
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ 
                  /   /2014. ΟΝΟΜΑ:  ΚΑΛΕΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ         

ΣΧΟΛΕΙΟ:   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ                                                                                    

 

     ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   

                                    

Διδακτική ενότητα: ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

                                    ΔΡΟΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (2) 

 

Υλικά:  

Στόχος: Εκκίνηση συσπειρωτική (κάτω εκκίνηση) Χώρος: Γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5 

Προσωπικές υπενθυμίσεις για τη  διδασκαλία: 

 Στόχος είναι η σωστή εκτέλεση των ασκήσεων (τεχνική) και όχι η απόδοση στην ταχύτητα. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 

8΄ 1. α) Συγκέντρωση μαθητών –λήψη απουσιών-οργάνωση 

μαθήματος 

    β) Αναφορά στον ημερήσιο στόχο 

2. α) Προθέρμανση με τρέξιμο μικρής έντασης  

    β) Διατακτικές ασκήσεις 

 

   

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ(ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΗ) 
30΄ 1. Κύριος σκοπός: Κατανόηση και εκμάθηση 

της συσπειρωτικής η κάτω εκκίνησης, 

γρήγορη αντίδραση, ανάπτυξη ταχύτητας.          

Οι μαθητές σε 2-4 ομάδες, ανάλογα με τον 

αριθμό τους, πίσω από μια γραμμή Α, κάθε 

ομάδα σε παράταξη. 

               Οι μαθητές παίρνουν την θέση της όρθιας 

εκκίνησης, με το καλό πόδι εμπρός (αυτό που τους 

επιτρέπει να κάνουν την άνω εκκίνηση).  

            Κάμπτουν τα γόνατα, ώστε το χέρι που 

αντιστοιχεί στο εμπρός πόδι, να αγγίξει το έδαφος. Η 

λεκάνη λίγο πιο ψηλά από το επίπεδο των ώμων, βάρος 

σώματος στα δύο πόδια και λίγο στο χέρι. Με το 

σύνθημα της εκκίνησης γίνεται δρόμος με γρήγορους και 

ελεύθερους διασκελισμούς σε μια απόσταση 10μ 

περίπου. 

2. Η ίδια άσκηση αλλά με στήριξη και των δύο 

χεριών στο έδαφος σε απόσταση 20-30 εκ. από 

το πρώτο πόδι και με περισσότερο βάρος του 

σώματος στα χέρια1.  

3. Κύριος σκοπός: Θέση πριν από την εκκίνηση. 
Εξηγούμε και δείχνουμε την θέση του σώματος: 

α) Με το παράγγελμα <<Λάβετε θέσεις>>, β) 

Με το παράγγελμα << έτοιμοι>>, γ) Μετά το 

σύνθημα εκκίνησης (εκπυρσοκρότηση). 

Ασκούνται οι μαθητές στα παραπάνω (μετά την 

γ φάση τρέχουν για 5-6μ. και επιστρέφουν). 

4. Δρόμος με εκκίνηση και διαφορά. 

Κύριος σκοπός: Προσοχή, γρήγορη 

συσπειρωτική εκκίνηση, ταχύτητα. 

Οι μαθητές σε δύο ομάδες, με ίσο αριθμό(σε 

περίπτωση που ο χώρος είναι στενός 

περισσότερες ομάδες και άσκηση εναλλάξ). Η 

μια ομάδα παίρνει θέση στην γραμμή Α (σχ.1) 

και η άλλη στην γραμμή Β(απόσταση 5-6μ). Οι 

μαθητές της Β ομάδας τοποθετούνται στην 

εδραία θέση που είναι μειονεκτική σε σχέση με 

την θέση των μαθητών της ομάδας Α που 

κάνουν συσπειρωτική εκκίνηση. Ο γυμναστής 

δίνει κανονικό παράγγελμα εκκίνησης 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1
Ο δρόμος που 

ακολουθεί γίνεται: 

Α)με ανορθωμένο τον 

κορμό και γρήγορη 

κίνηση των γονάτων 

και υψηλά, Β) έπειτα  

με μεγαλύτερους 

διασκελισμούς, 

χαμηλότερα γόνατα και 

μεγαλύτερη κλίση του 

κορμού προς τα 

εμπρός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(<<Λάβετε θέσεις>>,<< έτοιμοι>>, <<μπάμ>>). 

Με το σύνθημα εκκίνησης ξεκινούν ταυτόχρονα 

και οι δύο ομάδες. Σκοπός του παιχνιδιού είναι 

να αγγίξουν οι παίχτες της ομάδας Α όσο το 

δυνατόν περισσότερους της ομάδας Β, (κάθε 

παίχτης της ομάδας Α μπορεί να αγγίξει μόνο 

τον παίχτη της ομάδας Β που είναι μπροστά 

του), μέσα στα όρια του παιχνιδιού (10-15μ). 

Όσους πιάσουν οι Α τόσους βαθμούς παίρνει η 

ομάδα τους. Έπειτα αλλαγή ρόλων. 

5. Αγώνες δρόμου 60 μ. Χωρίζουμε την τάξη σε 

γκρουπ των 5-6 ατόμων. Κάθε γκρουπ 

συναγωνίζεται μεταξύ του και ο πρώτος και 

δεύτερος προκρίνονται στην επόμενη φάση. 

Έπειτα ημιτελικός και έπειτα τελικός, όπου 

βγαίνουν οι τρείς γρηγορότεροι της τάξης.  

 

 

 
σχ.1  

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
2΄  

Αποκατάσταση: Χαλαρό τρέξιμο και διατακτικές 

ασκήσεις. 

 

   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τη συμμετοχή και την προσπάθεια των μαθητών. 


