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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
Ελένη Τεχλικίδου, Εκπαιδευτικός Φ.Α., Δ/ντρια ΕΕΕΕΚ Κιλκίς 

Αθανασία Κεραμίδα, Εκπαιδευτικός Φ.Α.  

  
Μεταφορά, Ρολάρισµα, Ρίψη Μεταβίβαση. 

 

Πετώντας τη µπάλα σε απόσταση  
Κάθε παίχτης προσπαθεί να πετάξει τη µπάλα πέρα από συγκεκριμένη 

απόσταση. Όταν τα καταφέρει, τότε  δοκιμάζει µε µμεγαλύτερη µπάλα 
(μπαλάκι, μίνι, Χάντ-µπωλ, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, medicine, κλπ.)     
 

Πετώντας τη µπάλα σε στόχο  
Κάθε παίχτης πρέπει να πετύχει τους στόχους πετώντας την µπάλα του. Κάθε 
επιτυχημένη βολή κερδίζει ένα πόντο. Νικητής όποιος συγκεντρώσει τους 

περισσότερους πόντους σε συγκεκριµένο αριθµό ρίψεων (στην αρχή οι στόχοι 
να είναι στρώματα).   
  

Ανταλλάξτε τις µπάλες  
Οι παίχτες σε τµήµατα µε τον ίδιο αριθµό παιχτών µέσα σε συγκεκριµένους 
οριοθετηµένους χώρους µε ίδιο αριθµό µπαλών. Με το σύνθηµα το κάθε 

τµήµα ανταλλάσει τις µπάλες του µε τις µπάλες ενός άλλου τµήµατος.  
  
Άδειασε και γέµισε το κουτί  

Ένας ή δύο παίχτε (θα μπορούσαμε να είναι τα παιδιά με τα κινητικά 
προβλήματα) αδειάζουν ένα κουτί µπάλες, ρίχνοντας τες προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Οι άλλοι παίχτες προσπαθούν να το ξαναγεµίσουν όσο πιο 

γρήγορα γίνεται. 
 

∆ιαγωνισµός µεταφοράς   
Οι οµάδες είναι χωρισµένες σε δύο µέρη. Το ένα είναι η άµυνα και το άλλο η 
επίθεση. Οι οµάδες  προσπαθούν να µεταφέρουν όσο πιο πολλές µπάλες από 

τη βάση της άλλης, στη δική της, χωρίς όµως να μετακινηθούν από τις 
περιοχές τους. (Υποχρεωτικά µε πάσα) 
 

Σώσε τον εαυτό σου (Τα νησάκια)  
Κάθε παίχτης ρολάρει τη µπάλα ανάµεσα σε στεφάνια (νησάκια). Με το 
Σφύριγµα ο κάθε παίχτης καταλαµβάνει ένα νησί. Τα νησιά είναι κατά ένα 

λιγότερα από τους παίχτες και όποιος παίχτης µένει χωρίς νησάκι βγαίνει από 
το παιχνίδι[με περπάτημα] 
 

Ψάξε για τη µπάλα 

Κάθε παίχτης αφήνει µία µπάλα στο έδαφος και τρέχει (περπατάει) τυχαία στο 

χώρο. Με το σφύριγµα, κάθε παίχτης πρέπει να πιάσει µία µπάλα.  

 



 
2 

 

Ντρίµπλα, Μεταβίβαση, Υποδοχή, Στόχευση 

 

Μέτρα τα δάχτυλα Ζευγάρια.  

Ο ένας παίχτης ντριµπλάρει και χωρίς να σταµατήσει προσπαθεί να µετράει τα 

δάχτυλα του συμπαίκτη του.  

  

Σκαστή πάσα στο στεφάνι 

Κάθε ζευγάρι έχει µία µπάλα. Οι παίχτες κάνουν σκαστή πάσα ο ένας στον 

άλλον. Η µπάλα πρέπει να ακουµπάει µία φορά στο έδαφος και επιπλέον να 

αναπηδά µέσα στο στεφάνι.   

  

Ντρίµπλα µέσα στην αλυσίδα στεφανιών  

Κάθε παίχτης κάνει ντρίµπλα περνώντας από την αλυσίδα στεφανιών. Η 

µπάλα πρέπει να αναπηδά Μία µόνο φορά µέσα από κάθε στεφάνι. 

(προοδευτικά  αυξάνουμε τον αριθμό των στεφανιών  2 ,3 ,4, 5 ……). 

 

Πάσες σε κύκλο  

Ο κεντρικός παίχτης πρέπει να κάνει διπλή πάσα µε τον κάθε παίχτη όσο πιο 

γρήγορα γίνεται. Οι εξωτερικοί παίχτες µπορούν επίσης να τρέχουν αργά και 

κυκλικά.  Όλοι οι παίχτες πρέπει να περάσουν από την κεντρική θέση.  

 

Ρίχνοντας στο στόχο  

Όλοι οι παίχτες προσπαθούν, ρίχνοντας την µπάλα να πετύχουν τους κώνους 

που βρίσκονται πάνω στον πάγκο.  

  

Σβήσε τη φωτιά 

∆ύο οµάδες κάνουν αλυσίδα κατά µήκος του γηπέδου Και προσπαθούν να 

µεταφέρουν τις µπάλες µε πάσα από τη µια µεριά του γηπέδου στην άλλη.   

  

Λουνα Πάρκ  

Όλοι οι παίχτες µε µπάλες σηµαδεύουν και προσπαθούν να πετύχουν και να 

ρίξουν τους κώνους (ή άλλα αντικείµενα) που έχουµε τοποθετήσει πάνω σε 

πάγκους που υπάρχουν στο κέντρο του γηπέδου.  

  

∆ιώξτε τη βόµβα     

∆ύο οµάδες µε µπάλες σηµαδεύουν µια άλλη µπάλα που βρίσκεται στο κέντρο 

του γηπέδου και προσπαθούν, χτυπώντας την να την περάσουν από την 

αντίπαλη γραµµή.   
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Οι 10 πάσες ∆ύο οµάδες. (3:3, 4:4)  

Οι παίχτες της µιας οµάδας κάνουν πάσες µεταξύ τους και οι παίχτες της 

άλλης οµάδας προσπαθούν να κλέψουν την µπάλα. Όταν το καταφέρουν, 

τότε αλλάζουν ρόλους. Νικήτρια η οµάδα που καταφέρνει να κάνει δέκα 

πάσες.  

  

Η Πολιορκία 4 εναντίον 4.  

Οι επιτιθέµενοι κάνουν πάσες µεταξύ τους και προσπαθούν να βρουν ένα κενό 

στον κλοιό που σχηµατίζουν οι αµυνόµενοι και να χτυπήσουν έναν κώνο (ή 

medicine ball) που βρίσκεται στο κέντρο και προστατεύεται από τους 

αµυνόµενους. 

  

Προπαρασκευαστικό Παιχνίδι (1) 

4 εναντίον 4. Παιχνίδι Mini – Handball. Ένας πόντος κερδίζεται, κάθε φορά 

που η µπάλα περνά µε πάσα σε συµπαίχτη (10 πάσες).  

 

 

Προπαρασκευαστικό Παιχνίδι (2)  

∆ύο οµάδες. (3:3, 4:4) Παιχνίδι Mini – Handball. Ένας πόντος κερδίζεται, κάθε 

φορά που η µπάλα µε ¨σκαστό¨ σουτ ή με ευθύ σούτ  µπαίνει µέσα στο 

τέρµα. Η µπάλα πρέπει να χτυπήσει πριν από την γραµµή του τέρµατος.  

 

 

 

Προσαρμογές ασκήσεων και παιχνιδιών σε μαθητές με προβλήματα 

όρασης  

 

Γενικές Οδηγίες 

Αρχικά πρέπει να γίνει εξοικείωση των μαθητών με απαραίτητες ασκήσεις 

ισορροπίας και προσανατολισμού.  

 

 Ξεκινάμε με δεξιότητες από το εύκολο στο δύσκολο 

 Από το απλό στο σύνθετο 

 Από το γνωστό στο άγνωστο και 

 Οριοθέτηση του χώρου της άσκησης και επιβράδυνση της ροής του 

παιχνιδιού. 

 Προσαρμογή βοηθητικών αντικειμένων και υφής του εδάφους. Οι στόχοι 

να είναι μεγαλύτεροι και πιο κοντινοί.  

 Στα παιχνίδια με μπάλα γίνεται η τοποθέτηση της μέσα σε πλαστική 

σακούλα. 
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 Στις ασκήσεις τρεξίματος να γίνεται χρήση συμμαθητή ή τεντωμένου 

σχοινιού ως «οδηγού». Για μικρές αποστάσεις μπορεί απλά ο μαθητής να 

τρέξει προς τη φωνή του Κ.Φ.Α. 

 Να υπάρχει συνεχής προφορική επαφή και επικοινωνία. Οι κανόνες 

ασφαλείας να είναι γνωστοί και να τηρούνται από όλους τους μαθητές. 

 Να δίδεται ατομική βοήθειά, όπου οι συνθήκες το απαιτούν. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Προσανατολισμού και Χώρου 

1. Οριοθέτηση του χώρου και βάδιση με έναν συμμαθητή, ως εξής: 

Βάζουμε 2 μαθητές να κρατούν τεντωμένο ένα σχοινί και ο αμβλύωπας 

μαθητής κινείται κατά μήκος  κρατώντας το σχοινί για να μάθει το 

χώρο.  

2. Εν συνεχεία την παραπάνω δράση μπορεί να την εκτελέσει με αργό 

τρέξιμο. 

3. Τοποθέτηση της μεγαλύτερης μπάλας (βόλεϊ αρχικά και χάντμπολ μετά) 

σε πλαστική σακούλα και του τι δίνουμε να την επεξεργαστεί. 

4. Ακολούθως στο τέλος της περιοχής οριοθέτησης θα τοποθετήσουμε 

ένα πλαστικό κουτί για τη ρίψη της μπάλας μέσα σε αυτή. 

5. Ανά 5 βήματα ενδιάμεσα τοποθετούνται μαθητές με τους οποίους 

ανταλλάσσει πάσες, χέρι με χέρι. 

6. Προσαρμογή των μαθητών/βοηθών. 

 

Ασκήσεις Δεξιοτήτων  
 

Πολυθρόνα για 2 
Οι παίχτες είναι σε ζευγάρια πιασμένοι από το χέρι, ο ένας από τους δύο 
κλείνει τα μάτια φορώντας μια μαντήλα. Ο κυνηγός κυνηγά έναν παίχτη ο 

οποίος για να μην πιαστεί πιάνει το χέρι του ενός παίχτη από οποιοδήποτε 
ζευγάρι, ενώ ο άλλος παίχτης του ζευγαριού γίνεται ο κυνηγημένος. 
 

Φέρε τις μπάλες 

Σε ζευγάρια. Κάθε παίχτης τρέχει και φέρνει από την άλλη πλευρά μία μπάλα. 

Στην επιστροφή ακουμπά το χέρι του συμπαίχτη του για να φύγει και αυτός, 
και να κάνει το ίδιο. 
 

Επιχείρηση Μεταφορά 

Τμήματα 3-5 παιχτών. Κάθε παίχτης πρέπει να μεταφέρει μια μπάλα από το 

κοντινότερο στεφάνι στο επόμενο. Ο επόμενος ξεκινά όταν ο προηγούμενος 
επιστρέψει και τον ακουμπήσει στο χέρι (για τον μαθητή με προβλήματα 
όρασης τοποθετείται η μπάλα μέσα σε τελάρα). 
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Ο αφέντης και ο σκύλος 
Κάθε ζευγάρι έχει μία μπάλα. Ο αφέντης τρέχει ελεύθερα στο χώρο 

ρολάροντας τη μπάλα. Ο σκύλος προσπαθεί να μη χάσει την επαφή με τον 
αφέντη του. 
 

Άδειασε και γέμισε το κουτί 
Ένας ή δύο παίχτες αδειάζουν ένα κουτί μπάλες, ρίχνοντας τες προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Οι άλλοι παίχτες προσπαθούν να το ξαναγεμίσουν όσο πιο 

γρήγορα γίνεται. 
  

 


