
Θέμα: «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Στο 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ο εορτασμός της 9ης Ημέρας
Σχολικού Αθλητισμού 2022 θα εορταστεί την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022 με κοινό

σύνθημα:

 «ΑΘΛΗΣΗ κάθε μέρα, ΥΓΕΙΑ μια ΖΩΗ». 

Στόχος  είναι  η  ανάδειξη  της  ωφελιμότητας  της  άθλησης  στη  σωματική  και
πνευματική υγεία εφ’ όρου ζωής. Θα οργανώσουμε και θα υλοποιήσουμε σχετικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Τη
διοργάνωση  εποπτεύουν  οι  εκπαιδευτικοί  κλάδου  ΠΕ11  Φυσικής  Αγωγής  σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. 

Οι  μαθητές  θα  ασχοληθούν  με  ποικίλες  δραστηριότητες  εντός  του  σχολικού
χώρου (αθλητικές, εικαστικές, εργασίες με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο project),
προκειμένου να αναδειχθεί η θεμελιώδης σημασία της σωματικής άσκησης και
του αθλητισμού για την υγεία.  

Στόχος μέσω των αθλητικών δράσεων και δραστηριοτήτων, είναι η αναβάθμιση
της Φυσικής Αγωγής, προς όφελος όλων των μαθητών/μαθητριών.

Δραστηριότητες

• Παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια.

• Παραδοσιακά παιχνίδια

• Δρομικές ασκήσεις, σκυταλοδρομίες. 

• Δοκιμασίες πολλαπλών εμποδίων 

• Αθλοπαιδείες

• Διδασκαλία ενός παιχνιδιού ή ενός χορού από τους/τις μαθητές/μαθήτριες
στους δασκάλους/καθηγητές τους για να παίξουν/χορέψουν όλοι μαζί. 

• Εικαστικές δημιουργίες για την ημέρα του αθλητισμού.

• Έκθεση των αφισών σε κοινό χώρο του σχολείου.

• Παρακολούθηση συναφούς οπτικοακουστικού υλικού

Οι μαθητές/τριες θα μάθουν για τις αξίες του αθλητικού παιχνιδιού

Δρ. Ιωάννα Μάστορα & Κατερίνα Μαρίνου, ΚΦΑ



Οι Χρυσοί κανόνες του «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

•Δέχομαι τη νίκη με μετριοπάθεια. 

•Ποτέ δεν εξευτελίζω τον αντίπαλο.

•Αρνούμαι τη νίκη με παράνομα μέσα

•Εκτιμώ το καλό παιχνίδι του αντιπάλου.

•Θέλω να συμμετέχω επί ίσοις όροις στον αγώνα με τον αντίπαλο και

να βασίζομαι μονάχα στην ικανότητα και το ταλέντο μου.

•Γνωρίζω τους κανονισμούς και τους εφαρμόζω.

•Αρνούμαι κάθε λεκτική ή σωματική βία.

•Κρατώ την αξιοπρέπειά μου σε κάθε περίσταση.

•Παλεύω για τη χαρά του αθλητισμού.

•Προσπαθώ να προοδεύω.

•Είμαι πάντα τίμιος κι ειλικρινής

•Δίνω στους αγώνες τον καλύτερο εαυτό μου κι όταν ακόμη η νίκη

φεύγει από τα χέρια μου.

•Συγχαίρω τον νικητή μετά το τέλος του παιχνιδιού.

•Καθώς  οι  επιδόσεις  μου  βελτιώνονται,  καθήκον  μου  είναι  να

προστατεύω τις αρχές του Αθλητικού Πνεύματος. Μόνο έτσι θα γίνω

ίνδαλμα για τους συμμαθητές μου και για τα μικρότερα παιδιά.

•Ηγούμαι της ομάδος μου όταν επιλεγώ γι’ αυτό χωρίς έπαρση.

•Ξεχωρίζω τους συμπαίκτες μου χωρίς να περιφρονώ τους υπολοίπους.


