

 Επιηςσία είναι η πποζωπική βεληίωζη κι όσι ηο ξεπέπαζμα ηων άλλων. 
 Μεγαλύηεπη ζημαζία έσει η πποζπάθεια και όσι ηο αποηέλεζμα. 
 Η άθληζη είναι πάνω απ' όλα διαζκέδαζη. 
 Ανεξάπηηηα από ηο ηι κάνοςν οι ανηίπαλοι μαρ, ποηέ δε 

ζςμπεπιθεπόμαζηε ανηιαθληηικά, γιαηί ζεβόμαζηε ππώηα ηον εαςηό 
μαρ. 

 Οι ανηίπαλοι είναι ππόκληζη για νέερ γνωπιμίερ. 
 Σεβόμαζηε ηοςρ κανόνερ, γιαηί αςηό μαρ βοηθάει να ζςγκενηπωθούμε 

και να αποδώζοςμε καλύηεπα. 
 Σεβόμαζηε ηοςρ κανόνερ, γιαηί ζεβόμαζηε ηον εαςηό μαρ. 
 Η άθληζη είναι ςγεία, η επιθεηικόηηηα είναι καηαζηποθή ηηρ ςγείαρ. 

 ΕΠΙΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ  ΔΙΑΣΡΟΦΗ  ΟΤ 



 

 

 



 

 



 

Θυμόμαςτε ότι ςτην καθημερινή μασ  εκγφμναςη ακολουθοφμε την  ςειρά τησ  προθέρμανςησ ,του κυρίου μέρουσ και  

τησ αποθεραπείασ. 

Μεπικέρ λανθαζμένερ αζκήζειρ πος ππέπει να αποθεύγονηαι  

 Λάζνο άζθεζε: Αλύςσζε θαη ησλ δύν πνδηώλ. Η άζθεζε απηή 

πξνθαιεί ππεξβνιηθή ζπκπίεζε ζηνπο κεζνζπνλδύιηνπο δίζθνπο (ζρήκα 5.6). 

 
Σσζηή άζθεζε: Αλύςσζε πνδηώλ κε ιπγηζκέλα γόλαηα. Η θίλεζε απηή (ζρήκα 5.7) δπλακώλεη 

ηνπο θάησ θνηιηαθνύο κύεο θαη γίλεηαη κε ηξάβεγκα ησλ πνδηώλ πξνο ην θεθάιη ρσξίο λα 
μεπεξληέηαη ην επίπεδν ησλ ώκσλ. 

Λάζνο άζθεζε: Οπίζζην ιάθηηζκα κε ππεξέθηαζε ηνπ ιαηκνύ θαη 
κε ην πόδη πάλσ από ην νξηδόληην επίπεδν δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηε κέζε (ζρήκα 5.8 

Σσζηή άζθεζε. Όρη ππεξέθηαζε ηνπ ιαηκνύ, νύηε ην πόδη πάλσ 
από ην νξηδόληην επίπεδν (ζρήκα 5.9). 
Καλή εξάςκηςη 

 


