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Φυσικές Ικανότητες 

• Για να είσαι καλός σε κάποιο σπορ, πρέπει 
να έχεις ένα καλό γενικό επίπεδο φυσικής 
κατάστασης. 

 Δύναμη 

Αντοχή 

Ταχύτητα 

Ευλυγισία 



Φυσικές Ικανότητες 

Μέγιστη  

Πρόσληψη  

Οξυγόνου 

Βελτίωση της  

καρδιακής λειτουργίας 

& Όγκου αίματος& 

Τριχοειδή αγγεία 

 

Βελτίωση της  

αερόβιας ικανότητας 



Αναερόβια ικανότητα 

45-50%< 

Αν. ικανότητα  

 σε παιδιά  

8-10 ετών 

Αναπτυσσόμενη 

 αναερόβια ικανότητα 

Παραγωγή αναερόβιων 

 ενζύμων 

Καλή αναερόβια ικανότητα 

Σε έφηβους 17-18 ετών 



Δεξιότητες που επηρεάζονται από τη 
φυσική κατάσταση 



Γιατί το σώμα πρέπει να είναι δυνατό 
και ευλύγιστο 

• Η ανάπτυξη της δύναμης  

• Παρέχει  προστασία εναντίον των 
τραυματισμών των τενόντων και των 
συνδέσμων που βρίσκονται σε μια άρθρωση 

• είναι άμεσα συνυφασμένη με τη βελτίωση της 
σωματοδομής 

• συνδέεται και με την ενδυνάμωση των οστών 
του σκελετού με αποτέλεσμα να μειώνεται 
και η πιθανότητα για οστεοπόρωση 



 

Α-Β σχολική ηλικία 

Ασκήσεις ενδυνάμωσης  

με το βάρος του σώματος 

Κυρίως του κορμού  



• Α-Β σχολική ηλικία 

• Ασκήσεις 
ενδυνάμωσης  

• με το βάρος του 
σώματος 

• Αρθρώσεις που 
εμφανίζουν 
προβλήματα κατά 
την ανάπτυξη 



• Α-Β σχολική 
ηλικία 

• Ασκήσεις 
ενδυνάμωσης  

• με το βάρος του 
σώματος και με 
όργανα 

• Κυρίως του 
κορμού , χεριών 

• Κάτω άκρων 



• Α-Β σχολική 
ηλικία 

• Ασκήσεις 
διατάσεων 

• Κυρίως του 
κορμού , 
Κάτω άκρων 



• Α-Β σχολική 
ηλικία 

• Ασκήσεις 
διατάσεων 

• Βασικών 
μυϊκών 
ομάδων 

• Κάτω άκρων 



Γιατί το σώμα πρέπει να είναι  
ευλύγιστο 

• Τα καλά επίπεδα ευλυγισίας 

•  βοηθούν στη βελτίωση της  

• ελαστικότητας των μυών 

• Βοηθάνε στη σωστή λειτουργία  

• των αρθρώσεων 

• προλαμβάνουν τραυματισμούς, τόσο σε 
αθλητικές δραστηριότητες όσο και σε 
καθημερινές ασχολίες. 

 



Γιατί το σώμα πρέπει να είναι  
ευλύγιστο 

• Η μη φυσιολογική στάση της σπονδυλικής 
στήλης πιέζει τα νεύρα δημιουργώντας πόνους 
στη μέση 

• Οι σφιχτοί μύες εμποδίζουν το σωστό τρόπο 
μετάδοσης των νευρικών εντολών από τον 
εγκέφαλο για την πραγματοποίηση των 
διαφόρων κινήσεων. 

• η καλή ευλυγισία απομακρύνει τους πόνους και 
τα πιασίματα που δημιουργούνται από το 
παρατεταμένο κάθισμα 





 
Η Πυραμίδα της Φυσικής 

Δραστηριότητας 
 



Η Πυραμίδα της Φυσικής 
Δραστηριότητας 

Ο σχηματισμός της πυραμίδας δηλώνει ότι 
προχωρώντας από τη βάση προς την κορυφή, 
δηλαδή από το μεγαλύτερο εύρος ενός 
επιπέδου προς το μικρότερο, τόσο μικραίνει ο 
χρόνος τον οποίο τα παιδιά θα πρέπει να 
αφιερώνουν στις δραστηριότητες του κάθε 
επιπέδου 



Ελάχιστη και αναγκαία ΦΔ 

Οι συστάσεις για φυσική δραστηριότητα και υγεία, 
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(World Health Organization) αναφέρουν ότι τα παιδιά 
θα πρέπει να είναι φυσικά δραστήρια για 

τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα 



Διάρκεια άσκησης στα τρία επίπεδα 

Διάρκεια 
άσκησης 20 

λεπτά 
συνεχόμενα 

2ο επίπεδο 

Διάρκεια 
άσκησης 20 

δευτερόλεπτα 
Έντονος 
ρυθμός 

3ο επίπεδο 

1-2 ώρες 
ημερησίως 

Κορυφή της πυραμίδας 



Σχεδιασμός πλάνου Φυσικής 
κατάστασης 

Αρχή υπερφόρτωσης, αρχή 
προοδευτικής επιβάρυνσης, 
επιβάρυνση – ανάληψη, ενεργητική – 
παθητική ανάληψη. 

Οι αρχές του να είσαι FITT 
F(Frequency) Διάρκεια: πόσα σετ ασκήσεων 
ανά εβδομάδα. 
I(Intensity) Ένταση: πόσο έντονο είναι κάθε 
σετ ασκήσεων. 
T(Time) Χρόνος: πόση διάρκεια θα έχουν οι 
ασκήσεις ή τα σετ ασκήσεων . 
T(Type) Τύπος: είναι κυκλική προπόνηση, αερόβια 
step, προπόνηση ευκαμψίας, προπόνηση με βάρη, 
τρέξιμο, περπάτημα κ.λ.π. 

Κυκλική 
Προπόνηση 



«Μέγιστη Ατομική 
Ικανότητα στην Κυκλική Προπόνηση» 

Η επίδοση που θα πετύχει σε κάθε σταθμό διάρκειας 
15’’αποτελεί τη Μέγιστη Ικανότητά του για το 
συγκεκριμένο σταθμό. 



«Κυκλική Προπόνηση» 

 
Διάρκεια 15’’ 
•  για κάθε σταθμό οι μισές επαναλήψεις που εκτέλεσε 

στη μέγιστη ατομική επίδοση εκτελώντας με αργό 
ρυθμό. Το διάλειμμα μεταξύ των σταθμών θα είναι  

• 30 δευτερόλεπτα. 
• Στο διάλειμμα θα μετακινείται στον επόμενο σταθμό. 
• Ξεκούραση μέχρι που οι σφυγμοί να κατέβουν στους 

110-120 το λεπτό. 
•  Ξεκούραση ενεργητικά (πχ εκτελώντας διατάσεις) 
• Εκτέλεση  4-6 κύκλους με τον ίδιο τρόπο 



Κυκλική εξάσκηση με σχέση εργασίας 1:2 
(15sec άσκηση : 30sec ανάληψη). Αμειβόμενο 
διάλειμμα (ενεργητική ανάληψη) μεταξύ των 
σταθμών μέχρι που οι σφυγμοί να κατέβουν 
στους 110-120/λεπτό. 

Ραχιαίοι  
Ανεβάσματα  

Ημικαθίσματα 

8 με 10 ασκήσεις 3 φορές την 
εβδομάδα. 



Προσαρμογή -αύξηση της 
επιβάρυνσης 

Με βάση τη Μέγιστη Ατομική  Επίδοση, 
μετά από δύο βδομάδες  αύξηση της επίδοσης 
τουλάχιστο 10% περισσότερες επαναλήψεις σε 
κάθε σταθμό της κυκλικής προπόνησης 

Για να επιτύχεις γρηγορότερα το στόχο, 
κάθε μία βδομάδα προσπάθησε: 
• Ή να αυξήσεις τις επαναλήψεις σε κάθε 
σταθμό 
• Ή να αυξήσεις τον αριθμό των κύκλων 
• Ή να μειώσεις το χρόνο ξεκούρασης 
Η κυκλική προπόνηση μπορεί να συνδυαστεί 
με οποιαδήποτε άλλη μορφή εξάσκησης. 







Καρτέλα Μαθητή /τριας 
ΣΧΟΛΕΙΟ: ________________________________ ΤΑΞΗ: _______________________ 
ΕΠΩΝΥΜΟ: ______________________________ ΟΝΟΜΑ: _____________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ____/____/200___ 
Δοκιμασίες - Μετρήσεις 1η 

• Δοκιμασίες - Μετρήσεις                         1η     2η      3η 
• 1. Δίπλωση από εδραία θέση / ευκαμψία 

• 2. Άλμα σε μήκος χωρίς φορά / εκρηκτική δύναμη 

• 3. Αναδιπλώσεις από την κατάκλιση / δύναμη κορμού 

• 4. Παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής 

• 5. Άρσεις κορμού από κατάκλιση / δύναμη κορμού 

• 6. Ανάρτηση από μονόζυγο ή έλξεις / δύναμη χεριών 



 
 
 

Τεστ ��«�ευκαμψίας�» 
 
 
 

Το τεστ «ευκαμψίας» μετράει την 
ευλυγισία των μυών της οσφυικής μοίρας 
και των ραχιαίων 
Σημείωσε:το σκορ 



Κάθετο άλμα 



Οριζόντιο άλμα 



Κάμψεις 



Τέστ Κοιλιακών 30’’ 





Ταχύτητα 5Χ10μ 



Επιδόσεις στην Ελλάδα Ταχύτητας 



Τέστ Αντοχής 





Η άσκηση ωφελεί τη σχολική 

επίδοση των παιδιών 
 

   

Ολλανδική επισκόπηση προηγούμενων 

ερευνών  αποκαλύπτει ότι όσο περισσότερο 

σωματικά  δραστήρια είναι τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας τόσο καλύτερη επίδοση 

έχουν στο σχολείο. 

 

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 



Πρόγραμμα προπόνησης φυσική κατάστασης στο δημοτικό 

Κυκλική προπόνηση σε σταθμούς 
1. Σχοινάκι  
2. Ισορροπία σε σκατζοχοιράκια 
3. Κοιλιακοί 
4. Ραχιαίοι 
5. Κάμψεις πήχη με αντίσταση με μπουκαλάκια νερό 
6. Εκτάσεις πήχη με αντίσταση με μπουκαλάκια νερό 
7. Αλματάκια επί τόπου 

Διαφοροποιήσεις για την Έ και Στ τάξη 
1. Σχοινάκι με διαπέραση με καλπασμό 
2. Ισορροπία σε σκατζοχοιράκια σαν αεροπλανάκι 
3. Κοιλιακοί με τα πόδια σε ορθή γωνία στον αέρα 
4. Ραχιαίοι με άγγιγμα του τείχου στο ανέβασμα 
5. Κάμψεις πήχη με αντίσταση με λάστιχο 
6. Εκτάσεις πήχη με αντίσταση με λάστιχο 
7. Αλματάκια επί τόπου από βαθύ κάθισμα 

 
 
 



Πρόγραμμα προπόνησης φυσικής 
κατάστασης στο γυμνάσιο 

1. Σχοινάκι με κουτσό 
2. Περπάτημα πάνω στα σκατζοχοιράκια σε 

ευθεία 
3. Κοιλιακοί με ρήψη μπάλας 
4. Ραχιάιοι εναλλάξ χέρι-πόδι 
5. Κάμψεις πήχη με αντίσταση με λάστιχο και στα 

δύο χέρια 
6. Εκτάσεις πήχη με αντίσταση με λάστιχο και στα 

δύο χέρια 
7. Κάθετα άλματα με πόδια σε διάσταση 

 
 
 
 



Πρόγραμμα προπόνησης φυσικής 
κατάστασης στο λύκειο 

1. Σχοινάκι με γόνατα στο στήθος 

2. Κουτσά στα σκατζοχοιράκια 

3. Κοιλιακοί με στροφές κορμού 

4. Ραχιαίοι ισομετρία με χέρια και πόδια ψηλά 

5. Απαγωγή βραχίονα 

6. Όρθια κωπηλατική με κλειστή λαβή 

7. Άλματα επί τόπου με γόνατα στο στήθος και 
φτέρνες πίσω εναλλάξ 

 



Νέες εφαρμογές ανάπτυξης και 
αξιολόγησης Φ.Κ. 

«ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ»  

ΤΗΣ IAAF 

ΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  



Βασικές δεξιότητες και ικανότητες 
Εκπαίδευση και Αξιολόγηση 



• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ορολογία – Ανάλυση βασικών βημάτων 
Σημαντικό είναι το μάθημα να γίνεται ευχάριστο και για τους μαθητές και για τον γυμναστή. ‘Όταν όμως για να γίνει επεξήγηση μιας άσκησης χρειάζεται ένας προκαθορισμένος χρόνος, τότε ο πολύτιμος χρόνος 
του μαθήματος καταναλώνεται γρήγορα, μόνο με τις επεξηγήσεις. Γι’ αυτό, καλό είναι ο γυμναστής να χρησιμοποιεί κάποιους όρους (λέξεις κλειδιά) για τις ασκήσεις έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται πιο εύκολο 
και κατανοητό για όλους. 
Ας δούμε κάποιες από τις βασικότερες λέξεις κλειδιά, που χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν το μάθημα και είναι διεθνώς γνωστές σε όλους όσους ασχολούνται με το αερόμπικ. 
Βήματα 
Περιγραφή 
hop 
Πηδώ στο ένα πόδι 5 
step 
Είναι η τοποθέτηση και μετατόπιση του βάρους του ενός ποδιού(βήμα πλάγια, μπροστά, πίσω, ή διαγώνια). 
touch 
Ελαφρό χτύπημα του ποδιού, χωρίς μεταφορά του βάρους 
Βηματισμοί για χαμηλή ένταση (LOW IMPACT) 
Βήματα 
Περιγραφή 
March 
Μαρς 
Walk 
Περπάτημα 
Step touch 
Βήμα άγγιγμα 
Step knee lift 
Βήμα ψηλά γόνατο 
Step heel lift 
Βήμα φτέρνα πίσω 
Grapevine 
1ο βήμα πλάγια δ.π 2ο βήμα από πίσω α.π 3ο βήμα πλάγια δ.π 4ο βήμα άγγιγμα α.π.Το ίδιο γίνεται και από την άλλη μεριά με το άλλο πόδι. 
Box step 
1ο βήμα δ.π πάνω από το α.π 2ο βήμα α.π πίσω πλάγια αριστερά 3ο βήμα δ.π. πλάγια δεξιά 4ο βήμα α.π. άγγιγμα δίπλα στο δεξί 
Heel touches 
Άγγιγμα φτέρνας 
Kicks 
Κλωτσιές 
Lunges 
Προβολές ποδιών 
Squats-plié 
Βαθύ κάθισμα-plie 
V step 
1ο βήμα με το δ.π. μπροστά πλάγια 2ο βήμα με το α.π. μπροστά αριστερά 3ο βήμα με το δ.π. πίσω στην αρχική θέση 4ο βήμα με το α.π. πίσω στην αρχική θέση. Το ίδιο και με το άλλο πόδι. 
Rock step 
1ο βήμα δ.π. βγαίνει μπροστά και ανασηκώνεται λίγο το α.π. 2ο βήμα πατάει ξανά το α.π στη θέση του 3ο βήμα πατάει το δ.π. δίπλα στο α.π.(το οποίο ανασηκώνεται ξανά)4ο βήμα πατάει ξανά το α.π. Το ίδιο 
και με το άλλο πόδι. 
Pivot 
Στροφή με το δ.π και με το α.π 
Turn step 
Βήμα διπλό αριστερά ή δεξιά και το δεύτερο με στροφή (4 χρόνους). 
Σε μια χορογραφία, μπορούμε να προσθέσουμε βήματα από διάφορους χορούς και πιο πολύ λατινοαμερικάνικους που βγαίνουν ωραία στο ρυθμό όπως, μάμπο , τσα -τσα, σάμπα. 
Για τα low impact έχουμε 130-140 beats ως αναφορά τον ρυθμό. 
6 
Δομή ενός προγράμματος 
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις φάσεις 
1. Προθέρμανση(5-10% του συνολικού προγράμματος) 
2. Βασικό μέρος (80-85% του συνολικού προγράμματος) 
3. Χαλάρωμα (5-15% του συνολικού προγράμματος). 
Σχεδιασμός προγράμματος 
Πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στα εξής: 
1. Ταχύτητα του ρυθμού(beats). Η ταχύτητα δηλαδή ο ρυθμός της μουσικής θα πρέπει να είναι ο κατάλληλος για την ομάδα , αρχαρίων στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και 
η αποδοτικότητα. 
2. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να αντιστοιχεί ένα βήμα για κάθε χτύπο του ρυθμού ή να χρησιμοποιούμε το μισό τέμπο για πολύπλοκους συνδυασμούς βημάτων. 
3. Το μέτρημα θα πρέπει να αρχίζει πάντα από το 1 και να τελειώνει στο 8 διότι αυτό διευκολύνει τους μαθητές να ακολουθήσουν. 
4. Παραλλαγή-ποικιλία της κίνησης σε σχέση με τη μουσική. Για παράδειγμα – μονό - μονό-διπλό βήμα ή διπλό -μονό-μονό βήμα. 
5. Περίπλοκοι συνδυασμοί. Οι μαθητές είναι αυτοί που μας καθοδηγούν για το αν είναι έτοιμοι να δεχτούν πιο δύσκολους συνδυασμούς. Δεν αλλάζουμε ένα συνδυασμό, αλλά τον επαναλαμβάνουμε 3-4 φορές. 
6. Ισορροπία της κίνησης. Είναι αποτέλεσμα : 
• της ισορροπίας των μυών (γυμνάζουμε αγωνιστές και ανταγωνιστές μυς). 
• της εκτέλεσης ίδιων κινήσεων δεξιά και αριστερά. 
• του ίδιου αριθμού επαναλήψεων (π.χ. και στα δυο πόδια-και στα δύο χέρια). 
7. Επίπεδο κίνησης σε σχέση με το σώμα.(πλάγιο, μπρος – πίσω - κυκλικό). 
8. Υποδείξεις των κινήσεων. Θα πρέπει να υποδεικνύουμε στους μαθητές τι θα ακολουθήσει μετά από κάθε κίνηση. 
9. Θα πρέπει οι συνδυασμοί που ξεκινούν με το δεξί πόδι, να γίνονται και με το αριστερό, για να υπάρχει ισορροπία. 
 



• 10. Έλεγχος καρδιακής συχνότητας. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της καρδιακής συχνότητας έτσι ώστε η ένταση να μην υπερβαίνει το 85%. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Διάρκεια προγράμματος 40 λεπτά. 
Ζέσταμα 4-5 λεπτά. 
• 2x8 mars χέρια στο πλάι (κανονικά) 
7 
• 2x8 mars χέρια έκταση-ανάταση 
• 2x8 mars χέρια έκταση-πρόταση 
• 2x8 step-touch χέρια στη μέση 
• 2x8 step-touch το ένα χέρι στη μέση, το άλλο στη λοξή ανάταση 
• 2x8 περιφορές των ώμων πίσω 
• 2x8 περιφορές των ώμων μπροστά 
• 1x8 κάμψη κεφαλιού δεξιά-αριστερά 
• 1x8 κάμψη κεφαλιού μπρος-πίσω 
Βασικό πρόγραμμα 25 λεπτά 
• 2x8 γρήγορο μαρς 
• 2 grapevine (1 αριστερό, 1 δεξί) 
• 1x8 εκτάσεις-διαστάσεις 
• 1x8 φτέρνες πίσω 
• 2x8 σύνθετο βήμα (σασέ) αριστερά, στροφή αριστερά,rock step(το ίδιο με το δεξί πόδι) 
• 2 squats 
• 4 lunges 
• 2 V step μπροστά αριστερό-δεξί 
• 2 V step πίσω αριστερό-δεξί 
• 2 grapevine τετράγωνο, αρχίζουμε με το αριστερό πόδι 
• 2 cross over αριστερό-δεξί, προσγείωση στα δυο πόδια, σε διάσταση 
• 4 step touch back(το πόδι πίσω από το άλλο)κατεύθυνση πίσω με κίνηση των χεριών(σαν σχοινάκι)σε 8 χρόνους 
• 1x8 σταυρωτά βήματα πίσω, αρχίζουμε με το αριστερό πόδι, τα χέρια τραβούν πίσω 
• 2x4 βήμα τσα-τσα (αριστερό-δεξί) 
Η χορογραφία διαρκεί 3 λεπτά. Επαναλαμβάνουμε την χορογραφία 2 φορές,30 δεύτερα μαρς αργό ή «τράβελινγκ» για μια μικρή ξεκούραση. Συνολικά επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα 3 φορές 
με το μαρς ανάμεσα σε κάθε διπλή φορά. 
Αφιερώνουμε 5 λεπτά για δυνάμωμα των κοιλιακών και ραχιαίων μυών, δίνοντας βαρύτητα στη σωστή θέση του σώματος. Αποφεύγουμε στους κοιλιακούς τα τεντωμένα πόδια, προστατεύουμε 
τον αυχένα από τις επιβαρύνσεις. Καλύτερα είναι η εκτέλεση να γίνεται σε αργό ρυθμό, έτσι ώστε να ελέγχεται η θέση του σώματος. 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΧΑΛΑΡΩΜΑ 
Διάρκεια 5 λεπτά. 
• 2x8 αργό μαρς 8 
• 4 φορές εισπνοή από μύτη και στόμα εκπνοή από στόμα με ταυτόχρονη κίνηση των χεριών και ποδιών(περιφορά-πλιέ). 
• Διατάσεις μυών του κάθε ποδιού και των χεριών. 
Επαναλαμβάνουμε την άσκηση με την εισπνοή και εκπνοή. 
ΣΧΟΛΙΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Αν κάτι έδωσε τη χαρακτηριστική διαφορά ανάμεσα σε μια οποιαδήποτε μορφή αερόβιας γύμνασης και aerobic dance, είναι η ύπαρξη της μουσικής και η σύνδεσή της με πολυποίκιλους 
βηματισμούς, τοποθετημένους ακριβώς στο τέμπο της. Η ιδιαιτερότητα αυτή βοήθησε στο να αγαπηθεί το aerobic dance από πολύ κόσμο, γιατί μοιάζει με χορό και έτσι ευχάριστα και 
διασκεδάζοντας φτάνουμε στο στόχο μας που είναι η ανάπτυξη της αντοχής μας. Σ’ αυτό το σημείο φυσικά, μιλάμε για τα αποτελέσματα στο δημοτικό σχολείο που είναι θεαματικά, όχι τόσο για 
το πόσο βελτιώθηκε η αερόβια ικανότητα των παιδιών αλλά για τη συμμετοχή αυτών. Γεγονός που είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Το 
aerobic όπως το εφαρμόσαμε εμείς μπήκε σαν μπαλαντέρ μάθημα σε όλα τα τρίμηνα. Για παράδειγμα στο 1ο τρίμηνο-μπάσκετ, το aerobic έμπαινε 3 φορές να σπάσει την μονοτονία και να 
πάρουν οι μαθητές τα πρώτα ερεθίσματα. Στο 2ο τρίμηνο και στις κρύες μέρες ήταν μια πολύ καλή και ευχάριστη λύση. Στο 3ο τρίμηνο και με αφορμή την τελετή λήξης, έμπαινε πιο πολλές φορές. 
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί η σημασία της επίδειξης του προγράμματος στο κοινό(γονείς, συμμαθητές, δασκάλους). Τα παιδιά ενθουσιάζονται σ’ αυτήν την ιδέα καθώς επίσης και στην 
ιδέα της ομοιόμορφης εμφάνισης. Σύμφωνα με την Κοινωνική Ψυχολογία του Δημητρίου Γεώργα «στα μέλη μιας ομάδας παρατηρείται ομοιογένεια συμπεριφοράς και εμφάνισης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στις μικρές επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες, εκτός από την καθιερωμένη στολή, συνηθίζονται επιπλέον ειδικά εμβλήματα που τονίζουν την ενότητα της ομάδας» (Γεώργα Δ., 
1999). 
Η σημασία της aerobic για την Φυσική Αγωγή. 
Η σημασία της aerobic για την Φυσική Αγωγή είναι η ίδια με όλες τις δραστηριότητες στο δημοτικό σχολείο. Η Φυσική Αγωγή δεν έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, αλλά συγκεκριμένο γενικό σκοπό 
και επιμέρους σκοπούς που επισημαίνεται και στη διακήρυξη της διεθνούς συνομοσπονδίας Φυσικής Αγωγής. 
«Τα ειδικά μέσα της Φυσικής Αγωγής είναι σωματικές ασκήσεις, δηλαδή σχεδιασμένη φυσική δραστηριότητα με σκοπό να μορφώσει, να ασκήσει (να προπονήσει – να τελειοποιήσει). Ο 
καθοριστικός παράγοντας δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί η φύση των ασκήσεων, αλλά η πρόθεση που είναι πίσω από την ενέργεια. Διότι είναι αυτή η πρόθεση (σκοπός), που 
καθορίζει τη γενική κατεύθυνση και τις επιμέρους κατευθύνσεις που παίρνουν οι διάφορες ενέργειες, και αυτή καθορίζει τελικά τα αποτελέσματά τους πάνω στο άτομο. Όλες οι κινητικές 
δραστηριότητες, λαμβανόμενες αρχικά για μορφωτικούς(παιδαγωγικούς)σκοπούς, αποτελούν μέρος της Φυσικής 9 
Αγωγής. Αυτές τις δραστηριότητες πρέπει να τις χαρακτηρίζει περισσότερο ο σκοπός που επιλέγονται και λιγότερο η ιδιομορφία μιας ορισμένης τεχνικής (δεξιότητας). Οι διάφορες τεχνικές είναι 
μόνο τα εργαλεία, απεριόριστα σε ποικιλία και συνεχώς εναλλασσόμενα για να υπηρετήσουν την επίτευξη καθαρά παιδαγωγικών σκοπών» (Andrews,1979). 
Η σημασία για την ποιότητα ζωής 
Το aerobic στο δημοτικό σχολείο είναι ένας ευχάριστος τρόπος να εμφυσήσει στους μικρούς μαθητές την ιδέα της δια βίου άσκησης. Τους παρέχει ευεξία, χαρά και σωστά ερεθίσματα για υγιεινή 
ζωή. Μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες της εποχής είναι η παιδική παχυσαρκία. Μεγάλη ευθύνη φέρουν οι γονείς ως αναφορά την έλλειψη ερεθισμάτων για κίνηση και υγιεινή διατροφή. 
Σύμφωνα με μια Αμερικάνικη έρευνα τα παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση 24 ώρες την εβδομάδα. Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης είναι πολύ πιθανόν να φάνε 8 φορές περισσότερο. 
Υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ τηλεόρασης, αδράνειας και παχυσαρκίας. Οι γονείς και οι γυμναστές πρέπει να δίνουν έμφαση στην διασκέδαση και στη γύμναση αποφεύγοντας τα βραβεία και 
τη σκληρή δουλειά. Τα παιδιά αγαπάνε το aerobic, την υγιεινή διατροφή και να γυμνάζονται με τους συμμαθητές τους. (Lead Story: Working Out Is A Family Affair. Areas of Interest: Kid’s Fitness, 
Children’s Conditioning, Training For Tots, by: Tom Seabourne Ph.D http//www.betterbodz.com/Tom/kids fitness training.html). Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι το ένα τρίτο όλων των εφήβων είναι 
αδρανείς. Μόνο το 32% των παιδιών ηλικίας 6-17 συναντούμε πολύ χαμηλά στάνταρτ ως αναφορά στην καρδιακή ευρωστία, στα αντανακλαστικά, στην μυϊκή δύναμη, και αντοχή. Το 30% όλων 
των μαθητικών ηλικιών είναι σε κίνδυνο για καρδιακές αρτηριακές παθήσεις και πρόωρο θάνατο σαν ενήλικες. Έτσι λοιπόν ωθούμε τα παιδιά στην άσκηση προσέχοντας να μην τα κουράζουμε 
πάρα πολύ, μιας και τα παιδιά διαφέρουν από τους ενήλικες στην αντοχή, το μυϊκό σύστημα και χρειάζεται σταδιακή αύξηση της άσκησης. Για ακόμη μια φορά πρέπει να τονιστεί η σημασία της 
ομαδοποίησης και πόσο πολύ συμβάλει στην ομαλή κοινωνικοποίηση των μικρών μαθητών και μετέπειτα ενεργών πολιτών. 
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