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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 

(Ππώηη ενόηηηα: έπβιρ ζε ζςμπαίσηη) 
32΄  

Σα ηπία κύπια σαπακηηπιζηικά ηηρ εκηέλεζηρ 

είναι: 

 Ώθηζη: Αιώπηζη ηος σεπιού κπούζηρ 

από πίζυ/εμππόρ ζαν εκκπεμέρ, με 

ηενηυμένο βπασίονα, παπάλληλα, με ηο 

ζώμα και ώθηζη με ηαςηόσπονο ηένηυμα 

ηυν ποδιών (εικ.1). 

 σέζη ζώμαηορ μπάλαρ: Ο παίσηηρ σηςπά 

ηην μπάλα πος έσει πεηάξει/ανςτώζει 

ελαθπά (ηο πολύ 15 εκ.), ζηο πίζυ και 

κάηυ μέπορ ηηρ μπάλαρ (εικόνα 2). 

 Επιθάνεια κπούζηρ: Η μπάλα σηςπιέηαι 

με ανοισηή ηην παλάμη(εικόνα 3). 

 

1. έπβιρ ζε ζςμπαίσηη: Αλά δύν παίρηεο ν έλαο 

εθηειεί ζέξβηο θαη ν άιινο πξέπεη λα πηάζεη ηελ 

κπάια. Έπεηηα εθηειεί ζέξβηο ζηνλ πξώην θ.ν.θ. 

ηγά –ζηγά απμάλνπκε ηελ απόζηαζε κέρξη θαη 

ηα 6κ. 

2. έπβιρ ζε ζςμπαίσηη πάνυ από ηο θιλέ: Οη 

καζεηέο ζε δύν  νκάδεο ζηνίρνπο πίζσ από ηελ 

ηειηθή γξακκή ηνπ γεπέδνπ δηακεηξηθά 

αληίζεηνη. Έλαο –έλαο εθηεινύλ ζέξβηο. Ο 

απέλαληη πηάλεη ηελ κπάια θαη εθηειεί κε ηελ 

ζεηξά ηνπ. 

3. έπβιρ 1 με 3: Έλαο παίρηεο ζεξβίξεη ηελ 

κπάια ζε κηα νκάδα ηξηώλ αηόκσλ πνπ παίδνπλ 

ζε ζρεκαηηζκό αλνηρηνύ ηξηγώλνπ ρσξίο 

ζηαζεξή ζέζε παζαδόξνπ, νη πνίνη πξνζπαζνύλ 

λα επηζηξέςνπλ ηελ κπάια θάλνληαο ηξείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ςμβοςλή: 

Να ηοποθεηείζαι πίζυ 

από ηο μέζο ηηρ 

ηελικήρ γπαμμήρ ηος 

γηπέδος ζος. 

 

 

Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2 

 

Εικόνα 3 

 

Κινηζιολογία ηος ζεπβίρ από κάηυ 

 



 

επαθέο. Η πεξηζηξνθή ησλ παηρηώλ θαηά κία 

ζέζε (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηζηξνθή θαη 

ν παίρηεο πνπ εθηειεί ζέξβηο) γίλεηαη κεηά από 

πέληε πξνζπάζεηεο γηα ζέξβηο. 

4. Παισνίδι 3Υ3: Γύν νκάδεο πνπ απνηεινύληαη 

από ηξεηο παίρηεο ε θαζεκηά ηνπνζεηνύληαη 

αληηκέησπεο ζε ζρεκαηηζκό αλνηρηνύ ηξηγώλνπ 

ρσξίο ζηαζεξή ζέζε παζαδόξνπ. To ζέξβηο 

γίλεηαη από θάησ. Τπνρξεσηηθέο ηνπιάρηζηνλ 

δύν επαθέο κε ηελ κπάια. ηελ αξρή όρη 

αληαγσληζηηθά, έπεηηα αληαγσληζηηθά ζηνπο 15 

πόληνπο. Οη παίρηεο ηεο νκάδνο πνπ θεξδίδεη ην  

ζέξβηο αιιάδνπλ κεηαμύ ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΚΟ ΜΕΡΟ 
2΄  

Απνζεξαπεία: Υαιαξσηηθέο - δηαηαηηθέο αζθήζεηο. 

   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 Δπηκέλνληαο ζηελ εμάζθεζε δηαπηζηώλνπκε θαηά πόζν 

έρνπλ εκπεδώζεη ηελ ηερληθή ηνπ ζέξβηο. 

   


