ΩΡΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - Στυλ διδασκαλίας: Kαθοδηγούµενη ανακάλυψη
Επιµέρους στόχοι:
1) Γνώση των « σηµείων- κλειδιά »
για τη σωστή εκτέλεση της
δεξιότητας
2) Γνώση κινητικών εννοιών

Εισαγωγή

Περιεχόµενα - Περιγραφή

Συγκέντρωση των µαθητών και ενηµέρωση για το τι θα
διδαχθούν. Στη συνέχεια, τρέξιµο ελεύθερα στο χώρο. Με
το σφύριγµα λέµε: φανταστείτε πως πρέπει να ρίξετε µια
µπάλα πάνω από ένα πολύ ψηλό κτίριο.

Χρόνος

Βασικός Στόχος:
1 ) Ρίψη από πάνω µε ένα χέρι
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Εξοπλισµός:
1) ) Σακουλάκια (10Χ15 cm
γεµισµένα µε αφρολέξ ή
βάτα) (beanbags)
2)Πλαστικά µπαλάκια

Οργάνωση για την
ανάπτυξη του
αντικειµένου
Τα παιδιά κινούνται
ελεύθερα στο χώρο

Στο τέλος του µαθήµατος οι
µαθητές:

1) Να εκτελούν τη δεξιότητα
ρίψης από πάνω µε ένα χέρι
ποιοτικά
2) Να γνωρίζουν τα σηµείακλειδιά εκτέλεσης της
δεξιότητας

Σηµεία έµφασης

‘Αποφεύγετε τους συµµαθητές
σας’.

Αρχίζουµε βάζοντας περιορισµούς στις πιθανές απαντήσεις
µε µια σειρά από κινητικές προκλήσεις (µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε σακουλάκια αντί για µπάλες για να
αποφύγουµε τυχόν σύγχυση κατά τη ρίψη των
αντικειµένων).

Γενικά

α. Στάσου περίπου σε απόσταση 1,5-2µ. από τον τοίχο
και ρίξε το σακουλάκι σε αυτόν. Τώρα κάνε το ίδιο
πράγµα από εδώ (4µ.-6µ.). ∆οκίµασε πάλι από εδώ (8µ.–
10,µ.). Πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό για να
χτυπήσεις τον τοίχο κάθε φορά; Γιατί;
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Κύριο Μέρος

Κίνηση ποδιών

β. ∆οκίµασε να πετάξεις το σακουλάκι µε τα πόδια
ενωµένα. Τώρα δοκίµασε κάνοντας βήµα µε το πόδι που
βρίσκεται στην ίδια πλευρά µε το χέρι που ρίχνεις. Τώρα
δοκίµασε κάνοντας βήµα µε το πόδι που βρίσκεται στην
αντίθετη πλευρά απ΄ ότι το χέρι που ρίχνεις. Πρόσεξες
καµιά διαφορά στο πόσο µακριά πήγε η µπάλα; Γιατί;
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Τα παιδιά βρίσκονται
ελεύθερα στο χώρο. Στη
συνέχεια καθορίζουµε την
απόσταση των µαθητών
από τον τοίχο.

Τα
παιδιά
είναι
χωρισµένα σε οµάδες
των 4-5 ατόµων.

‘∆είξτε τι κάνετε και εξηγήστε
µου γιατί είναι καλύτερα έτσι’.

‘Πώς είναι καλύτερα να ρίχνουµε
το σακουλάκι ή το µπαλάκι
τελικά;’

Κίνηση κορµού

γ. ∆οκίµασε να ρίξεις χωρίς να στρίψεις το σώµα σου.
Τώρα δοκίµασε στρίβοντας. Τώρα δοκίµασε κάνοντας
βήµα µε το αριστερό πόδι και στρίβοντας το σώµα σου.

Συνολικά

Τελικό µέρος

ε. ∆οκίµασε να ρίξεις κάνοντας βήµα µε το αντίθετο πόδι
και στρίβοντας τον κορµό καθώς το χέρι κινείται προς τα
εµπρός. Εξασκηθείτε σε ζευγάρια. Τώρα ας πούµε ότι
θέλεις να πετάξεις τη µπάλα όσο πιο γρήγορα µπορείς. Τι
συµβαίνει όταν προσπαθείς να ξεφορτωθείς τη µπάλα
γρήγορα; Μερικοί από σας πήγαν πίσω στο αρχικό στάδιο
ρίψης αντί για το ώριµο. Γιατί;

Ερωτήσεις σχετικές µε τα σηµεία-κλειδιά που απαιτούνται
για τη σωστή εκτέλεση της ρίψης. Πώς ρίχνουµε τη
µπάλα; Κάνουµε βήµα µε το ίδιο ή µε το αντίθετο πόδι;
Στρίβουµε το σώµα µας όταν ρίχνουµε τη µπάλα ή όχι;
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Τα
παιδιά
είναι
χωρισµένα σε οµάδες
των 4-5 ατόµων.

8΄
Τα παιδιά βρίσκονται
ελεύθερα στο χώρο.

‘Προσέχετε το συµµαθητή σας
και διορθώστε τον εάν εκτελεί
λάθος.’
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Αξιολόγηση:
Ζητήστε από δυο παιδιά να εκτελέσουν τη δεξιότητα και στη συνέχεια ρωτήστε τους υπόλοιπους µαθητές εάν τις εκτέλεσαν σωστά και
γιατί.

