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     ΣΑΞΗ: Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ   

                                                              
Γηδαθηηθή ελόηεηα: ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ 1 Τιηθά: 1κπάια αλά καζεηή. 

ηόρνη: Πάζα κε ηα δάρηπια (κεηαβίβαζε από πάλσ/πάζα 

από πάλσ) 

Υώξνο: Γήπεδν Βόιετ. 

Προζωπικές σπενθσμίζεις για ηη  διδαζκαλία: 

 Καηά ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο αξρηθά νη καζεηέο ζπγθεληξώλνληαη κόλν ζε ηξία θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε βαζηθνύ ζηνηρείνπ.(Οδεγεί ζηελ ηαρύηεξε εθκάζεζε ησλ δύζθνισλ θαη ζύλζεησλ ηερληθώλ 

δεμηνηήησλ, επηπιένλ ηα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά επαλαιακβάλνληαη θαη δηνξζώλνληαη πην εύθνια, κε απνηέιεζκα λα 

απνηππώλνληαη πην εύθνια από ηνπο αξραξίνπο). 

 

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 

(Πξώηε ελόηεηα: Πάζα κε ηα δάρηπια ζε κπάια πνπ έρεη πεηάμεη ν ίδηνο ν  παίρηεο) 
32΄ Σα ηξία θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθηέιεζεο 

είλαη: 

 ρέζε ζώκαηνο κπάιαο: Σα ρέξηα 

ηνπνζεηνύληαη ζε ζρήκα ηξηγώλνπ 

κπξνζηά από ην κέησπν (εηθ.1). 

 Επηθάλεηα επαθήο: Η κπάια παίδεηαη κε 

όια ηα δάρηπια θαη κε ειαζηηθή δξάζε 

ζηα δάρηπια (εηθ. 2) 

 Ώζεζε: Σέλησκα ηνπ ζώκαηνο(ηέλησκα 

ηνπ ζώκαηνο πξνο ηελ κπάια κε 

ηαπηόρξνλν ηέλησκα ησλ πνδηώλ θαη ησλ 

ρεξηώλ πξνο ηα εκπξόο θαη επάλσ, από ηελ 

ζέζε ηεο ειαθξάο ζπζπείξσζεο (εηθ. 3). 

 

1. ε θάζε παίθηε δίλεηαη κηα κπάια κε ηελ 

νπνία κεηαθηλείηαη ειεύζεξα ζηνλ ρώξν. 

Καζώο θηλείηαη ζα πξέπεη λα πεηάμεη ηελ 

κπάια ςειά, λα θάλεη κηα θαηαθόξπθε πάζα 

κε ηα δάρηπια θαη λα μαλαπηάζεη ηελ κπάια. 

2. Πάζα κε δάρηπια ζηελ κπαζθέηα, (πνηνο ζα 

πεηύρεη 3-5 θνξέο θαιάζη;). 

3. Παηρλίδη 1Υ1: Γύν παίρηεο αληαιιάζνπλ 

πάζεο κε ηα δάρηπια πάλσ από ην θηιέ ζε 

κηθξώλ δηαηάζεσλ γήπεδν (2Υκ). Πνηνο ζα 

πεηύρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κεηαβηβάζεηο ζε 

έλα ιεπηό ρσξίο ε κπάια λα πέζεη θάησ; 

4. Παηρλίδη 2Υ2: Γύν νκάδεο πνπ 

απνηεινύληαη από δύν παίρηεο ε θαζεκηά 

ηνπνζεηνύληαη αληηκέησπεο κε ην θηιέ 

αλάκεζα ηνπο. Κάζε νκάδα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεί ππνρξεσηηθά ηξεηο επαθέο κε 

ηελ κπάια. Πνηα νκάδα ζα θαηαθέξεη λα 

εθηειέζεη 10Υ, 15Υ κεηαβηβάζεηο ρσξίο 

ζθάικα; 
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Οη αζθήζεηο 

δηεμάγνληαη θαη 

αληαγσληζηηθά κε ηελ 

κνξθή αηνκηθώλ θαη 

νκαδηθώλ παηρληδηώλ 

 

Μελ βγάδεηο ηελ πξώηε 

κπαιηά (ππνδνρή) 

θνληά ζην θηιέ, δει. λα 

έρεηο απόζηαζε 1κ. από 

απηό. 

Μεηαβίβαζε ηελ πξώηε 

πάζα πάληνηε ςειά θαη 

δηαγώληα ζην θηιέ. 

Μεηαβίβαζε ηελ 

δεύηεξε πάζα πάληνηε 

παξάιιεια κε ην θηιέ. 

Θπκήζνπ λα ηξέμεηο 

ακέζσο θνληά ζην θηιέ 

όηαλ δελ ρξεηάδεηαη λα 

ππνδερηείο ηελ πξώηε 

πάζα.  

 

 
Εηθόλα 1,2,3 

 

 
Εηθόλα 1 

 

Εηθόλα 2 

 

Εηθόλα 3aaa 

 

 



Παξαηεξήζεηο: Η απνζεξαπεία αλ δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ιόγσ κηθξήο επηβάξπλζεο ζην θύξην 

κέξνο, γίλεηαη πεξηζηαζηαθά γηα λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο ηελ ζεσξεηηθή ηεο αμία θαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηνύλ ζηηο δηάθνξεο θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δσήο ηνπο.  

 

5. Παηρλίδη 1Υ1:  Γύν παίρηεο αληηκέησπνη 

εθηεινύλ πάζεο κε ηα δάρηπια πάλσ από ην 

θηιέ ζε κηθξώλ δηαηάζεσλ γήπεδν(2Υ4κ) 

θάικα ζεσξείηαη ε επαθή ηεο κπάιαο κε ην 

θηιέ ή ην δάπεδν θαη ε πηώζε εθηόο 

γεπέδνπ. Δθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα ζπλερνύο 

θαηακέηξεζεο πόλησλ.(rally-point-system), 

κέρξη ηνπο 10 πόληνπο. 

6. Παηρλίδη 2Υ2: Όπσο ην πξνεγνύκελν 

παηρλίδη ζηνπο 10 πόληνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΚΟ ΜΕΡΟ 
2΄  

Απνζεξαπεία: Υαιαξσηηθέο - δηαηαηηθέο αζθήζεηο. 

 

   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 Δπηκέλνληαο ζηελ εμάζθεζε δηαπηζηώλνπκε θαηά πόζν 

έρνπλ εκπεδώζεη ηελ ηερληθή ηεο απιήο πάζαο 

   


