
ΤΛΗ Φ.Α. (3) ΘΔΜΑ : ΣΙΒΟ – ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ  

Δ ΚΑΙ Σ ΣΑΞΗ 
 

Παηδηά θαιεκέξα. 

ΣΙΒΟ 

Αλνίγνληαο ηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10871 

 ζα αλνίμεη  ην βηληεάθη κε ηίηιν Ολςμπιακά Αγωνίσματα τίβος. 

Γνθηκάζηε ηηο γλώζεηο ζαο  παηώληαο ην βειάθη δεμηά. ζα ζαο δεηεζεί λα 

ηαμηλνκήζεηε ηα αγσλίζκαηα ζηίβνπ  πνπ ζαο παξνπζηάδεη θεξδίδνληαο πόληνπο. 

Ακέζσο κεηά ζα ζαο παξαπέκςεη ζε δεύηεξε ηαμηλόκεζε θεξδίδνληαο θαη  πάιη 

πόληνπο. 

Θα ελζνπζηαζηείηε θαη ζα αμηνπνηήζεηε δεκηνπξγηθά ην ρξόλν θαη ηηο γλώζεηο ζαο. 
 

Αλνίγνληαο ηνλ ζύλδεζκν 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10745  Γιαυοπέρ μεταξύ απσαίων και 

σύγσπονων Ολςμπιακών Αγώνων  μεθηλάεη έλα παηρλίδη ηαμηλόκεζεο. 

Αλ νδεγήζεηε ην πνληίθη πάλσ ζηηο εηθόλεο ή ηηο ιέμεηο-θξάζεηο κπνξείηε λα ζύξεηε 

ην θάζε αληηθείκελν αξηζηεξά ή δεμηά , αλάινγα κε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμύ αξραίσλ θαη ζύγρξνλσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ . 

Παηώληαο όηαλ ηειεηώζεηε πην θάησ  ηνλ έλεγσο , ζαο δείρλεη ην ζθνξ πνπ πεηύραηε. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πετοσυαίπιση 

 
ΘΔΜΑ : ΣΑΗ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ,   ΜΔΣΩΠΙΚΗ  ΠΑΑ ΜΔ ΓΑΥΣΤΛΑ ,  

ΔΡΒΙ ΑΠΟ ΚΑΣΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ , ΔΠΙΘΔΣΙΚΟ ΥΣΤΠΗΜΑ , ΜΠΛΟΚ. 

 

Μπνξείηε λα θάλεηε εμάζθεζε ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ ζαο ή ζηνλ ηνίρν , μεθηλώληαο  

πάληα κε δέζηακα από ην άλσ κέξνο ηνπ θνξκνύ  καο πξνο ην θάησ ή θαη ην 

αληίζεην. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζην δέζηακα ηεο σκηθήο δώλεο ,ζηνπο θαξπνύο θαη  ζηα δάρηπια  

. 

τον τοίσο:Αξρίδεηε κε κηθξέο θαη γξήξνξεοπαζνύιεο  . 

Αθνινπζεί θνληξόι θαη πάζα , ζπλερόκελεο πάζεο θνληά ζην ηνίρν  θαη κεηά  

κεγαιώλνληαο ηελ απόζηαζε από απηόλ. 

Μαλζέηα κε θνληξόι θαη  ελαιιάμεη κε πάζεο ζηνλ ηνίρν.  

Απμνκεηώλσ ηελ απόζηαζε από ηνλ ηνίρν. 

Αλ έρεηε σώπο στην αςλή θαη άιιν έλα άηνκν , κπνξείηε λα θάλεηε εμάζθεζε ζηηο  

πάζεο , ζηε καλζέηα , ζην ζεξβίο από θάησ κεησπηθό θαη από πάλσ γηα όζνπο 

κπνξνύλ. 

Δπίζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ζρνηλί αληί γηα θηιέ , θάλνληαο 

εμάζθεζεζε όια ηα κέρξη ηώξα αληηθείκελα από θνληηλέο θαη καθξύηεξεο 

απνζηάζεηο . 

Μπνξείηε λα ζηνρεύεηε ην ζεξβίο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζην έδαθνο , λα 

εμαζθεζείηε ζην επηζεηηθό ρηύπεκα (θαξθί) από ηηο άθξεο ηνπ ζρνηληνύ θαη  ζην 

κπινθ από όια ηα ζεκεία ηνπ ζρνηληνύ. 

 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10871
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10745
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10745?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10745?locale=el


Να ζπκάζηε όηη πάληα βξηζθόκαζηε ζηελ ζηάζε εηνηκόηεηαο πξηλ θαη κεηά αθνύ  

πξνβνύκε ζε θάπνηα  από ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο. 

 

Αθνινπζνύλ ηα δύν θύιια θξηηεξίσλ3 θαη 4 όπνπ κπνξείηε λα απηναμηνινγήζεηε ηε 

ζσζηή ζηάζε ηνπ ζώκαηόο ζαο θαηά ηελ  πάζα κε δάρηπια. 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

ΔΡΩΣΗΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΠΙΛΟΓΗ 

 
 
 
 

   1.Καηά ηε ζηάζε εηνηκόηεηαο πξέπεη : 

Α. Τα πόδηα λα είλαη αλνηρηά όζν ην άλνηγκα ησλ ώκσλ θαη ην έλα πόδη λα 

πξνεγείηαη ηνπ άιινπ   

Β. Ο θνξκόο λα  βξίζθεηε ιπγηζκέλνο κπξνζηά 

Γ.  Γελ ηζρύεη ην Α θαη ην Β 

Γ. Ιζρύνπλ ην Α θαη ην Β 
 
 
 
 

2 .Καηά ηελ πάζα κε δάρηπια κεηά από θίλεζε , ηη ηζρύεη; 
 

Α.  Να μεθηλάσ ηελ θίλεζε γξήγνξα , παξαηεξώληαο ηελ ηξνρηά ηεο κπάιαο  

Β.  Να μεθηλάσ ηελ θίλεζε αξγά αθνύ πεξηκέλσ λα δηαλύζεη ε κπάια ηε κηζή ηξνρηά 

ηεο 

Γ.    Τν ζώκα καο είλαη ζηξακέλν πξνο ηελ ηξνρηά πνπ ζέισ λα ζηείισ ηελ κπάια. 

Γ.   Ιζρύνπλ ην Α θαη ην Γ. 
 
 
 
 

3.   Καηά ηελ καλζέηα : 
 

Α.   Η κπάια ρηππάεη ζηνπο δύν πήρεηο ηαπηόρξνλα 

Β.   Τα γόλαηα είλαη ηελησκέλα 

Γ.     Γελ έρσ ζηξακκέλν ην κέησπν κνπ πξνο ην ζεκείν πνπ ζέισ λα ζηείισ ηελ 

κπάια 

Γ.    Γελ ηζρύεη θαλέλα από ηα παξαπάλσ 
 
 
 
 

     4 . Καηά ην ζέξβηο από θάησ ,ηη ηζρύεη; 
 

Α. Να πεηάηε ηελ κπάια ρακειά 

Β. Καηά ηε ζηηγκή ηνπ ρηππήκαηνο λα γίλεηαη κεηαθνξά βάξνπο από ην πίζσ ζην 

κπξνζηηλό     πόδη 

Γ.  Ιζρύνπλ ην Α θαη ην Β 

Γ. Γελ ηζρύεη θαλέλα από ηα παξαπάλσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σαο   ζηέιλσ ηνπο ζπλδέζκνπο από ην θσηόκεηξν πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθκάζεζε 

ηεο πεηνζθαίξηζεο. 
 

1. ΠΑΣΑ ΜΔ ΓΑΦΤΥΛΑ , ΣΤΑΣΗ ΔΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (άλνημε ηνπο  παξαθάησ 

ζπλδέζκνπο) 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11086 

 
 

2.10 Solo Volleyball Drills To Try At Home 

https://safeyoutube.net/w/MC39 

 
 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11086
https://safeyoutube.net/w/MC39

