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ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ (2) 

Τιηθά:  θπηάιεο (1 αλά 4 καζεηέο),θώλνη. 

ηόρνη: Σερληθή αιιαγήο ζθπηάιεο κε αιιαγή ρεξηνύ ζε 

δώλε αιιαγήο. 

Υώξνο: Γήπεδν πνδνζθαίξνπ 5Υ5 

Προζωπικές σπενθσμίζεις για ηη  διδαζκαλία: 

 ηόρνο είλαη ε ζσζηή εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ (ηερληθή) θαη όρη ε απόδνζε ζηελ ηαρύηεηα. 

 

ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  ΥΗΜΑΣΑ ΥΟΛΙΑ 

6΄ 1. α) πγθέληξσζε καζεηώλ –ιήςε απνπζηώλ-

νξγάλσζε καζήκαηνο 

    β) Αλαθνξά ζηνλ εκεξήζην ζηόρν 

2. α) Πξνζέξκαλζε κε ηξέμηκν κηθξήο έληαζεο  

    β) Γηαηαθηηθέο αζθήζεηο 

 

   

ΚΤΡΙΟ ΜΕΡΟ 
32΄ 1. Εκκίνηζη ηος μαθηηή πος παίπνει ηην 

ζκςηάλη. 

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ αζθνπκέλσλ 

νξγαλώλνληαη 2-4 νκάδεο (εδώ κία). Σα κέιε θάζε 

νκάδαο ηνπνζεηνύληαη ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο γξακκέο 

Α,Β,Γ, πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 20-30κ. ζε όξζηα 

γξακκή εθθίλεζεο. Πξνεγνπκέλσο βάδνπκε έλαλ 

θώλν ε κία γξακκή 3-4 κ. πξηλ από ηελ γξακκή 

εθθίλεζεο ηνπ θάζε ιήπηε ηεο ζθπηάιεο, ν νπνίνο 

παίξλεη ζέζε έηζη ώζηε λα βιέπεη ην ζεκάδη. (δει. ην 

θεθάιη πξνο ηα πίζσ). Οη πξώηνη δξνκείο μεθηλνύλ κε 

ππνκέγηζηε ηαρύηεηα πξνο ηελ γξακκή Β όπνπ 

πεξηκέλνπλ νη δεύηεξνη δξνκείο. Απηνί μεθηλνύλ κε 

ππνκέγηζηε έληαζε όηαλ νη δόηεο πεξλνύλ από ην 

ζεκάδη πνπ βξίζθεηαη πξηλ από ηελ γξακκή εθθίλεζήο 

ηνπο. Αθνύ πάξνπλ ηελ ζθπηάιε κε ην δεμί ρέξη, 

ακέζσο ηελ κεηαθέξνπλ ζην αξηζηεξό θαη ζπλερίδνπλ 

κέρξη ηνλ επόκελν δξνκέα. Όηαλ εμνηθεησζνύλ νη 

καζεηέο κε ππνκέγηζηε έληαζε, ε άζθεζε γίλεηαη κε 

κέγηζηε έληαζε. (ζρ. 1) 

2. Παισνίδι ζκςηαλοδπομίαρ: 
Οη καζεηέο νξγαλώλνληαη ζε 2-4 νκάδεο. 

 Διεξαγωγή: Με ην ζύλζεκα μεθηλνύλ νη  Ν
ν
1πνπ 

θέξνπλ ηελ ζθπηάιε θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ 

γξακκή Α. Αθνύ παξαθάκςνπλ ηα ζεκάδηα Β θαη Γ 

επηζηξέθνπλ θαη  κεηαβηβάδνπλ ζηνπο Ν
ν
2, πνπ ζην 

κεηαμύ έρνπλ πάξεη ζέζε ζηε Α. Σν ίδην θαη κε ηνπο 

Ν
ν
3 θ.ν.θ.(ζρ. 2). 

3. Παισνίδι ζκςηαλοδπομίαρ: 
Οη καζεηέο νξγαλώλνληαη ζε 2-3 νκάδεο θαη αξηζκνύλ 

αλά δεύγε. Πίζσ από ηελ γξακκή αθεηεξίαο Α νη 

νκάδεο ζε ζηνίρνπο. ε απόζηαζε 15κ. από ηελ 

αθεηεξία κηα άιιε γξακκή Β ζηελ νπνία 

ηνπνζεηνύληαη νη Ν
ν
1 όισλ ησλ νκάδσλ. Μηα άιιε 

βνεζεηηθή γξακκή Γ ραξάζζεηαη 4-5κ. πξηλ από ηελ 

Β. 

Διεξαγωγή: Με ην ζύλζεκα καο μεθηλνύλ κε ηελ 

ζθπηάιε νη Ν
ν
2 όισλ ησλ νκάδσλ, θαη όηαλ πεξάζνπλ 

από ηελ γξακκή Γ μεθηλνύλ νη  Ν
ν
1 πνπ πεξηκέλνπλ 

ζηελ Β. Μέρξη ηελ γξακκή Γ (10κ. από ηελ Β) πξέπεη 

Γ  

 

 

 

 
ζρ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

λα γίλεη ε αιιαγή ηεο ζθπηάιεο. Κεξδίδεη βαζκό ε 

νκάδα, ηεο νπνίαο ν παίρηεο πνπ πήξε ηελ ζθπηάιε 

πέξαζε πξώηνο ηελ γξακκή Γ. Η άζθεζε-παηρλίδη 

επαλαιακβάλεηαη κε αιιαγή ξόισλ κεηαμύ ησλ 

δεπγαξηώλ(νη Ν
ν
2 ζηελ γξακκή Β, ζρ. 3). 

 

ΣΕΛΙΚΟ ΜΕΡΟ 
2΄  

Απνθαηάζηαζε: Υαιαξό ηξέμηκν θαη δηαηαθηηθέο 

αζθήζεηο. 

   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηώλ. 
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