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Ιδηαηηεξόηεηεο Πνδνζθαίξνπ ζην ρνιείν

«Κύπιε/α, θα κάνοςμε μάθημα ή θα 

παίξοςμε ποδόζθαιπο»

Μεηνλεθηήκαηα

• Οη καζεηέο ζεσξνύλ ην Πνδόζθαηξν είλαη 

«πάξηε κπάια θαη παίμηε»

• Γελ ην ζεσξνύλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο

• Γελ είλαη αξεζηό άζιεκα ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ



Ιδηαηηεξόηεηεο Πνδνζθαίξνπ ζην ρνιείν

Γηδάζθεηαη δύζθνια ζε αγόξηα θαη θνξίηζηα 

ηαπηόρξνλα 

• Σα θνξίηζηα ην γλσξίδνπλ ιίγν

• Σα  αγόξηα λνκίδνπλ όηη γλσξίδνπλ ηα πάληα

Μόλν ην 24% ησλ ΚΦΑ δηδάζθνπλ ζε αγόξηα θαη 

θνξίηζηα ην ίδην

Οι καθηγήτπιερ ΦΑ ππέπει να το  διδάξοςν σωπίρ 

να το έσοςν διδασθεί



Πιενλεθηήκαηα

• Έρεη απινύο θαλνληζκνύο 

• Παίδεηαη αθόκε θαη κε «θαθή» ηερληθή

• Γελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξεο εγθαηαζηάζεηο

• Δίλαη πνιύ θηλεηηθό θαη παίδεηαη αθόκε θαη ζε 

πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο

• Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ απμνκεηώλεηαη αλάινγα 

κε ην ρώξν

• Παίδεηαη από παηδηά κε θάζε ζσκαηόηππν

Ιδηαηηεξόηεηεο Πνδνζθαίξνπ ζην ζρνιείν



Η εύθνιε ιύζε!!

Σα θνξίηζηα κηα κπάια Βόιεϊ 

Σα αγόξηα κηα κπάια Πνδνζθαίξνπ

Ιδηαηηεξόηεηεο Πνδνζθαίξνπ ζην ζρνιείν



Πεξηερόκελα καζεκάηωλ πνδνζθαίξνπ 

Γ΄-Γ ΄(3 καζήκαηα)                            Δ-Σ΄(8 καζήκαηα)



Πεξηερόκελα 11 καζεκάησλ  Α΄ Γπκλαζίνπ



Σηόρνη-πεξηερόκελα  καζεκάησλ Γπκλαζίνπ 

Β΄ ηάμε (6 ώξεο)                  Γ΄ ηάμε (4 ώξεο)

Μετά το τέλορ αςτήρ τηρ ενότηταρ οι μαθητέρ θα...

Σωμαηικός –Ψστοκινηηικός Τομέας 

… έρνπλ επαλαιάβεη θαη αθνκνηώζεη όιεο ηηο βαζηθέο 

δεμηόηεηεο ηνπ αζιήκαηνο πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα 

απνθηήζνπλ έλα απνδεθηό επίπεδν ηερληθήο. 

… έρνπλ κάζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αηνκηθήο ηαθηηθήο 

(επηζεηηθήο θαη ακπληηθήο) ώζηε λα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε αγώλεο πνδνζθαίξνπ.

… έρνπλ βειηηώζεη ηηο ηθαλόηεηεο αληίιεςεο ηεο ηξνρηάο ηεο 

κπάιαο, ζπληνληζκνύ (έιεγρνο δύλακεο θαη ηαρύηεηαο), 

πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ρώξν.

Σσναιζθημαηικός – Κοινωνικός Τομέας

… έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηελ εμάζθεζε θαη ζηνλ αγώλα.

… έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο επγελνύο άκηιιαο, ηνπ “επ 

αγσλίδεζζαη”, ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο παξαδνρήο ηεο 

αλσηεξόηεηαο ηνπ αληηπάινπ.

… θαηαλνήζεη ηε δηαθνξεηηθόηεηα εμαηηίαο ηεο ζσκαηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ησλ θπζηθώλ ηθαλνηήησλ

Γνωζηικός Τομέας

… γλσξίδνπλ ην ξόιν θαη ηε ζεκαζία ηεο πξνζέξκαλζεο θαη 

ηεο απνζεξαπείαο.

… έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ αμία ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο 

επαλάιεςεο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απόδνζεο. 

Μετά το τέλορ αςτήρ τηρ ενότηταρ οι μαθητέρ θα...

Σωμαηικός –Ψστοκινηηικός Τομέας 

…κπνξνύλ λα επηιέμνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ηα απαηηνύκελα 

ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ζε αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο.

... κπνξνύλ λα παίμνπλ κε ηα ζπζηήκαηα παηρληδηνύ 4:3:3 θαη 

4:4:2.

Σσναιζθημαηικός – Κοινωνικός Τομέας

... έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ αμία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο.

... έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο αξρέο ηνπ “επ αγσλίδεζζαη”.

... έρνπλ αλαπηύμεη ηελ ηθαλόηεηα λα επηιύνπλ κόλνη ηηο ηπρόλ 

δηελέμεηο ηνπο.

Γνωζηικός Τομέας

… γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ αζιήκαηνο.

... κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπζηεκάησλ αλάπηπμεο 4:3:3 θαη 4:4:2. 

.... κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα αλαιύζνπλ βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ακπληηθήο αιιά θαη ηεο επηζεηηθήο ηαθηηθήο

... κπνξνύλ λα αλαθέξνπλ ηνπο βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηνπ 

αζιήκαηνο θαη λα αγσλίδνληαη ζύκθσλα κε απηνύο.

… γλσξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο 

απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ. 



1) Καλνληζκνύο-Οξνινγία πνδνζθαίξνπ

2) Σερληθή:

 Σεκεία θιεηδηά εθηέιεζεο βαζηθώλ δεμηνηήησλ

 Μεζόδνπο δηδαζθαιίαο ηεο ηερληθήο

3) Σαθηηθή:

 Μεζόδνπο δηδαζθαιίαο ηεο ηαθηηθήο

 Αγσληζηηθά παηρλίδηα-Απινύο ζρεκαηηζκνύο

 Οξγάλσζε-θαζνδήγεζε νκάδαο ζην Γεκνηηθό (νκάδα 6 

παηθηώλ ζε γήπεδν mini)

 Οξγάλσζε-θαζνδήγεζε νκάδαο  ζην γπκλάζην & 

Λύθεην. Σπζηήκαηα 4-3-3, 4-4-2 

Πνδόζθαηξν: Απηά πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε…



ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ



ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ



 Καλνληζκόο δηαηηεζίαο- 17 Άξζξα

 ΚΑΠ (Καλνληζκόο Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ -θαλόλεο πνπ 

δηέπνπλ ηελ δηεμαγσγή ησλ   πξσηαζιεκάησλ-ΔΠΟ)

Καλνληζκνί πνδόζθαηξν ζάιαο (mini 

soccer ή 5x5)
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ΗΜΔΙΟ ΠΔΝΑΛΣΙ



ΓΗΠΔΓΟ

• Αθαηάιιειν ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 
(πάγνο, βξνρή, ρηόλη, νκίριε, αέξαο). 
Αλαβάιιεηαη ην  παηρλίδη από ηνλ δηαηηεηή. 
Δπαλαιακβάλεηαη ηελ επόκελε κέξα

• Αληηθαλνληθό . Τπεύζπλε ε γεπεδνύρνο 
νκάδα. (δελ έρνπλ ραξαρζεί ή ιείπνπλ θάπνηεο 
γξακκέο, δελ ππάξρνπλ ηέξκαηα ή δηαθέξνπλ ζε 

δηαζηάζεηο, δελ ππάξρνπλ δίρηπα ζηα ηέξκαηα)

ημανηικό: Μεγάλο εύπορ ζηιρ διαζηάζειρ 
αλλά πάνηα οπθογώνιο



ΜΠΑΛΑ

• Γηαζηάζεηο 68-70 εθ. 450-410 γξ./Πίεζε 0,6-

1,1  αηκόζθαηξεο )Νν 5

• Ο δηαηηεηήο επηιέγεη ηελ κπάια. Πξέπεη λα 

ππάξρνπλ 6 εθεδξηθέο ζηα πιάγηα 

• Δάλ «ζθάζεη» ζηακαηάεη απηόκαηα ν αγώλαο. 

Δπαλαξρίδεη κε ειεύζεξν δηαηηεηνύ.

• Μπάιεο κηθξόηεξωλ δηαζηάζεωλ

γηα κηθξόηεξεο ειηθίεο (Νν 3 θαη Νν 4)



ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΗΚΣΩΝ

• 11 βαζηθνί θαη κέρξη 7 κάμηκνπκ 

αλαπιεξσκαηηθνί (11+7=18)

• Ο αγώλαο μεθηλάεη θαη κε 9 παίθηεο-ηξηεο

• Ο αγώλαο ζπλερίδεηαη κέρξη θαη κε 7 παίθηεο-

ηξηεο κηαο νκάδαο



ΑΛΛΑΓΖ ΠΑΗΚΣΖ

• Σην θέληξν ηνπ 

γεπέδνπ

• Πξέπεη λα δεηεζεί 

από ηνλ δηαηηεηή

• Γίλεηαη ζε δηαθνπή 

ηνπ παηρληδηνύ



• Δπηηξέπνληαη κέρξη ηξεηο αιιαγέο ζε 
επίζεκνπο αγώλεο. Σε θηιηθνύο όζεο
έρνπλ ζπκθσλεζεί.

• Όπνηνο παίθηεο γίλεηαη αιιαγή δελ
κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί.

• Ο παίθηεο  πνπ κπαίλεη ζηνλ αγώλα  
κπνξεί λα γίλεη πάιη αιιαγή.

• Δπηηξέπεηαη εζσηεξηθή αιιαγή 
ηεξκαηνθύιαθα αξθεί λα ελεκεξσζεί        
ν δηαηηεηήο θαη λα γίλεη ζε δηαθνπή 
ηνπ αγώλα.



ΣΟΛΗ ΠΑΙΚΣΩΝ

• Φαλέια, ζνξηο, θάιηζεο

• Παπνύηζηα κε ηάπεο ή ζράξα 

• Καιακίδεο ππνρξεωηηθά

• Υπνρξεσηηθή ε εππξεπήο 
εκθάληζε(ζεθσκέλεο θάιηζεο, κέζα ε 

θαλέια)

• Απαγνξεύνληαη λα θνξάλε 
νηηδήπνηε  αληηθείκελν (ζθνπιαξίθηα, 

δαθηπιίδηα, αιπζίδεο, ζηαπξνί, θνξδέιεο) 

• Οη ηεξκαηνθύιαθεο άιιν ρξώκα 
από ηηο νκάδεο θαη ηνπο δηαηηεηέο

• Τν θνιάλ ίδην ρξώκα κε ην ζνξηο

• Παίθηεο απνβάιιεηαη πξνζσξηλά έσο λα 
ζπκκνξθσζεί.



ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΑΓΩΝΑ

• 1 Γηαηηεηήο

• 2 βνεζνί δηαηηεηνύ (επόπηεο γξακκώλ)

• 2 Πξόζζεηνη βνεζνί δηαηηεηέο κεγάιεο 
πεξηνρήο ζην Champions League /Europa League

• 4νο δηαηηεηήο (ζηα επαγγεικαηηθά πξση/καηα)

• Τν θύιιν αγώλνο ζπκπιεξώλεηαη ζηελ 
αξρή θαη ην ηέινο ηνπ αγώλα από ηνλ 
δηαηηεηή

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ



ΓΙΑΙΣΗΣΗ

• Απόιπηνο άξρνληαο ηνπ αγώλα

• Μνλαδηθόο ρξνλνκέηξεο ηνπ αγώλα 

• Σπκπιεξώλεη ην θύιιν αγώλνο

• Δάλ ηξαπκαηηζηεί αληηθαζίζηαηαη από ηνλ 

Α΄βνεζό ή ηνλ 4ν δηαηηεηή (εάλ ππάξρεη)



Βοηθοί διαιηηηού

• Διέγρνπλ ηηο γξακκέο ηνπ 

γεπέδνπ(άνπη, θόξλεξ, 

πιάγην άνπη, γθνι)

• Διέγρνπλ ην νθζάηλη

• Τα θανπι πνπ γίλνληαη 

θνληά ηνπο (θαη ηα πέλαιηη)

• Αγώλαο κπνξεί λα γίλεη 

ρσξίο βνεζνύο, αξθεί λα 

ζπκθσλήζνπλ νη νκάδεο



ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΓΩΝΑ

• Γύν εκίρξνλα ησλ 45΄ κε δηαθνπή έσο 15΄ 

• Απνθιεηζηηθόο ρξνλνκέηξεο ν δηαηηεηήο

• Οη θαζπζηεξήζεηο παίδνληαη ζην ηέινο θάζε 
εκηρξόλνπ

• Παξάηαζε 2ρ15΄ζε ηζνπαιία όηαλ πξέπεη λα βγεη 
ληθεηήο (ρσξίο δηαθνπή παξά κόλν γηα αιιαγή 
εζηίαο)



ΔΝΑΡΞΖ ΑΓΩΝΑ(ΔΝΣΡΑ)
• Σέληξα γίλεηαη ζηελ αξρή θάζε εκηρξόλνπ, παξάηαζεο θαη κεηά από 

θάζε γθνι (από ηελ αληίπαιε νκάδα)

• Γίλεηαη θιήξσζε αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο

• Η νκάδα πνπ θεξδίδεη δηαιέγεη γήπεδν, ε άιιε θάλεη ζέληξα

• Κάζε νκάδα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην δηθό ηεο γήπεδν.

• Η κπάια ιαθηίδεηαη πξνο ηα εκπξόο

• Ο αγώλαο μεθηλάεη κε ηελ κεηαθίλεζε ηεο κπάιαο θαη όρη ην 
ζθύξηγκα. 

• Μπνξεί λα ζεκεησζεί απεπζείαο γθνι



MΠΑΛΑ ΜΔΑ& ΔΞΩ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ

Η κπάια είλαη έμσ από ην παηρλίδη όηαλ:

• Πεξάζεη νιόθιεξε από ην έδαθνο ή ηνλ 

αέξα έμσ από ηηο γξακκέο ηνπ γεπέδνπ 

• Σε θάζε ζθύξηγκα ηνπ δηαηηεηή



Γθνι επηηπγράλεηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη 
νιόθιεξε ηελ γξακκή ηεο εζηίαο από ην 

έδαθνο ή ηνλ αέξα.

ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΔΡΜΑΣΟ(ΓΚΟΛ)

Γθνι κπνξεί λα πεηύρεη θάζε παίθηεο –θαη ν ηεξκαηνθύιαθαο- ζηελ 
αληίπαιε ή ηελ δηθή ηνπ εζηία (απηνγθόι) κε θάζε κέινο ηνπ 

ζώκαηνο εθηόο από ην ρέξη



ΠΟΗΝΔ

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΔ

• Κίηξηλε θάξηα

• Κόθθηλε 
θάξηα(απνβνιή)

Μπνξνύλ λα δνζνύλ θαη 

θαηά ην εκίρξνλν πξηλ ηελ 
έλαξμε θαη κεηά ην  ην 
ηέινο ηνπ αγώλα.

ΣΔΥΝΗΚΔ

• Άκεζα θανπι

• Έκεζα θανπι

Γίλνληαη κόλν όηαλ ε 
κπάια παίδεηαη



Κίηπινη κάπηα

• Αληηαζιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά

• Γηακαξηπξία

• Καζπζηέξεζε

• Με ηήξεζε απνζηάζεσλ 

ζην ηείρνο

• Δπηκνλή ζηελ παξαβίαζε 

θαλνληζκώλ

• Δγθαηαιείπεη ή 

επαλέξρεηαη ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν ρσξίο 

ηελ άδεηα ηνπ δηαηηεηή

Κόκκινη κάπηα

• Βξώκηθν-βάλαπζν 

παηρλίδη

• Βίαηε-Αλάξκνζηε 

δηαγσγή

• Η κπάια κε ην ρέξη ελώ 

θαηεπζύλεηαη ζηα δίρηπα

• Ο ηειεπηαίνο παίθηεο πνπ 

θάλεη θανπι  ζε αληίπαιν 

πνπ εηνηκάδεηαη γηα γθνι

• Ταθιηλ  κε ζηόρν ηα πόδηα 

αληηπάινπ

• Γύν θίηξηλεο θάξηεο



Άμεζα θαοςλ

• Δίλαη ηα θάνπι κε ηα νπνία κπνξεί λα ζεκεησζεί 

απεπζείαο γθνι

• Οη αληίπαινη παίθηεο θαηά ηελ εθηέιεζε πξέπεη λα 

βξίζθνληαη 9.15κ καθξηά από ηελ κπάια 

• Η κπάια είλαη αθίλεηε, ν δηαηηεηήο δίλεη ζήκα

• Απαγνξεύεηαη λα ηελ αγγίμεη ν ίδηνο παίθηεο



Παπαβάζειρ πος ηιμωπούνηαι 

με άμεζα θάοςλ

• Κισηζηά  ή πξόζεζε θισηζηάο

• Τξηθινπνδηά ή απόπεηξα

• Πήδεκα θαηά αληηπάινπ

• Παίμηκν ηεο κπάιαο κε ην ρέξη κε πξόζεζε( θαη    
ν ηεξκαηνθύιαθαο εθηόο κεγάιεο πεξηνρήο)

• Φηύπεκα(κπνπληά) ή πξόζεζε

• Σπξώμηκν αληηπάινπ

• Κξάηεκα αληηπάινπ

• Φηύζηκν



• Μαξθάξηζκα  

αληηθαλνληθό :

α) «ζθακλάθη»

β) καξθάξηζκα κε ηνλ 

αγθώλα

γ) καξθάξηζκα από δύν 

αληηπάινπο

• Σάθιηλ με ζηόσο ηα 

πόδια αληηπάινπ



Έκκεζα θανπι

Έκκεζα είλαη ηα θανπι κε ηα νπνία δελ κπνξεί 

λα ζεκεησζεί απεπζείαο γθνι, αιιά πξέπεη λα 

παξεκβιεζεί θάπνηνο  άιινο παίθηεο-ηξηα 

(ζπκπαίθηεο ή αληίπαινο)

Ο διαιηηηήρ έσει ζηκωμένο ηο σέπι 

έωρ ηην εκηέλεζη.



Παξαβάζεηο πνπ ηηκωξνύληαη 

κε έκκεζα θανπι
1. Δπηθίλδπλν παίμηκν 

α.ενεπγηηικό

β.παθηηικό

2. Αληίπαινο  εκπνδίδεη ηεξκαηνθύιαθα

λα δηώμεη ηελ κπάια

3. Δθηειεζηήο θάνπι αγγίμεη ηελ κπάια 

2ε θνξά πξηλ ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο



Παπαβάζειρ πος ηιμωπούνηαι 

με έμμεζα θαοςλ

4.   Παίθηεο θάλεη θξάγκα. 
Δκπνδίδεη αληίπαιν λα πιεζηάζεη 

ηελ κπάια (ζθξηλ)

5. Παίθηεο είλαη ζε ζέζε 

νθζάηλη

6. Αληίπαινο  πνπ 

θνληξάξεη αληηθαλνληθά 

παίθηε πνπ ζνπηάξεη 

(Πξνβνιή)



Παξαβάζεηο πνπ ηηκωξνύληαη 

κε έκκεζα θανπι

7. Ο ηεξκαηνθύιαθαο όηαλ:

• Καζπζηεξεί ην παηρλίδη (6΄΄)

• Πηάζεη ηελ κπάια πνπ ηνπ επηζηξέθεη κε 

πξόζεζε ζπκπαίθηεο ηνπ

• Ξαλαπηάζεη ηελ κπάια ρσξίο λα ηελ έρεη 

αγγίμεη άιινο παίθηεο.

• Πηάζεη ηελ κπάια κεηά από πιάγην άνπη 

πνπ εθηειεί ζπκπαίθηεο ηνπ.



Έκκεζα θανπι

-Μπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ θαη  κέζα ζηελ 

κεγάιε πεξηνρή.

-Σε παξαβάζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ κηθξή  

πεξηνρή, εθηεινύληαη ζην θνληηλόηεξν ζεκείν 

ηεο γξακκήο ηεο κηθξήο πεξηνρήο-Μνλαδηθή 

πεξίπησζε πνπ ην ηείρνο ησλ αληηπάισλ είλαη 

5,5κ<9,15



ΠΑΗΚΣΖ ΟΦΑΗΝΣ

Παίθηεο ζεσξείηαη ζε ζέζε νθζάηλη όηαλ ηελ 

ζηηγκή πνπ ηνπ κεηαβηβάδεηαη ε κπάια  από 

ζπκπαίθηε,  από πίζσ, αλάκεζα ζ’ απηόλ θαη 

ηελ εζηία ππάξρεη κόλν έλαο αληίπαινο 

παίθηεο (ζπλήζσο είλαη ν Τεξκαηνθύιαθαο)



ΠΑΗΚΣΖ ΟΦΑΗΝΣ



Παίθηεο δελ είλαη νθζάηλη

Όηαλ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ηνλ δεύηεξν 

ακπληηθό παίθηε ηελ ζηηγκή ηεο κεηαβίβαζεο



Παίθηεο δελ είλαη νθζάηλη

• Όηαλ δελ επεξεάδεη ην παηρλίδη



Όηαλ βξίζθεηαη ζην δηθό ηνπ γήπεδν

Παίκηηρ οθζάινη πος δεν ηιμωπείηαι



Όηαλ  δέρεηαη 

ηελ κπάια από 

θόξλεξ

Όηαλ  δέρεηαη 

ηελ κπάια από 

ηέξκαηνο 

ιάθηηζκα

Παίκηηρ οθζάινη πος δεν ηιμωπείηαι



Όηαλ δέρεηαη ηελ κπάια  από πιάγην άνπη

Παίκηηρ οθζάινη πος δεν ηιμωπείηαι



ΠΔΝΑΛΣΗ

Όηαλ έλαο ακπληηθόο ππνπίπηεη ζε κηα από ηηο 10
παξαβάζεηο πνπ ηηκσξνύληαη κε άκεζν θάνπι
κέζα ζηελ κεγάιε ηνπ πεξηνρή ηόηε ε αληίπαιε
νκάδα εθηειεί πέλαιηη



• Η απόζηαζε είλαη αθξηβώο 11κ

• Όινη νη παίθηεο είλαη έμσ από ηελ πεξηνρή θαη ην 
εκηθύθιην

• Δάλ ε κπάια θηππήζεη ζην δνθάξη απαγνξεύεηαη 
λα ηελ ρηππήζεη πάιη ν ίδηνο παίθηεο

• Ο ηεξκαηνθύιαθαο κπνξεί λα θηλείηαη κόλν επάλσ 
ζηελ γξακκή ηεο εζηίαο.

• Ο ηεξκαηνθύιαθαο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 
πξηλ ην πέλαιηη



• θάικα εθηειεζηή ή ζπκπαίθηε ηνπ ζεκαίλεη:

-ζε πεξίπησζε γθνι δίλεηαη επαλάιεςε

-ζε πεξίπησζε ανπη ε απόθξνπζεο έκκεζν ππέξ 
αληηπάινπ

• θάικα ηεξκαηνθύιαθα ή ζπκπαίθηε ηνπ 
ζεκαίλεη:

-ζε πεξίπησζε γθνι,κεηξάεη θαλνληθά

-ζε πεξίπησζε ανπη ε απόθξνπζεο δίλεηαη 
επαλάιεςε

• Δάλ πξνζθξνύζεη ζε ξένο ζώμα:

-πξηλ πεξάζεη ηε γξακκή δίλεηαη επαλάιεςε

-εάλ ρηππήζεη νπνπδήπνηε πξηλ γίλεηαη ειεύζεξν 

δηαηηεηνύ 



ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΑ ΠΔΝΑΛΣΙ

Δκηελούνηαι όηαν ππέπει να βγει νικηηήρ

• Δθηειεί 5 πέλαιηη ελαιιάμ ε θάζε νκάδα

• ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο εθηειείηαη από έλα ελαιιάμ 

έσο όηνπ αζηνρήζεη κία νκάδα (θαη 2ε θνξά ν θάζε 

παίθηεο εάλ εθηειέζνπλ θαη νη 11)

• Ο ηεξκαηνθύιαθαο κπνξεί λα αιιάμεη πξηλ θαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ πέλαιηη

• Όινη νη παίθηεο βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ γεπέδνπ



ΠΛΑΓΗΑ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ (ΑΡΑΟΤΣ)

Δίλαη ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο από 

ηελ πιάγηα γξακκή ηνπ γεπέδνπ

•Γελ κπαίλεη απεπζείαο γθνι

•Γελ ππάξρεη νθζάηλη

•Γελ κπνξεί μαλά λα ηελ αγγίμεη ν 

ίδηνο παίθηεο

•Γελ κπνξεί λα ηελ πηάζεη κε ηα 

ρέξηα ν Τεξκαηνθύιαθαο



Δθηέιεζε πιαγίνπ άνπη

ΔΚΣΔΛΔΗΣΑΗ:

• Με ηα ρέξηα από ηελ αληίπαιε νκάδα

• Από ην ίδην ζεκείν πεξίπνπ

• Η κπάια θεύγεη πίζσ από ην θεθάιη

• Καη ηα δύν πόδηα παηάλε ζην έδαθνο

• Λάζνο εθηέιεζε ζεκαίλεη αιιαγή

• Ο αληίπαινο ζε απόζηαζε  2κ



ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΟΤΣ

ΒΟΛΔ ΣΔΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ 



ΑΠΟ ΣΔΡΜΑΣΟ ΛΑΚΣΗΜΑ (ΑΟΤΣ)

Η επαναθοπά ηηρ μπάλαρ όηαν βγαίνει από ηην ηελική  
γπαμμή από ηον επιηιθέμενο

• Η κπάια γηα λα είλαη ζην παηρλίδη πξέπεη λα βγεη έμσ από ηελ κεγάιε 
πεξηνρή(αιινηώο δίλεηαη επαλαιεςε)

• Η κπάια ηνπνζεηείηαη ζε   νπνηνδήπνηε ζεκείν  ηεο κηθξήο πεξηνρήο

• Γελ ππάξρεη νθζαηλη

• Μπαίλεη απεπζείαο γθνι



ΓΩΝΗΑΗΟ ΛΑΚΣΗΜΑ

(ΚΟΡΝΔΡ)

Ζ επαλαθνξά ηεο κπάιαο από ηελ γωλία ηνπ 

γεπέδνπ όηαλ βγαίλεη από ηελ ηειηθή γξακκή

-κπαίλεη απεπζείαο γθνι

-εθηειείηαη από ηελ πιεπξά

πνπ βγαίλεη ε κπάια.

-δελ ππάξρεη νθζαηλη



ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΓΗΑΗΣΖΣΟΤ

Δπαλαξρίδεη ην παηρλίδη πνπ δηαθόπεθε από 

αηηία πνπ δελ είρε ζρέζε κε ηνπο 

θαλνληζκνύο

• Τξαπκαηηζκόο

• Ξέλν ζώκα ζην γήπεδν



ΔΝΣΑΔΗ

ηο θύλλο αγώνορ

• Γηα αληηθαλνληθό 

γήπεδν

• Καθό νξηζκό 

δηαηηεηή

• Πιαζηνπξνζσπία 

παίθηε

ηην διοπγανώηπια 

απσή

• Καθή εθαξκνγή 

θαλνληζκώλ

• Αληηθαλνληθή 

ζπκκεηνρή παίθηε



Παπαλλαγέρ  κανονιζμών 

ποδοζθαίπος 5Υ5



ΓΗΠΔΓΟ 5σ5

Μήθνο: 25-45κ

Πιάηνο: 15-25κ

Πέλαιηη: 6κ 

2ν ζεκείν πέλαιηη: 10κ



ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΑΓΩΝΑ 5σ5

• 1νο Γηαηηεηήο

• 2νο δηαηηεηήο

• 3νο δηαηηεηήο (ππνρξεσηηθά ζε δηεζλείο αγώλεο)

• Φξνλνκέηξεο (όηαλ δελ ππάξρεη γίλεηαη ν δηαηηεηήο)



ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΚΣΩΝ 5σ5

Παίθηεο πνπ απνβάιιεηαη αληηθαζίζηαηαη 2΄κεηά ηελ απνβνιή εθηόο αλ ε 

νκάδα ηνπ δερζεί γθνι λσξίηεξα.

Οη αιιαγέο ησλ παηθηώλ είλαη απεξηόξηζηεο 

Κάζε παίθηεο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ Σεξκαηνθύιαθα



ΦΑΟΤΛ ζηο 5σ5

• Η απόζηαζε ηνπ ηείρνπο ζηα θάνπι  είλαη 5 κέηξα

• Μεηά ηα 5 άκεζα θάνπι (ζε θάζε εκίρξνλν) νη αληίπαινη δελ 

επηηξέπεηαη λα θάλνπλ ηείρνο 

• Όινη νη αληίπαινη πίζσ από ην ζεκείν εθηέιεζεο

• Πξέπεη λα εθηειεζηεί ζε 4΄΄ 

• Η παξάηαζε είλαη ζπλέρεηα ηνπ Β΄ εκηρξόλνπ

• Φάνπι πνπ γίλεηαη από ακπληηθό κεηαμύ θέληξνπ θαη 2νπ ζεκείνπ 

πέλαιηη εθηειείηαη από ην 2ν ζεκείν πέλαιηη 



ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΓΩΝΑ ζηο 5σ5

• Ο αγώλαο δηαξθεί 2 ρ 20΄ καθαπά κε δηαθνπή έσο 15΄

• Γηαθόπηεηαη ε ρξνλνκέηξεζε θάζε θνξά πνπ ε κπάια  

είλαη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ

• Κάζε νκάδα δηθαηνύηαη time-out 1΄ γηα θάζε εκίρξνλν

• Σν time out δίλεηαη ζε δηαθνπή ηνπ παηρληδηνύ 

ζηελ νκάδα πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ηελ κπάια

• Η παξάηαζε δηαξθεί 2ρ5΄



5σ5 κανονιζμοί

• Ο ηεξκαηνθύιαθαο δελ κπνξεί λα θξαηήζεη ηελ κπάια 

ζηα ρέξηα ε ζηα πόδηα ζην δηθό ηνπ κηζό γήπεδν 

πεξηζζόηεξν από 4΄΄

• Διεύζεξν Σεξκαηνθύιαθα 

• Κόξλεξ 

• Σν πιάγην άνπη εθηειείηαη με ηα πόδια. Ο αληίπαινο ζηα 

5κ 



Πξαθηηθή δηδαζθαιία θαλνληζκώλ

• Να ππάξρεη πάληα δηαηηεηήο όηαλ παίδνπλ 
πνδόζθαηξν θαη λα εθαξκόδνληαη νη θαλνληζκνί

• Οη καζεηέο λα πεξλάλε ελαιιάμ όινη από ηνλ 
ξόιν ηνπ δηαηηεηή

• Να ζηακαηάεη ην παηρλίδη γηα λα δηνξζσζεί κηα 
ιάζνο εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ.

Η εθαρμογή και ο ζεβαζμός ηων κανονιζμών ζηο 

ποδόζθαιρο προζθέρεηαι για ηην εκπαίδεσζη ηων 
μαθηηών-ηριών ζηο fair play και ηην ζωζηή αθληηική 

ζσμπεριθορά



Πωρ θα διδάξω Ποδόζθαιπο ζε 

αγόπια και κοπίηζια 

ηαςηόσπονα?



Πνηνο είλαη ν θπξίαξρνο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο;

Κινηηικόρ: Βεληίωζη 

δεξιοηήηων 

• Δμάζθεζε ζε νκνηνγελείο 

νκάδεο  δηαθνξεηηθήο 

δπλακηθόηεηαο 

• Δμαηνκίθεπζε 

δηδαζθαιίαο

Κοινωνικόρ: Σςνεπγαζία, 

αποδοσή διαθοπεηικού

• Δμάζθεζε ζε 

αλνκνηνγελείο νκάδεο

• Γηαθνξνπνίεζε 

θαλνληζκώλ

• ηπι κε απνθιεηζκνύ

ηπι ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο 



Γηαρωξηζκόο ζε γθξνππ δπλακηθόηεηαο (Αγόξηα-θνξίηζηα)

1) Ίδηεο αζθήζεηο θάζε νκάδα, κε δηαθνξεηηθό βαζκό

δπζθνιίαο (πρ ηα αγόξηα πάζεο κε ην αξηζηεξό πόδη ή

απεπζείαο πάζεο)

2) Γηαθνξεηηθό αζθεζηνιόγην, ίδηνο ζηόρνο (πρ πάζα)

• Αγόξηα παηρλίδη κε ζηόρν (5v5 κε 2 επαθέο)

• Κνξίηζηα αζθήζεηο εθκάζεζεο (πάζεο ζε ηνίρν, πάζεο κε

θίλεζε, πάζεο αλάκεζα από πόξηεο)

3) Γηαθνξεηηθόο θηλεηηθόο ζηόρνο

( πρ αγόξηα ηξίπια, θνξίηζηα θεθαιηά)

Κηλεηηθόο ζηόρνο



Σηηο αζθήζεηο εθκάζεζεο ηεο ηερληθήο:

• νη νκάδεο είλαη κηθηέο

• ηα αγόξηα ιεηηνπξγνύλ ζαλ βνεζνί (ζηπι

ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο)

 νη δπάδεο λα είλαη Αγόξη-Κνξίηζη

 νη ηξηάδεο Κνξίηζη-Αγόξη- Κνξίηζη

 νη ηεηξάδεο 2 Αγόξηα θαη 2 Κνξίηζηα

Κνηλσληθόο ζηόρνο



 Τα αγόξηα παίδνπλ ηελ κπάια κε 1 ή 2 

επαθέο

 Γηα λα κεηξήζεη ην γθνι πξέπεη λα έρεη 

πεξάζεη ε κπάια θαη από θνξίηζη

 Τα γθνι θνξηηζηώλ κεηξάλε δηπιά

 Τα θανπι εθηεινύληαη κόλν από 

θνξίηζηα

 Όπνηνο έβαιε γθνι, δελ ζεκεηώλεη άιιν 

(θάλεη κόλν πάζεο) 

Κνηλωληθόο ζηόρνο: 

Πξνζαξκνγή θαλνληζκώλ ζε κηθηό αγώλα



ηόρνο: νη καζεηέο-ηξηεο λα αληηιεθζνύλ ηηο νκνηόηεηεο, 

λα απνδερζνύλ ηηο δηαθνξέο, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ

ζπλεξγαζία ησλ δύν θύισλ

π.ρ. Αγώλαο: Αγόξηα-Κνξίηζηα

Καλόλεο: Όπνηνο ζθνξάξεη αιιάδεη ακνηβαία νκάδα

ή όπνηνο θάλεη θάνπι αιιάδεη νκάδα

ηαδηαθά δεκηνπξγνύληαη κηθηέο νκάδεο κε  θαιύηεξε ηζνξξνπία ζην παηρλίδη

Δπαλαιάβαηε έλα ίδην ζρεδηαζκό ζε έλα κάζεκα Γεκνηηθώλ Υνξώλ 

ή Μνπζηθνθηλεηηθήο

Εεηήζηε λα ηα παηδηά λα  ην ζρνιηάζνπλ ζε έλα ζεωξεηηθό κάζεκα

Κνηλωληθόο -ζπλαηζζεκαηηθόο ζηόρνο 



ηα κοπίηζια

• Πξνηξνπή (είλαη πιένλ άζιεκα θαη γηα θνξίηζηα)

• Δλζάξξπλζε (λα μεπεξάζνπλ ηνλ θόβν όηη δελ ζα ηα

θαηαθέξνπλ)

• Διαθξηέο κπάιεο (κπαιόληα, αεξόκπαιεο, βόιετ)

ηα αγόξηα

• Κίλεηξα (γηα λα έρνπλ ελδηαθέξνλ)

• Γηαθνξνπνίεζε θαλνληζκώλ (γηα ηζνξξνπία ζην παηρλίδη)

Τεσνικέρ διδαζκαλίαρ ποδοζθαίπος 

ζε μικηά ημήμαηα



Αζθήζεηο εμνηθείσζεο 

• Υηύπεκα κπαινληνύ κε  όια ηα ζεκεία ηνπ 

ζώκαηνο, εθηόο από ην ρέξη.

Αζκήζειρ εξοικείωζηρ (ηλικία 6-10)





Αζθήζεηο εμνηθείσζεο 

Σνπνζεηνύκε ηελ κπάια κέζα ζε δίρηπ 

Αζθήζεηο:  

-γηα εθκάζεζε θεθαιηάο  

-θηύπεκα κε θνπληεπηέ





ηπι δηδαζθαιίαο  

1. Η κέζνδνο ηνπ παξαγγέικαηνο

2. Η πξαθηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο

3. Ζ κέζνδνο ηεο ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο

4. Ζ κέζνδνο ηνπ απηνειέγρνπ

5. Ζ κέζνδνο ηνπ κε απνθιεηζκνύ

6. Η κέζνδνο ηεο θαζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο

7. Η κέζνδνο ηεο ζπγθιίλνπζαο εθεπξεηηθόηεηαο

8. Η κέζνδνο ηεο απνθιίλνπζαο παξαγσγηθόηεηαο

9. Τνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεδηάδεη ν καζεηήο

10. Τεο πξσηνβνπιίαο ηνπ καζεηή

11. Η κέζνδνο ηεο απηνδηδαζθαιίαο



εκεία ειέγρνπ  ηεο 

πάζαο

ΜΑΘΖΣΖ Α ΜΑΘΖΣΡΗΑ Β

ΝΑΗ OXI ΝΑΗ OXI 

1.Τν πόδη ζηήξημεο 

είλαη δίπια από 

ηελ κπάια 

2. Τν πόδη ζηήξημεο 

είλαη ειαθξά 

ιπγηζκέλν

3. Η κύηε ηνπ πνδηνύ 

ζηήξημεο δείρλεη ζην 

ζεκείν πνπ ζέινπκε 

λα ζηείινπκε ηελ 

κπάια 

4. Κηππάκε  ηελ  

κπάια ζην θέληξν κε 

ην εζσηεξηθό ηνπ 

πνδηνύ

ηπι ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο



ηςλ διδαζκαλίαρ αςηοελέγσος 

Φύλλο κπιηηπίων

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ  

ηηρ πποώθηζηρ με ηην  

μπάλα

Σν θξηηήξην

επηηπγράλεηαη; 

ΝΑΙ ΟΥΙ

1.Κηςπάρ ηην μπάλα ζηο κένηπο με ηο 

εζωηεπικό, ηο εξωηεπικό ή ηο 

κοςνηεπιε για να ηην πποωθήζειρ;

2.Βλέπειρ και ηον σώπο (ή ηον απένανηι 

ζςμμαθηηή-ηπια) όηαν πποωθείρ 

ηην μπάλα; 

3. Έσειρ  ηην μπάλα κονηά ζος (με 

επαθή ανά 2-3 βήμαηα), έηζι ώζηε 

να μποπείρ να ηην ζηαμαηάρ όηαν 

θελήζειρ;



Με απνθιεηζκνύ - Δμαηνκίθεπζεο
Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα πξνζαξκόδνπλ ην βαζκό 
δπζθνιίαο ηεο άζθεζεο ζηα κέηξα ηνπο.

• Δπηιέγνπλ ζε πνηα ζεηξά ζα αζθεζνύλ.

• Δάλ δελ αγγίμνπλ ηνπο θώλνπο, πεγαίλνπλ ζηνλ επόκελν, 
εάλ  αγγίμνπλ γπξίδνπλ ζηνλ πξνεγνύκελν

Παξαιιαγέο κεγαιύηεξεο δπζθνιίαο

1) Με αξηζηεξό πόδη

2) Δλαιιάμ δεμί-αξηζηεξό



Πος θα κάνω μάθημα Ποδοζθαίπος ζηο 

ζσολείο?

• Γήπεδν πνδνζθαίξνπ

• Απιή κε γήπεδν αζινπαηδηώλ (Μπάζθεη, 

Βόιεπ, Υαληκπσι)

• Απιή ρσξίο γήπεδα αζινπαηδηώλ

• Γπκλαζηήξην θιεηζηό

Οξγάλσζε ρώξνπ



Οξγάλσζε αζθήζεσλ κε ρξήζε ήδε ραξαγκέλσλ 

ζεκείσλ ζην γήπεδν

• Μεγάλη πεπιοσή-Μικπή πεπιοσή

• Κύκλορ ζένηπαρ

• Υώπορ μεηαξύ κόπνεπ-μεγάληρ πεπιοσήρ

Οξγάλσζε ρώξνπ



Αμηνπνίεζε γεπέδωλ άιιωλ αζινπαηδηώλ 



Αμηνπνίεζε γεπέδωλ άιιωλ αζινπαηδηώλ 



• Η άκπλα πεξηζζόηεξνπο ή ίζνπο παίθηεο-

ηξηεο κε ην θέληξν

• Τν  θέληξν πεξηζζόηεξνπο ή ίζνπο παίθηεο-

ηξηεο από ηελ επίζεζε

• Να ππάξρεη ζπλνρή ζηελ νκάδα

• Να θξαηάλε νη καζεηέο-ηξηεο ηνπο ξόινπο 

ηνπο

Παηρλίδη ζε κηθξόηεξν ρώξν



Παισνίδι ζε μικπόηεπο σώπο

8v8



6v6



`





ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ

• Πάζα (κεηαβίβαζε ηεο κπάιαο)

• Υπνδνρή ηεο κπάιαο (ζηακάηεκα)

• Οδήγεκα (πξνώζεζε) ηεο κπάιαο

• Τξίπια (πξνζπέξαζε αληηπάινπ)

• Κεθαιηά

• Σνπη (ιάθηηζκα)

• Γεμηόηεηεο ηεξκαηνθύιαθα

• Ταθιηλ



Μεηαβίβαζε ηεο κπάιαο
-Με ηελ θακάξα (εζωηεξηθό ή πιαζε)

-Με ην εμωηεξηθό θνπληεπηέ ( γηα 
κεηαβηβάζεηο κε θάιηζν)

-Με ην θνπληεπηέ (γηα καθξηλέο 
κεηαβηβάζεηο)

-Με ην ηαθνπλάθη (θηέξλα)

ημεία κλειδιά:

1.Τν πόδη ζηήξημεο λα παηάεη δίπια ζηε 
κπάια ειαθξά ιπγηζκέλν ζην γόλαην 
θαη λα ζεκαδεύεη ην ζηόρν

2. Τν πόδη πνπ ζα θηππήζεη ηε κπάια, 
αησξείηαη πίζσ ειαθξά ιπγηζκέλν ζην 
γόλαην

3. Τν κέξνο ηνπ πνδηνύ (εζσηεξηθό, 
θνπληεπηέ, εμσηεξηθό) ζπλαληά ηε 
κπάια ζην θέληξν ηεο

Μεηαβίβαζε κε ην εζσηεξηθό

Μεηαβίβαζε κε ην θνπληεπηέ



Τποδοσή ηηρ μπάλαρ

ημεία κλειδιά

1. Γξήγνξε θαη ζσζηή επηινγή ηνπ 

θαηαιιειόηεξνπ κέξνπο ηνπ 

πνδηνύ γηα ηελ ππνδνρή ηεο 

κπάιαο

2. Σνπνζέηεζε ηνπ ζώκαηνο ζηελ 

πνξεία ηεο κπάιαο θαη 

δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ 

3. Διαθξά ππνρώξεζε ηνπ πνδηνύ 

κεηά από ηελ επαθή κε ηε 

κπάια γηα απνξξόθεζε ηεο 

δύλακεο  (καμηιάξη όρη ηείρνο) 

Μέπη ςποδοσήρ:

•όλα

•Δζωηεπικό(καμάπα) 

•Μηπό

•ηήθορ

•Κοςνηεπιέ 



Μεζνδνινγία 

κεηαβίβαζε-ππνδνρή

• Μεηαβίβαζε-ππνδνρή ζε ζηαζεξό εκπόδην (ηνίρν) 

• Μεηαβίβαζε  ζπλέρεηα ζηνλ ηνίρν ρσξίο ππνδνρή 

• Σε δεύγε ζε ζηαζεξή απόζηαζε (5-10κ) κεηαβίβαζε-ππνδνρή 

• Σε δεύγε ζε ζηαζεξή απόζηαζε (5-10κ) από ζηάζε κε κία 
επαθή. 

• Σε δεύγε θαη ζηαζεξή απόζηαζε λα ππνδέρνληαη θαη λα 
κεηαβηβάδνπλ ηε κπάια ζε θίλεζε 

• Σε δεύγε θαη ζηαζεξή απόζηαζε 15-20κ. εθηεινύλ ςειέο 
κεηαβηβάζεηο θαη ππνδέρνληαη ηε κπάια από ζηάζε (κε ην 
εζσηεξηθό ηνπ θπξίαξρνπ πνδηνύ).

• Σε ηεηξάγσλν 10Φ10κ, 4 παίθηεο ππνδέρνληαη, κεηαβηβάδνπλ ηε 
κπάια θαη κεηαθηλνύληαη εθεί πνπ παζάξνπλ (αθνινπζνύλ ηε 
κπάια). 

• Η ίδηα άζθεζε ρσξίο ππνδνρή (κία επαθή). 

• Απιέο κνξθέο θνξνΐδνπ 4:1, 5:2



Οδήγημα μπάλαρ

εκεία θιεηδηά

1. Πξνώζεζε ηεο κπάιαο κε ην έλα 

ή ηα δύν πόδηα (κε ην θνπληεπηέ γηα 

νδήγεκα ζε επζεία. Με ην εζσηεξηθό & 

εμσηεξηθό γηα αιιαγέο θαηεύζπλζεο )

2. λα ππάξρεη επαθή κε ηε κπάια 

θάζε 2-3 δηαζθειηζκνύο (έιεγρνο 

ηεο κπάιαο)

3. ην θεθάιη λα είλαη όξζην κε ην 

βιέκκα ζην γήπεδν (αλά 2-3 

βήκαηα ζεθώλνπκε ην θεθάιη)



Οδήγεκα κπάιαο-κεζνδνινγία

• Πξναζθήζεηο εμνηθείσζεο κε ηελ κπάια

• Οδήγεκα ηεο κπάιαο έσο ζηαζεξό ζεκείν θαη επηζηξνθή 

• Οδήγεκα ηεο κπάιαο πεξηκεηξηθά από γξακκέο γεπέδσλ 

• Οδήγεκα ηεο κπάιαο κε πέξαζκα αλάκεζα από θώλνπο
(ζιάινκ)

• Οδήγεκα ηεο κπάιαο κε πίεζε αληηπάινπ (πνπ αθνινπζεί 
παζεηηθά )

• Οδήγεκα ηεο κπάιαο θαη ληξίπια θώλνπ κε πξνζπνίεζε 

• Οδήγεκα ηεο κπάιαο θαη ληξίκπια αληηπάινπ πνπ ακύλεηαη 
παζεηηθά

• Οδήγεκα ηεο κπάιαο θαη ληξίκπια αληηπάινπ πνπ ακύλεηαη 
ελεξγεηηθά

Μποπούν να ενηασθούν ζηην πποθέπμανζη



πόξηεο

Πνδόζθαηξν κε ηξίπιεο



νδήγεκα ζε δεπγάξηα (ηξελάθη) νδήγεκα -πάζα

ζπγθξνπόκελα 

απηνθηλεηάθηα



Κεθαλιά

• Απόθξνπζε ηεο κπάιαο

(Ακπληηθή θεθαιηά- θηύπεκα ζην 

θάησ κηζό ηεο κπάιαο)

• Μεηαβίβαζε ηεο κπάιαο 

• Δπίηεπμε γθνι (Δπηζεηηθή 
θεθαιηά- θηύπεκα ζην επάλσ κηζό 

ηεο κπάιαο)

ΔΙΓΗ ΚΔΦΑΛΙΑ
Ανάλογα με ηην ηποσιά και ηην 
καηεύθςνζη ηηρ μπάλαρ:
•Φεινθξεκαζηή
•Γπξηζηή (κε θάιηζν)
•Καξθσηή
•Πξνο ηα πίζσ

Ανάλογα με ηην θέζη ηος 
παίκηη:
•Από ην έδαθνο (από ζηάζε-κε 
θίλεζε)
•Με άικα (επηηόπην-κε θνξα)
Φαξάθη



• Σα κάηηα αλνηρηά κε ην βιέκκα εζηηαζκέλν 
ζηε κπάια

• Σν θεθάιη έξρεηαη ζε επαθή κε ηε κπάια κε 
ην κέησπν

• Σν θεθάιη θηλείηαη πξνο ηελ κπάια θαη όρη ην 
αληίζεην

• Γόλαηα ειαθξά ιπγηζκέλα

• Κιίζε ηνπ θνξκνύ θαη ηνπ θεθαιηνύ πξνο ηα 
πίζσ(ηόμν), ρέξηα κπξνζηά πξηλ ην θηύπεκα 
ηεο κπάιαο

εκεία θιεηδηά εθηέιεζεο θεθαιηάο



ημεία ελέγσος  ηηρ 

κεθαλιάρ

ΜΑΘΗΣΗ Α ΜΑΘΗΣΡΙΑ Β

ΝΑΗ OXI ΝΑΗ OXI 

1.Τα κάηηα εζηηάδνληαη 

ζηελ κπάια  θαη 

είλαη αλνηθηά θαηά 

ηελ επαθή ηνπ 

θεθαιηνύ κε ηελ 

κπάια;

2. Ο θνξκόο δεκηνπξγεί 

ηόμν πξηλ ηελ 

επαθή ηνπ 

θεθαιηνύ κε ηελ 

κπάια;

3. Η επαθή ηεο κπάιαο  

γίλεηαη κε ην 

κέησπν;

4. Σν θεθάιη θηλείηαη 

πξνο ηελ κπάια;

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ



Κεθαιηά κεζνδνινγία

Δμάζθεζε όια ηα είδε θεθαιηάο

• Σε δεπγάξηα (ή 3-4 άηνκα) πέηαγκα ηεο κπάιαο 
κπξνζηά καο θαη θεθαιηά απέλαληη

• Σε δεπγάξηα (ή 3-4 άηνκα) πέηαγκα ηεο κπάιαο ν 
απέλαληη θαη θεθαιηά

• Κεθαιηέο ζπλερόκελεο

• Οη παξαπάλσ αζθήζεηο κε θίλεζε 

• Οη παξαπάλσ αζθήζεηο κε θηιέ βόιετ ελδηάκεζα

• Σε εζηία κε ζηόρν ην γθνι



νπη

εκεία θιεηδηά

1. ην πόδη ζηήξημεο λα παηάεη 
δίπια ζηε κπάια ειαθξά 
ιπγηζκέλν ζην γόλαην θαη 
ζεκαδεύεη ην ζηόρν

2. ην πόδη πνπ ζα θηππήζεη ηε 
κπάια, αησξείηαη πίζσ 
ιπγηζκέλν ζην γόλαην θαη 
ζπλερίδεη ηελ αηώξεζή ηνπ πξνο 
ηα κπξνο θαη κεηά ην θηύπεκα 
ηεο κπάιαο 

3. ην πόδη θηππά ηε κπάια ζην 
θέληξν ηεο 

4. ν θνξκόο βξίζθεηαη πάλσ από ηε 
κπάια 

Δίδε ζνπη
-Με ην θνπληεπηέ
-Με ηελ θακάξα ( πιαζε)
-Με ην εμσηεξηθό θνπληεπηέ (ζνπη κε 

θάιηζν)
Αλάινγα κε ηε  ζέζε ηνπ ζώκαηνο 

& ηελ ηξνρηά
-Βνιέ
-Πιάγην βνιέ
-Χαιίδη
-Νηξνπθηθ



νπη κεζνδνινγία

• Σνπη αθήλνληαο ηελ κπάια από ηα ρέξηα (κεηά 
από ζηάζε ή ηξέμηκν)

• Σνπη αθήλνληαο ηελ κπάια από ηα ρέξηα λα 
ζθάζεη πξώηα ζην έδαθνο (κεηά από ζηάζε ή 
ηξέμηκν)

• Σνπη ζηελ εζηία ζε ζηαζεξή κπάια θαη 
απόζηαζε 15-20κ.απν ηελ εζηία 

• Σνπη ζηελ εζηία κεηά από 10-15κ. νδήγεκα

• Σνπη ζηελ εζηία απεπζείαο κεηά από 
κεηαβίβαζε (κία επαθή)

Δμάζθεζε  ζνπη πιαζε θαη θνπληεπηέ



Παηρλίδη ζνπη «ξίρλνπκε ηνπο θώλνπο»

Δμάζθεζε ζνπη  κε δεμί-αξηζηεξό 



ΔΠΙΘΔΣΙΚΗ ΑΜΤΝΣΙΚΗ



ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ

1. Αηνκηθή ηαθηηθή (Μαξθάξηζκα-

μεκαξθάξηζκα)

2. Σπλεξγαζία παηθηώλ-Σπλδπαζκόο  

«έλα-δύν»

3. Δθαξκνγή βαζηθώλ αξρώλ ηνπ 

νκαδηθνύ παηρληδηνύ ζε άκπλα θαη 

επίζεζε (Σπλνρή, βάζνο, πιάηνο)

4. Σρεκαηηζκνί  (Σπζηήκαηα) 4-4-2  4-3-3



ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟ-

ΣΑΚΣΗΚΖ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ

Μέζνδνο αζθήζεσλ 

• Δμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ κέζα από αζθήζεηο  

• Αλαθνξά ζε  ηαθηηθέο θηλήζεηο  κεηά ηελ εθκάζεζε ησλ 

δεμηνηήησλ 

• Παηρλίδη ζην ηειηθό κέξνο 

Μεηνλεθηήκαηα

• Τα παηδηά καζαίλνπλ λα εθηεινύλ ηελ δεμηόηεηα αιιά 

δελ κπνξνύλ θαη λα ηελ εθαξκόδνπλ ζην παηρλίδη

• Γελ δίλεηαη βαξύηεηα ζηελ ηαθηηθή

• Υπάξρεη πξόβιεκα κε ηελ παξαθίλεζε, ηα παηδηά 

ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ξσηνύλ πόηε επηηέινπο 

ζα παίμνπλ



ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟ-

ΣΑΚΣΗΚΖ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ

Μέθοδορ παισνιδιού 

Δμάζθεζε ηερληθνηαθηηθώλ ελεξγεηώλ κέζα 

από αγσληζηηθά παηρλίδηα

Βήκαηα κεζόδνπ:  

1. Παηρλίδη

2. Αζθήζεηο

3. Παηρλίδη  



ΑΓΩΝΗΣΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ

 Βειηίσζε θπζηθήο θαηάζηαζεο-ηερληθήο-ηαθηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο

 Μεγάιε ζπκκεηνρή παηδηώλ-θαιύηεξνο έιεγρνο

 Δπράξηζηνο ηξόπνο άζθεζεο

 Οξίδνπκε ρώξνπο κε θώλνπο 10ρ10, 15ρ20, 20ρ30,  
(γήπεδα ράληκπσι, κπάζθεη) κε κηθξόηεξεο εζηίεο

 Γηακνξθώλνπκε ηνπο θαλνληζκνύο

 Απμνκεηώλνπκε ηνλ αξηζκό ησλ παηθηώλ(1:1, 2:1, 
3:2,4:4,5:5,6:6 θ.α)

Μικπόηεπορ σώπορ απαιηεί καλύηεπη ηεσνική

Μεγαλύηεπορ σώπορ απαιηεί θςζική καηάζηαζη



2:2

3:3

4:4

20σ16μ

30ρ40κ

4:4

5:5

6:6

40ρ50κ

5:5

4:4

6:6

7:7

16σ11μ

11σ11μ

1:1

2:2

3:3



ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ 

ΗΛΙΚΙΔ

ΗΛΙΚΙΑ 6-10 εηών

Παηρλίδηα:  1:1 2:2  3:3  4:4 

Αγώλεο:   7: 7   ζε ρώξν 55 ρ 36κ

6: 6 ζε ρώξν 40ρ36κ

• Δπίηεπμε-απνζόβεζε γθνι

• Μαξθάξηζκα-μεκαξθάξηζκα-Απιή  ζπλεξγαζία

• Υαξά ηνπ παηρληδηνύ κε ηελ ζπκκεηνρή όισλ

ΟΥΙ 11:11 ζε νιόθιεξν ή ζην ½ ηνπ γεπέδνπ



ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ 

ΗΛΙΚΙΔ

ΗΛΙΚΙΑ 10-12 εηών (Δ-Σ΄Γεκνηηθνύ)

Βαζικά ζηοισεία αηομικήρ και ςποομαδικήρ 

ηακηικήρ

Παηρλίδηα:  4:4  έσο 7: 7 

σωπίρ εξειδίκεςζη θέζεων



ΤΓΥΡΟΝΑ   ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ

(ζσημαηιζμοί)

• 4-3-3

• 4-4-2

• 4-5-1

• 3-5-2

• 3-4-3

• 3-6-1



• εληεξ-θνξ (θεληξηθόο επηζεηηθόο)

• Δμηξεκ (αθξαίνο 

επηζεηηθόο)

• Υαθ δεμί

• Υαθ(κέζνο ή θεληξηθόο) 

αξηζηεξό

• Ακπληηθό(θεληξηθό) ραθ

• ηόπεξ (ζέληεξ κπαθ ή 

θεληξηθόο ακπληηθόο)

• Αθξαίνο κπαθ(ακπληηθόο) 

• Λίκπεξν(ειεύζεξνο παίθηεο)

• Σεξκαηνθύιαθαο

ΘΔΔΙ ΠΑΙΚΣΩΝ   4-3-3

9

8

11 7

4

5

3 2

1

10

6



ύζηεκα 4-3-3
κε δώλε ζηελ άκπλα



ύζηεκα 4-4-2

Ρόκβνο




