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Διδακτική πρόταση για την ΠΕ και όχι μόνο
Στόχοι της παρακάτω δράσης είναι:

- η αύξηση του ενεργού χρόνου άσκησης των μαθητών κατά την περίοδο των διακοπών των
μαθημάτων, αλλά μπορεί να συνδυαστεί και παράλληλα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων είτε
στην εξ΄αποστάσεως είτε στη δια ζώσης διδασκαλία.

- η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας

- η απόκτηση γνώσεων, αρχών και αξιών που μέσα από τη Φυσική Αγωγή βρίσκουν εφαρμογή σε όλους
τους τομείς της ζωής.

Εννοείται πως με τις αντίστοιχες αλλαγές των δραστηριοτήτων ανάλογες προτάσεις μπορούν να
εφαρμοστούν στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Είναι στην ευχέρεια του κάθε συναδέλφου ΚΦΑ να τις
διαμορφώσει ανάλογα. Παρουσιάζεται παρακάτω μια ιδέα που εφαρμόστηκε στην α/θμια εκπαίδευση
κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων 2020. Η δράση αυτή συνεχίζεται και μετά την
επανεκκίνηση λειτουργίας των σχολείων.

Aγαπητά παιδιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΜΑΘΑΙΝΩ-ΚΙΝΟΥΜΑΙ-ΠΑΙΖΩ ΟΜΑΔΙΚΑ
Ο σκοπός του παιχνιδιού: α) να περάσετε ευχάριστα αλλά και ωφέλιμα τον ελεύθερο χρόνο σας
κατά την περίοδο των διακοπών.

β) να αυξήσετε τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά σας, μέσα και έξω από το σπίτι

γ) να αποδεχτείτε τον σημαντικό ρόλο της άσκησης στην ποιότητα της ζωής σας

δ )να βελτιώσετε τις δεξιότητες χρήσης Η/Υ

ε) να καλλιεργήσετε το ομαδικό πνεύμα
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στ) να αποκτήσετε γνώσεις και να διαχειριστείτε πληροφορίες που εμπλέκονται στο τεράστιο
γνωστικό πεδίο της Φυσικής Αγωγής

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες.

Ο κάθε μαθητής-μαθήτρια στην ίδια δοκιμασία μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά.

Οι δοκιμασίες μπορεί να έχουν κινητικό ή γνωστικό περιεχόμενο.

Για να καταχωρηθούν οι πόντοι πρέπει είτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική τάξη της
Φυσικής Αγωγής, είτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας απευθείας μέσω της εφαρμογής.

Αν η απάντησή σας είναι ολοκληρωμένη τότε θα προσθέσετε τους πόντους στον εαυτό σας
αλλά και στην ομάδα σας, δηλαδή στο τμήμα σας.

Η ενημέρωση τόσο για ατομικό, όσο και για το ομαδικό σας σκορ θα είναι άμεση. Για το ατομικό
σκορ-επίδοση θα είναι σε προσωπικό επίπεδο και για την πορεία του ομαδικού σκορ θα
ενημερώνεται τακτικά ο τοίχος της τάξης. Εκεί θα μπορείτε όλοι και όλες να βλέπετε πως τα πάει
η ομάδα σας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές των τάξεων: Γ΄- Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄.

Κάθε δοκιμασία προσθέτει 10 πόντους στην ομάδα σας.

Ας δούμε τις δοκιμασίες

1.Στην η-τάξη και στα πολυμέσα υπάρχει το βίντεο ΚΑΝΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ-ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ-
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Αφού εξασκηθείς αρκετές φορές στείλε μήνυμα με τον κωδικό της
δοκιμασίας δηλαδή 1,και γράψε τι σε δυσκόλεψε περισσότερο. Να αναφέρεις και πόσους
κοιλιακούς συνεχόμενους κατάφερες να κάνεις.

2. Αφού ανοίξεις το έγγραφο ΤΟ ΣΧΟΙΝΑΚΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ κι εξασκηθείς στείλε μήνυμα με τον
κωδικό της δοκιμασίας δηλαδή 2, και γράψε πόσες συνεχόμενες αναπηδήσεις κατάφερες να
κάνεις. Ακόμη να αναφέρεις με ποιους τρόπους από αυτούς που παρουσιάζονται στο βίντεο
δυσκολεύεσαι περισσότερο.Για τις ασκήσεις σε ζευγάρια να γράψεις με ποιον συνεργάστηκες,
ποια άσκηση είναι η δυσκολότερη, αλλά και ποια είναι η πιο διασκεδαστική.

3. Θα βρεις 5 σκαλοπάτια και θα τα ανέβεις σε αργό ρυθμό,( ΟΧΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ) 60 φορές
μετρώντας μόνο όταν ανεβαίνεις. Στο μήνυμα που θα στείλεις με τον κωδικό της άσκησης
δηλαδή 3, γράψε ποιος μυς κουράστηκε-εργάστηκε- δυνάμωσε περισσότερο, και ποια ήταν η
διάρκεια της άσκησης.Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις χρονόμετρο.Στο τέλος θα κάνεις
διάταση αυτόν το μυ.

4. Παρακάτω βλέπεις 4 διαφορετικές θέσεις άσκησης

https://video.link/w/9jw6b 
https://video.link/w/9jw6b 
https://eclass11.sch.gr/modules/video/file.php?course=9190237106&id=99218
https://eclass11.sch.gr/modules/document/file.php/9190237106/%CE%A4%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%99%20%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%99%20%CE%95%CE%93%CE%A9%21.pdf
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ΨΗΛΗ ΣΑΝΙΔΑ

ΠΛΑΓΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΝΙΔΑ

Θα εξασκηθείς σε κάθε θέση 3 φορές για 8΄΄ με ενδιάμεσο διάλειμμα 20΄΄. Πρόσεχε την πλάτη
και τη λεκάνη σου να είναι σε ευθεία και να μην κάνουν “βουνό”. Στείλε μήνυμα με τον κωδικό
της άσκησης δηλαδή 4, γράφοντας ποια θέση είναι για σένα η πιο εύκολη και ποια η
δυσκολότερη. Προσπάθησε να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

5. Στα πολυμέσα υπάρχει το βίντεο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ 2ο ΜΕΡΟΣ. Αφού εξασκηθείς και
διασκεδάσεις με την οικογένειά σου στείλε μήνυμα με τον κωδικό της άσκησης δηλαδή 5, και
γράψε ποια άσκηση- δραστηριότητα ήταν πιο δύσκολη.

ΠΛΑΓΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΨΗΛΗ

https://video.link/w/fCL3b
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6. Θα κάνεις 5΄συνεχές αερόβιο τρέξιμο με χαμηλή ένταση(2η ταχύτητα). Αμέσως μετά θα
μετρήσεις τους σφυγμούς σου για 15΄΄ με
δείκτη και μέσο δάκτυλο όπως φαίνεται
στην εικόνα.

Σημείωσε τον αριθμό για να μην τον
ξεχάσεις. Κάνε διατάσεις για 3΄και αμέσως
μετά κάνε ποδήλατο για 5΄συνεχόμενα με
μέτρια ταχύτητα. Μέτρησε τους
σφυγμούς πάλι όπως πριν και σημείωσε στο χαρτάκι. Στείλε μήνυμα με τον κωδικό της
δοκιμασίας δηλαδή 6, γράψε τους σφυγμούς που μέτρησες στις δύο ασκήσεις και σχολίασε τη
διαφορά μεταξύ τους(εφόσον υπάρχει) προσπαθώντας να την εξηγήσεις.

7.Στείλε μήνυμα με τον κωδικό της δραστηριότητας δηλαδή 7, γράφοντας τις 10 λέξεις του
ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟΥ που θα βρεις στα πολυμέσα της η- τάξης.

8. Βάλε δύο μαξιλάρια το ένα πάνω στο άλλο και προσπάθησε να ισορροπήσεις όπως στην
εικόνα.

Κράτα τον κορμό ίσιο. Δούλεψε 15΄΄ το κάθε πόδι.
Κάνε τρεις επαναλήψεις, δηλαδή 3σετ. Για να
προσθέσεις πόντους στην ομάδα σου πρέπει να
στείλεις φωτογραφία με μήνυμα και κωδικό
δραστηριότητας 8. (θα το κάνεις με επισύναψη
αρχείου.)

9.

https://learningapps.org/watch?v=pusefqv0k20
https://learningapps.org/watch?v=pusefqv0k20
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Βλέπεις μια εικόνα από τον “τοίχο της φυσικής αγωγής” του σχολείου. Αν στείλεις μήνυμα με
τον κωδικό δραστηριότητας δηλαδή 9, γράφοντας τρεις κανονισμούς του αθλήματος αυτού
προσθέτεις 10 πόντους στην ομάδα σου!

10. Αφού μελετήσεις το έγγραφο της η- τάξης ΜΕ ΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΚΑΛΑ και εξασκηθείς πρέπει
να δημιουργήσεις μια δική σου άσκηση, ένα κινητικό μοτίβο που δεν υπάρχει στο βίντεο της
άσκησης. Στείλε μήνυμα στην η- τάξη με τον κωδικό της δραστηριότητας δηλαδή 10,ένα μικρό
βίντεο της δικής σου άσκησης (άρα χρειάζεσαι κι έναν βοηθό) που να διαρκεί 15-30΄΄ και δώσε
στην ομάδα σου τους 10 πόντους.

11. Στην η - τάξη υπάρχει το διαδραστικό παιχνίδι ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑΛΑ-ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ.
Στείλε μήνυμα με τον κωδικό 11 γράφοντας τις 8 λέξεις και δώσε 10 πόντους στην ομάδα σου!

12. Πιο κάτω βλέπεις μια εικόνα από τον “τοίχο της φυσικής αγωγής” του σχολείου. Αφού τη
μελετήσεις και προβληματιστείς σκέψου, πρότεινε τρόπους και λύσεις για τον εαυτό σου και
στους άλλους με στόχο τη διατήρηση του φυσιολογικού βάρους. Στείλε τις σκέψεις σου σε
μήνυμα με κωδικό 12 και πρόσθεσε 10 πόντους στην ομάδα σου!

https://eclass11.sch.gr/modules/document/file.php/9190237106/M%CE%B5%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B7%20%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1.pdf
https://learningapps.org/watch?v=p05dfmf7n20
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13. Στην η- τάξη υπάρχει η άσκηση ΒΡΕΣ ΑΝ ΤΟ ΣΩΣΤΟ . Προσπάθησε να επιλέξεις σωστά
τουλάχιστον 12 από τις 15 ερωτήσεις για να δώσεις 10 πόντους στην ομάδα σου.Πατώντας
υποβολή τελειώνεις και μπορείς να δεις το σκορ αλλά και τα λάθη σου.

14. Στην η- τάξη θα βρεις στα έγγραφα το αρχείο ΠΑΙΖΟΥΜΕ BASKET; Το βίντεο θα σε βοηθήσει
να μάθεις να κάνεις μόνος-η μπάσιμο σουτ στο μπάσκετ, μια πολύ σημαντική δεξιότητα. Κάνε
εξάσκηση με τη μπάλα σου σύμφωνα με τη σειρά των ασκήσεων που μελέτησες. Στείλε σε
μήνυμα με τον κωδικό 14 ένα βίντεο 15-30΄΄ όπου δείχνει την πρόοδό σου και τι κατάφερες με
την εξάσκηση στο μπάσιμο.

15. Στον “τοίχο της φυσικής αγωγής” υπάρχει η παρακάτω εικόνα. Αν ήσουν εσύ η αθλήτρια θα
έκανες το ίδιο; Ποιες αξίες του αθλητισμού και της ζωής μπορεί να μας διδάξει αυτή η εικόνα;
Στείλε σε μήνυμα με τον κωδικό 15 την απάντησή σου και δώσε 10 πόντους στην ομάδα σου. Η
απάντησή σου θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη.

https://eclass11.sch.gr/modules/exercise/admin.php?course=9190237106&exerciseId=140099&preview=1
https://eclass11.sch.gr/modules/document/file.php/9190237106/%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%96%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%20%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A4%3B%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20%CE%A3%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%99%20%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95.pdf
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Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνείτε με μήνυμα στην η- τάξη.

Η σειρά των δραστηριοτήτων είναι τυχαία. Εσείς επιλέγετε τη δική σας!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


