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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) 

 ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗ Σ 

 
1. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος  

Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συμβάλει κατά προτεραιότητα στη 
σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους 
καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία.  

Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών η καλλιέργεια των 
φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους.  

2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης  

Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

Τάξεις 
Α΄- Β΄ Δημοτικού  

Άξονες γνωστικού 
περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι  
(γνώσεις δεξιότητες, στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές 
Θεμελιώδεις έννοιες 
Διαθεματικής 
προσέγγισης 

Ψυχοκινητική  
Αίσθηση του χώρου και 
του χρόνου. 
Οπτικοκινητικός 
συγχρονισμός και 
συντονισμός  
Ισορροπία στατική-
δυναμική  
Πλευρική κίνηση  
Ορθοσωματική αγωγή  
Αναπνευστική αγωγή  
Φαντασία και 
δημιουργικότητα 

 

Οι μαθητές επιδιώκεται:  
Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες: την 
κιναισθητική αντίληψη, την οπτική αντίληψη, την ακουστική 
αντίληψη, την αντίληψη μέσω της αφής, τις ικανότητες 
συντονισμού.  
Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρμοστικές δεξιότητες.  
Να γνωρίσουν το σώμα τους μέσα από την κίνηση.  
Να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για κίνηση.  

Χώρος-χρόνος,  
Άτομο-σύνολο,  
Ομοιότητα-διαφορά,  
Κίνηση.  

Μουσικοκινητική  
Τα στοιχεία του ρυθμού 
Ένταση ήχου 
(Τραγούδια με ρυθμική 
και κινητική συνοδεία- 
Ρυθμική αγωγή)  

Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να γνωρίσουν και να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθμού και 
κίνησης.  
Να αναπτύξουν τη μη λεκτική επικοινωνία: εκφραστική 
κίνηση, δημιουργική κίνηση.  
Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.  
Να εκφραστούν κινητικά, χρησιμοποιώντας το σώμα τους. 

Ομοιότητα-διαφορά,  
Ήχος,  
Μεταβολή.  

Παιγνίδια ομαδικά, 
ατομικά, παραδοσιακά, 
ελεύθερα και 
οργανωμένα  

Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να γνωρίσουν την έννοια του ατόμου και της ομάδας.  
Να μάθουν να τηρούν τους κανόνες.  
Να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την 
αυτοπειθαρχία το σεβασμό και την επικοινωνία.  
Να γνωρίσουν παραδοσιακά παιγνίδια.  
Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες.  
Να αναπτύξουν θετική στάση για αρετές όπως: τιμιότητα, 
δικαιοσύνη, σεβασμός αντιπάλων. 

Χώρος-χρόνος,  
Άτομο-σύνολο,  
Ομοιότητα-διαφορά,  
Επικοινωνία,  
Πολιτισμός.  

Ελληνικοί 
παραδοσιακοί χοροί:  
Συρτός στα τρία  

Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να καλλιεργήσουν στοιχεία της ελληνικής λαϊκής 
παράδοσης.  

Παράδοση,  
Πολιτισμός,  
Άτομο-σύνολο,  



Γρήγορο χασάπικο  
Αι-Γιώργης  
Τοπικοί χοροί  

Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με τον 
παραδοσιακό χορό, τη μουσική και το τραγούδι σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο.  
Να αναπτύξουν αντιληπτικές ικανότητες: κιναισθητική, 
οπτική, ακουστική αντίληψη, ικανότητες συντονισμού.  
Να εκτιμήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.  

Επικοινωνία,  
Αλληλεπίδραση.  

Κολύμβηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες  

 

Τάξεις 
Γ΄- Δ΄ Δημοτικού  

Άξονες γνωστικού 
περιεχομένου  

Γενικοί στόχοι  
(γνώσεις δεξιότητες, στάσεις και αξίες)  

Ενδεικτικές 
Θεμελιώδεις έννοιες 
Διαθεματικής 
προσέγγισης  

Ψυχοκινητική  
Αίσθηση του χώρου και 
του χρόνου  
Οπτικοκινητικός 
συγχρονισμός και 
συντονισμός  
Ισορροπία στατική-
δυναμική  
Πλευρική κίνηση  
Ορθοσωματική αγωγή  
Αναπνευστική αγωγή  
Φαντασία και 
δημιουργικότητα  

 

Οι μαθητές επιδιώκεται:  
Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες: την 
κιναισθητική αντίληψη, την οπτική αντίληψη, την ακουστική 
αντίληψη, την αντίληψη μέσω της αφής, τις ικανότητες 
συντονισμού.  
Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρμοστικές δεξιότητες.  
Να γνωρίσουν το σώμα τους μέσα από την κίνηση.  
Να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για κίνηση.  

 

Χώρος-χρόνος,  
Άτομο-σύνολο,  
Ομοιότητα-διαφορά,  
Κίνηση.  

 

Μουσικοκινητική  
Τραγούδια και ασκήσεις 
με τη συνοδεία 
κρουστών  
∆ιαφορετικού ύφους 
κινήσεις με σωματικές 
αντιδράσεις  
Ασκήσεις χώρου με 
ρυθμικά χτυπήματα  
Ρυθμικά μοτίβα  
Κινησιολογικός 
αυτοσχεδιασμός  

 

Να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθμού και κίνησης.  
Να εκφραστούν με το τραγούδι και την κίνηση.  
Να διευρύνουν τις κινητικές τους δυνατότητες.  
Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρμοστικές δεξιότητες.  
Να αναπτύξουν τη μη λεκτική επικοινωνία: εκφραστική 
κίνηση, δημιουργική κίνηση.  
Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.  
Να κατανοήσουν την αίσθηση του χώρου χρησιμοποιώντας 
το σώμα τους.  
Να αυτοσχεδιάσουν κινητικά χρησιμοποιώντας το σώμα 
τους.  

 

Χώρος-χρόνος,  
Ομοιότητα-∆ιαφορά,  
Ήχος,  
Μεταβολή,  
Αλληλεπίδραση,  
Επικοινωνία.  

 

Παιγνίδια ομαδικά, 
ατομικά, παραδοσιακά, 
ελεύθερα και 
οργανωμένα  

Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να μάθουν να τηρούν και να σέβονται τους κανονισμούς.  
Να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την 
αυτοπειθαρχία το σεβασμό και την επικοινωνία.  
Να αναγνωρίζουν τη συμμετοχή όλων στο παιγνίδι.  
Να γνωρίσουν παραδοσιακά παιγνίδια.  
Να γνωρίσουν παιχνίδια άλλων χωρών και να τα συγκρίνουν 
με τα δικά μας.  
Να αναπτύξουν τη φαντασία τους.  
Να αναπτύξουν θετική στάση για αρετές, όπως τιμιότητα, 
δικαιοσύνη, σεβασμός αντιπάλων, συνετή αντιμετώπιση της 
νίκης και της ήττας.  
Να ενθαρρυνθούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.  
Να βελτιώσουν τις φυσικές σωματικές τους ικανότητες: 
ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία. 

Χώρος-χρόνος,  
Σύστημα (οργάνωση-
ισορροπία),  
Ομοιότητα-διαφορά,  
Άτομο-σύνολο,  
Μεταβολή,  
Αλληλεπίδραση,  
(συνεργασία-
συλλογικότητα -
εξάρτηση).  

 

Μύηση στην τεχνική Οι μαθητές επιδιώκεται: Χώρος-χρόνος,  



των αθλοπαιδιών και 
του στίβου  
Αθλοπαιδιές:  
(Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 
βόλεϊ, χάντμπολ)  
Κλασικός αθλητισμός: 
(Δρόμοι ταχύτητας, 
άλματα)  

Να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητές τους.  
Να γνωρίσουν τα αθλήματα τα οποία θα διδαχτούν στις 
επόμενες τάξεις.  
Να μάθουν να τηρούν και να σέβονται τους κανονισμούς.  
Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για "διά βίου" άσκηση - 
άθληση και την ωφέλεια που προκύπτει από αυτή, καθώς και 
την απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική 
ενασχόληση με τον αθλητισμό.  

Άτομο-σύνολο,  
Ομοιότητα-διαφορά,  
Μεταβολή,  
Αλληλεπίδραση,  
Επικοινωνία.  

Ελληνικοί 
παραδοσιακοί χοροί:  
Καραγκούνα  
Παλαμάκια  
Ποδαράκι  
Συρτός- νησιώτικος  
Τσακώνικος  
Τοπικοί χοροί  

Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με τον 
παραδοσιακό χορό, τη μουσική και το τραγούδι σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο.  
Να καλλιεργήσουν στοιχεία της ελληνικής λαϊκής 
παράδοσης.  
Να γνωρίσουν την ελληνική πολιτισμική παράδοση.  
Να εκτιμήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.  

Παράδοση,  
Πολιτισμός,  
Άτομο-σύνολο, 
Επικοινωνία,  
Αλληλεπίδραση  

Κολύμβηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες 

 

Τάξεις 
Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού 

Άξονες γνωστικού 
περιεχομένου  

Γενικοί στόχοι  
(γνώσεις δεξιότητες, στάσεις και αξίες)  

Ενδεικτικές 
Θεμελιώδεις έννοιες 
Διαθεματικής 
προσέγγισης  

 
Αθλοπαιδιές:  
Μπάσκετ  
Βόλεϊ  
Ποδόσφαιρο  
Χάντμπολ  

Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να αναπτύξουν σύνθετες κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες 
κινητικές δεξιότητες.  
Να αναπτύξουν τις φυσικές σωματικές ικανότητες: ταχύτητα, 
ευλυγισία, ευκινησία.  
Να γνωρίσουν τους κανονισμούς των διαφόρων αθλημάτων 
και αγωνισμάτων.  
Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την Ολυμπιακή και 
Αθλητική Παράδοση.  
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις διατροφής, υγιεινής και 
πρώτων βοηθειών.  
Να αναπτύξουν θετική στάση για κοινωνικές και ψυχικές 
αρετές, όπως συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, 
θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και θάρρος.  

 

Άτομο-σύνολο,  
Σύστημα,  
Οργάνωση-  
ισορροπία-νόμος,  
Ομοιότητα-διαφορά,  
Ισότητα,  
Μεταβολή,  
Αλληλεπίδραση,  
Συνεργασία,  
Συλλογικότητα.  

 

Κλασικός αθλητισμός:  
Αγωνίσματα στίβου 
(Δρόμοι,  
άλματα, ρίψεις)  

Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις τεχνικές σε ορισμένα 
αγωνίσματα.  
Να καλλιεργήσουν τις φυσικές τους ικανότητες ταχύτητα, 
ευλυγισία, ευκινησία.  
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υπομονή, την 
επιμονή το θάρρος και τη θέληση.  
Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την αξία της 
συμμετοχής.  
Να αναγνωρίσουν και να σέβονται την προσπάθεια του 
αντιπάλου.  

Χώρος-χρόνος,  
Ομοιότητα-διαφορά,  
Ισότητα,  
Αλληλεπίδραση,  
Συνεργασία,  
Συλλογικότητα.  

Γυμναστική:  
Ελεύθερη γυμναστική  
Ενόργανη γυμναστική  
Ρυθμική γυμναστική  

Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να βελτιώσουν την κιναισθητική αντίληψη, την οπτική 
αντίληψη, την αντίληψη μέσω της αφής, τις ικανότητες 
συντονισμού.  
Να αναπτύξουν σύνθετες κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες 
κινητικές δεξιότητες.  
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υπομονή, την 

Χώρος-χρόνος,  
Σύστημα (δομή- 
ταξινόμηση-οργάνωση- 
ισορροπία-συμμετρία)  
Μεταβολή, 
Επικοινωνία.  



επιμονή το θάρρος και τη θέληση.  

Ελληνικοί 
παραδοσιακοί χοροί:  
Καλαματιανός  
Τικ  
Τσάμικος  
Έντεκα  
Πεντοζάλη  
Ζωναράδικος  
Τοπικοί χοροί  

Οι μαθητές επιδιώκεται: 
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με τους 
παραδοσιακούς χορούς, τη μουσική και το τραγούδι σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο.  
Να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθμού, κίνησης, μουσικής, 
τραγουδιού.  
Να γνωρίσουν στοιχεία της λαϊκής μας παράδοσης.  
Να κατανοήσουν την αξία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.  
Να εκτιμήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης. 

Παράδοση,  
Πολιτισμός,  
Άτομο-σύνολο,  
Επικοινωνία,  
Αλληλεπίδραση.  

Κολύμβηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες 

 
 

3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις  

 

Α΄ και Β΄ ΤΑΞΕΙΣ  

Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου προγραμματίζουμε κινητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην 
ολόπλευρη κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική του 
ανάπτυξη.  

Δημιουργούμε ευκαιρίες για τα παιδιά να παίζουν μόνα τους, ανά δύο ή να συμμετέχουν σε μικρές ομάδες.  

Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας. Είναι το μέσο με το οποίο 
γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβάνεται τις 
δυνατότητες και τα όριά του και συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν να 
συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες.  

Είναι ανάγκη το παιδί στις μικρές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου να κινείται πολύ και ελεύθερα. Είναι 
απαραίτητο λοιπόν να προσφέρουμε στα παιδιά ευκαιρίες για κινητικές δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη 
τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ηλικίας τους.  

Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δημιουργία κατάλληλου κλίματος καθώς και η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης της κατάλληλης μουσικής.  

Γ΄ καιΔ΄ ΤΑΞΕΙΣ  

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σωματικά, και πνευματικά ωριμότερα από τα παιδιά της προηγούμενης 
ηλικίας. Προγραμματίζουμε και εδώ κινητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολόπλευρη κινητικότητα 
του παιδιού και προάγουν, τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική του ανάπτυξη, αλλά μπορούμε να 
αρχίσουμε να τα εισαγάγουμε περισσότερο συστηματικά σε κινητικές δεξιότητες πού αποτελούν μέρος των 
καθιερωμένων αθλημάτων και αγωνισμάτων.  

∆ημιουργούμε ευκαιρίες για τα παιδιά να παίζουν μόνα τους, ανά δύο ή να συμμετέχουν σε μικρές ομάδες.  

Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού και αυτής της ηλικίας. Είναι το μέσο με το οποίο 
γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβάνεται τις 
δυνατότητες και τα όριά του και συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν να 
συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, να τηρούν και να σέβονται κανόνες.  

Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δημιουργία κατάλληλου κλίματος καθώς και η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης της κατάλληλης μουσικής.  

Ε΄ και ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ  

Ο καθηγητής Φ.Α. θα πρέπει στην αρχή του χρόνου να ετοιμάσει τον ετήσιο, τριμηνιαίο και εβδομαδιαίο 
προγραμματισμό του.  

Στον καθηγητή επαφίεται να αποφασίσει σε ποια περίοδο του έτους θα διδάξει το κάθε αντικείμενο 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του σχολείου (αθλητική υποδομή, αριθμός υπηρετούντων καθηγητών Φ.Α. 
κ.ά.).  

Όταν αρχίζει η διδασκαλία ενός αντικειμένου πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να μην διακόπτεται μέχρι 
να τελειώσουν τα προγραμματισμένα γι’ αυτό μαθήματα.  



Εάν ο καιρός είναι ακατάλληλος (βροχή, χιόνι κ.ά.) και δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για άθληση, θα 
πρέπει να γίνονται θεωρητικά μαθήματα σχετικά με αθλητικά θέματα.  

Η διδασκαλία των αθλημάτων και των αγωνισμάτων θα γίνεται τόσο στους μαθητές όσο και στις μαθήτριες 
χωρίς διάκριση.  

Όπου ενυπάρχει το στοιχείο του κινδύνου, πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή 
ατυχημάτων.  

Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δημιουργία κατάλληλου κλίματος καθώς και η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης της κατάλληλης μουσικής.  

Να διδάσκονται κατά προτεραιότητα οι τοπικοί χοροί και να ακολουθούν οι υπόλοιποι.  

 

4. Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας*  
 

ΤΑΞΕΙΣ Α΄ και Β΄ 
 

Θέμα: Ελληνικά Παραδοσιακά Παιχνίδια. Οργάνωση ατομικών εργασιών με καθήκον την εικαστική αποτύπωση παραδοσιακών 

παιχνιδιών, τις κατασκευές παραδοσιακών παιχνιδιών (μπάλας από χαρτί, κούκλας από ύφασμα ή από πηλό, κουδουνίστρας κ.ά.), τη 

συλλογή εικόνων, την παρουσίαση παιχνιδιών.  

Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισμός, παράδοση, συνεργασία, επικοινωνία, ομαδικότητα.  

Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική),Εμείς και ο κόσμος.  

ΤΑΞΕΙΣ Γ' ΚΑΙ Δ'  

Θέμα: Ομαδικά παιχνίδια και αθλήματα. Οργάνωση ομαδικών εργασιών με αντικείμενο τη συλλογή πληροφοριών για σύγχρονα 

παιχνίδια της Ελλάδας και άλλων χωρών, τη συλλογή πληροφοριών με θέμα τα γνωστότερα ομαδικά αθλήματα, το κολλάζ, της 

κατασκευής μακέτας η οποία απεικονίζει το γήπεδο ενός ομαδικού αθλήματος, τη συλλογή φωτογραφιών με παιχνίδια ομαδικά που 

παίζονται στην αυλή του σχολείου ή στο πάρκο της γειτονιάς, την καταγραφή βασικών κανονισμών ομαδικών αθλημάτων, την 

παρουσίαση αθλημάτων και παιχνιδιών τα οποία έχουν μελετήσει οι μαθητές.  

Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισμός, συνεργασία, επικοινωνία, ομαδικότητα, τήρηση κανόνων.  

Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική),Εμείς και ο κόσμος.  

ΤΑΞΕΙΣ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄  

Θέμα: Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί. Εκπόνηση ομαδικών και ατομικών εργασιών με αντικείμενο, τη συλλογή πληροφοριών για τους 

χορούς και τα τραγούδια της Ελλάδα, τη συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού που απεικονίζουν παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές, τις 

συνεντεύξεις από μεγαλύτερους συγγενείς ή φίλους με θέμα τους χορούς του τόπους τους, την εκμάθηση χορών από όλη την Ελλάδα, 

την παρουσίαση των χορών στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.  

Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισμός, παράδοση, ήχος, συμμετρία, ισορροπία, συνεργασία, επικοινωνία, 

ομαδικότητα, ισορροπία, συμβολισμός, ταξινόμηση, δομή, αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική), 

Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Γλώσσα.  

 

5. Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής διαδικασίας και δικαιολογείται παιδαγωγικά περισσότερο ως μέσο 

ανατροφοδότησης του μαθητή και λιγότερο ως μέσο επίτευξης των στόχων ή σύγκρισης των μαθητών μεταξύ τους.  

Η αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή στοχεύει κύρια στον έλεγχο του επιπέδου εκμάθησης των κινητικών - αθλητικών δεξιοτήτων που 

απόκτησαν οι μαθητές και λιγότερο στην αθλητική επίδοση.  

Α' και Β' ΤΑΞΕΙΣ  

Οι άξονες στους οποίους πρέπει να κινείται η αξιολόγηση σ΄ αυτήν την ηλικία είναι: η απόκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων, η 

κατανόηση και αφομοίωση εννοιών σχετικών με τη Φυσική Αγωγή, το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, η συνεργασία και η δημιουργικότητα 

των μαθητών. Όλα τα παραπάνω τα συνεκτιμά ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρακολουθώντας 

τους μαθητές.  



Γ' και Δ' ΤΑΞΕΙΣ  

Οι άξονες στους οποίους πρέπει να κινείται η αξιολόγηση σ΄ αυτήν την ηλικία είναι οι ίδιοι με τους άξονες με των προηγούμενων τάξεων.  

Ε' και ΣΤ' ΤΑΞΕΙΣ  

Οι μαθητές σ΄ αυτή την ηλικία θα αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:  

− Την αφομοίωση του περιεχόμενου, την εκμάθηση δηλαδή των αθλητικών δεξιοτήτων.  

− Την προσπάθεια, το ενδιαφέρον και γενικά τη συμπεριφορά τους στο μάθημα.  

− Τη φυσική τους κατάσταση.  

− Τις γνώσεις τους γύρω από τα αθλητικά θέματα.  

Όλα τα παραπάνω, τα αξιολογεί ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είτε κάνοντας αθλητικά τεστ 

μικρής διάρκειας, είτε υποβάλλοντας προφορικές ερωτήσεις. Ο χρόνος που αφιερώνεται στα τεστ και στις ερωτήσεις πρέπει να είναι ο 

μικρότερος δυνατός, για να μην υποκαθιστά η εξέταση τη διδασκαλία.  

Εποπτικό υλικό:  

Οπτικοακουστικό υλικό για τη διδασκαλία των κινητικών δραστηριοτήτων που διδάσκονται στο Δημοτικό 

και Γυμνάσιο.  

Ι. Βιντεοταινίες για τις παρακάτω κινητικές δραστηριότητες:  

1. − Ψυχοκινητική Αγωγή (Νηπιαγωγείο -Δημοτικό)  

2. − Μουσικοκινητική  Αγωγή (Νηπιαγωγείο -Δημοτικό)  

3. − Βόλεϊ  

4. − Μπάσκετ  

5. − Ποδόσφαιρο  

6. − Χάντμπολ  

7. − Κλασικός Αθλητισμός  

8. − Ενόργανη Γυμναστική  

9. − Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική  

10. − Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί  

11. − Κολύμβηση  

12. − Κινητικές δραστηριότητες κατάλληλες για το διευρυμένο ωράριο και το ολοήμερο σχολείο.  

II. Μαγνητοταινίες  

Μαγνητοταινία με την μουσική των ελληνικών χορών.  

III. CD  

2 CD Μουσικοκινητικής – Ψυχοκινητικής  

2 CD Ελληνικών παραδοσιακών χορών  

Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό  

− Μπάλες ποικίλων μεγεθών, βάρους και υλικού κατασκευής, φιλέδες.  

− Σφαίρες, στυλοβάτες αλμάτων, σκυτάλες.  

− Στρώματα, βατήρες, εφαλτήρια, σχοινάκια, στεφάνια, κορίνες.  

− Μαγνητόφωνο, ταινίες μουσικής και CD, βιντεοταινίες.  

− Χρονόμετρα, εμπόδια, κώνοι. 
 


