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ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ-ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΟΕΠΑΦΕΣ 

Λίγα λόγια γι΄αυτή τη δραστηριότητα 

⚫ Είναι κατάλληλη για τη β/θμια εκπαίδευση(γυμνάσιο-λύκειο), αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και στην Ε-ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. 

⚫ Στοχεύει στην ατομική βελτίωση του μαθητή στο χειρισμό της μπάλας στην καλαθοσφαίριση, 

μέσα από μια σειρά ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Επιπλέον καλλιεργεί τον 

προσανατολισμό στη “δουλειά” και ενισχύει τα εσωτερικά κίνητρα μάθησης. Δεν δουλεύεται 

σε κλίμα ανταγωνιστικού με τους” άλλους”. Στόχος του κάθε μαθητή ξεχωριστά αποτελεί η 

δική του πρόοδος, η δική του βελτίωση σχετικά με το πρότερο επίπεδό του και όχι συγκριτικά 

με τους συμμαθητές του. 

⚫ Είναι κατάλληλη για την ασύγχρονη, τη σύγχρονη, αλλά και τη δια ζώσης διδασκαλία. 

⚫ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διδακτικές μονάδες της ενότητας καλαθοσφαίριση. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί ακολοθούθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

1. Δημιουργήθηκε ένα βίντεο με 24 ασκήσεις επαφής με τη μπάλα του basket(ball handling). 

2. Στη συνέχεια μεταφορτώθηκε στο youtube. 

3. Aκολούθησε επεξεργασία ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες κινούμενες εικόνες. 

4. Χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή google slides, 25 διαφάνειες. 

5. Ο σύνδεσμος της παρουσίασης σε κοινή χρήση με δυνατότητα προβολής δόθηκε στους 

μαθητές. 

Ακολουθεί το αρχείο όπως το ανεβάζουμε στην ψηφιακή μας τάξη. 

ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΟΕΠΑΦΕΣ 

Μέσα από τη δραστηριότητα ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤΟΕΠΑΦΕΣ έχεις την ευκαιρία να 

βελτιώσεις την επαφή σου με τη μπάλα. Όλες οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν  στο χώρο 

σου.Μπορείς βέβαια να δουλεύεις και σε ανοιχτό χώρο με ασφάλεια. 

Οι ασκήσεις χωρίζονται σε τρία επίπεδα σύμφωνα με το βαθμό δυσκολίας. Αν δουλέψεις 

με όρεξη και θέληση σίγουρα θα βελτιωθείς και θα αποκτήσεις άνεση στην τεχνική και το 

χειρισμό της μπάλας στην καλαθοσφαίριση. Η εξάσκηση είναι το πιο σημαντικό όπλο 

στην προσπάθεια της αυτοβελτίωσης. 

Για να σε βοηθήσω σου προτείνω τα παρακάτω: 

➢ Κάνε όσες επαναλήψεις χρειάζονται ώστε να νιώθεις ικανοποιημένος-η. 
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➢ Πρόσεξε τις οδηγίες κάθε άσκησης και παρατήρησε πολύ προσεκτικά την 

κινούμενη εικόνα. 

➢ Μην προχωράς στο επόμενο επίπεδο αν δεν είσαι έτοιμος-η. 

Να θυμάσαι ότι επιτυχία είναι η έστω και μικρή βελτίωση. 

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο θα μπεις στο ΜΠΑΣΚΕΤΟΣΠΙΤΟ 

https://docs.google.com/presentation/d/1py42l56SLZfVegcRRixSjKACbyqcFm

uJEG0z2_Mq734/edit?usp=sharing 

ΚΑΛΗ ΜΠΑΣΚΕΤΟΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΘΕΛΗΣΗ ΚΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Πηγές: https://giphy.com/ 

             https://gifs.com/?hl=el&gl=GR όπου θα επικολλήσουμε το URL του video που μας 

ενδιαφέρει 
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