
EIKONIKH TAΞΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Δυο λόγια γι΄ αυτή τη δραστηριότητα 
- Η δράση αυτή προτείνεται για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. 
- Για την ολοκλήρωσή της έγιναν 24 σύντομες βιντεολήψεις προς όφελος των 

μαθητών, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός από τους ίδιους. 
- Δημιουργήθηκε σε μία μόνο διαφάνεια στην εφαρμογή google slides. 
- Όταν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση έγινε ρύθμιση στο σύνδεσμό της για κοινή 
χρήση με δυνατότητα προβολής σε όσους έχουν το σύνδεσμο, ώστε όλοι οι μαθητές 
μας να έχουν αυτή τη δυνατότητα. 
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ασύγχρονη και σύγχρονη εξ΄αποστάσεως 
διδασκαλία καθώς και στη δια ζώσης εφόσον υπάρχει στο χώρο άσκησης 
προτζέκτορας. 
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρεις και περισσότερες διδακτικές μονάδες. 
- Δύναται να εμπλουτιστεί (κι αυτό είναι πολύ σημαντικό) από επιπλέον προτάσεις 
των ίδιων των μαθητών. 
Είναι χρήσιμο να κάνουμε τα παρακάτω βήματα: 
⚫ Ανεβάζουμε το έγγραφο στην ψηφιακή μας τάξη 
⚫ Στα πλαίσια της σύγχρονης εξ΄αποστάσεως ενημερώνουμε τους μαθητές μας να 

δουν αρχικά σε χρόνο επιλογής τους τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, να 
καταγράψουν απορίες, εντυπώσεις, να δοκιμάσουν να κάνουν μόνοι τους 
κάποιες ασκήσεις. Τους ζητάμε στο επόμενο μάθημα να έχουν δύο από τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται στη δραστηριότητα, ότι θέλει ο καθένας. 

⚫ Εννοείται πως αν χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας τάξη “συνεργατικά” με την 
κλασική δια ζώσης διδασκαλία, δεν είναι απαραίτητος ο προτζέκτορας. Απλά οι 
μαθητές θα έχουν φέρει ο καθένας τα υλικά που θέλει να χρησιμοποιήσει από 
το σπίτι του και θα έχει επιλέξει τις κατηγορίες και τις ασκήσεις. (κι αυτό γιατί 
μια σχολική μονάδα σίγουρα δεν έχει την απαραίτητη ποσότητα εποπτικών 
μέσων). 
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ….ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ!!! 

 



Σ΄αυτή τη δραστηριότητα  θα μάθουμε πως μπορούμε να μετατρέψουμε το χώρο 
μας σ΄ένα γυμναστήριο. Είναι απλό. Δεν χρειάζονται όργανα, ούτε έξοδα φυσικά. 
Αυτά που απαιτούνται όλοι τα έχουμε στα σπίτια μας. Τι χρειαζόμαστε: 
ελεύθερο από έπιπλα χώρο 4-5 τετραγωνικών μέτρων 
ένα κοντάρι δηλαδή ένα σκουπόξυλο 
ένα ελαστικό καλσόν  
ένα μπαλόνι 
1-2 διακοσμητικά μαξιλάρια 
το βάρος του σώματός μας 
Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για να το δουλεύεις όποτε θέλεις αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και στη σύγχρονη εξ΄αποστάσεως διδασκαλία. Μέσα από το 
ασκησιολόγιο θα λάβεις σημαντική βοήθεια και γνώση όπως: 
1. Για τους σημαντικούς μύες του σώματός σου. Θα μάθεις να τους αναγνωρίζεις 
και κυρίως να τους «αισθάνεσαι» κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. 
2. Θα μάθεις πρωτότυπες ασκήσεις ισορροπίας, ικανότητα που συνήθως 
παραμελείς, αλλά είναι πολύ σημαντική για τη σωστή στάση του σώματος, και 
γυμνάζει όλο το σώμα. Ταυτόχρονα βελτιώνει το συντονισμό στις κινήσεις και σε 
προστατεύει από τραυματισμούς καθώς οι αρθρώσεις «μαθαίνουν» να 
συνεργάζονται και να αντιμετωπίζουν πιθανές απότομες αλλαγές της κινητικής 
σου κατάστασης. Η ισορροπία διακρίνεται σε στατική(όταν η κινητική κατάσταση 
είναι σταθερή), και σε δυναμική (όταν η κινητική κατάσταση διαφοροποιείται, 
επομένως αλλάζει και η βάση στήριξης) 
3. Θα μάθεις να εκτελείς ασκήσεις ενδυνάμωσης για χωριστές μυϊκές ομάδες: 
χέρια,πόδια,κοιλιά,πλάτη 
4. Θα εξασκηθείς στο να οργανώνεις ένα δικό σου πρόγραμμα ενδυνάμωσης 
σύμφωνα με τις ανάγκες σου και ακολουθώντας τις οδηγίες.Μπορείς  
α) να εκτελείς τις ασκήσεις του ίδιου αντικειμένου που αντιστοιχούν στην ίδια 
κατηγορία.Αν επιλέξεις να κάνεις έναν κύκλο μ΄αυτό τον τρόπο θα κάνεις 
διάλειμμα 30΄΄ στο τέλος κάθε άσκησης. Θα κάνεις τρεις κύκλους με 4 σταθμούς.Η 
διάρκεια της άσκησης σε κάθε σταθμό ανάλογα με το επίπεδό σου κυμαίνεται 
από 30 ως 60΄΄. 
β) να αλλάζεις κατηγορία δηλαδή μυϊκή ομάδα σε κάθε άσκηση π.χ. από πόδια να 
συνεχίσεις με πλάτη, μετά με δυναμική ισορροπία κτλ, και να ολοκληρώσεις έναν 
κύκλο κάνοντας 6 διαφορετικές ασκήσεις που αντιστοιχούν σε 6 διαφορετικές 
κατηγορίες. Θα κάνεις διάλειμμα 30΄΄ ανάμεσα στις ασκήσεις και θα 
ολοκληρώσεις δύο κύκλους, δηλαδή 12 διαφορετικές ασκήσεις. Αν αντέχεις 
μπορείς να προχωρήσεις και σε 3ο κύκλο. Από κύκλο σε κύκλο θα κάνεις 2΄ 
διατάσεις. 
γ) να κάνεις ένα δικό σου πρόγραμμα σύμφωνα με το ασκησιολόγιο όπου θα 
δουλεύεις 2 ή 3 διαφορετικές κατηγορίες σε συνέχεια.Αν π.χ θέλεις να δουλέψεις 
χέρια, πλάτη, στατική ισορροπία, τελειώνεις τον 1ο κύκλο (4 ασκήσεις για χέρια) 
κάνεις 2΄λεπτά διάλειμμα με διατάσεις και ξεκινάς έναν κύκλο με τις 4 ασκήσεις 
για πλάτη κοκ. 
Πατώντας στο σύνδεσμο 
https://docs.google.com/presentation/d/156BzAkbONgGSHPYkOnCbsY-
W7qYpQofSMEpj3_z5bnE/edit?usp=sharing  μπορείς να δεις το ζέσταμα και τις 
ασκήσεις.  

https://docs.google.com/presentation/d/156BzAkbONgGSHPYkOnCbsY-W7qYpQofSMEpj3_z5bnE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/156BzAkbONgGSHPYkOnCbsY-W7qYpQofSMEpj3_z5bnE/edit?usp=sharing
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Μια σύντομη αναφορά για τα οφέλη από τη συχνή άσκηση ενδυνάμωσης θα 
είναι η δική σου εργασία που θα στείλεις στην ηλεκτρονική τάξη της Φυσικής 

Αγωγής, μαζί με τις εντυπώσεις σου για το πρόγραμμα που ακολούθησες. 
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