
Διδακτικό ενότητα:  Γυμναςτικό – δια βύου ϊςκηςη για την υγεύα 

 
Τϊξη  που απευθύνεται:   Ε΄& Στ΄ δημοτικού 
 
Τύτλοσ μαθόματοσ:   Αςκούμαι καθημερινϊ για την υγεύα μου 
 
Σκοπόσ του μαθόματοσ:    Κατανόηςη του ρόλου τησ καθημερινόσ φυςικόσ 
ϊςκηςησ ςτην υγεύα, επικαιροπούηςη (λόγω τησ πανδημύασ)  και 
εφαρμογό των προςφερόμενων μορφών ϊςκηςησ ςτο 
εβδομαδιαύο πρόγραμμα φυςικόσ δραςτηριότητασ. 

 
Εύδοσ μαθόματοσ:   Σύγχρονο ό/και αςύγχρονο εξ αποςτϊςεωσ 
 

Εκπαιδευτικόσ:    Απόςτολοσ Ντϊνησ, ΠΕ11 



Ειςαγωγικό ενημϋρωςη 

Γεια ςασ παιδιϊ! 

Εδώ θα κϊνουμε ϋνα μϊθημα για το ρόλο τησ 

καθημερινόσ φυςικόσ ϊςκηςησ ςτην υγεύα μασ.  

Σκοπόσ του μαθόματοσ εύναι να  κατανοόςετε πόςο 

ςημαντικό εύναι η καθημερινό φυςικό δραςτηριότητα 

ςτην ανϊπτυξη και ςτην υγεύα και να προςαρμόςετε το 

εβδομαδιαύο ςασ πρόγραμμα, λόγω τησ πανδημύασ από 

τον κορονοώό, με όςεσ δραςτηριότητεσ επιτρϋπονται. 

Εφαρμόςτε τισ οδηγύεσ όπωσ δύνονται ςτισ επόμενεσ 

διαφϊνειεσ και κϊνετε ότι ςασ ζητεύται.  



Απαιτούμενη φυςικό δραςτηριότητα για την 
υγιό ανϊπτυξη των μαθητών και μαθητριών 

Συςτϊςεισ του Παγκόςμιου Οργανιςμού Υγεύασ: 

 Τα παιδιϊ και οι νϋοι 5-17 ετών πρϋπει να ςυμμετϋχουν καθημερινϊ, για 
τουλϊχιςτον 60 λεπτϊ ςε φυςικϋσ δραςτηριότητεσ μϋτριασ ϋωσ 
ψηλόσ ϋνταςησ. 

 Φυςικό δραςτηριότητα περιςςότερη από 60 λεπτϊ επιφϋρει πρόςθετα 
οφϋλη ςτην υγεύα τουσ. 

 Κατϊ το πλεύςτον η φυςικό δραςτηριότητα θα πρϋπει να εύναι αερόβια. 
Δραςτηριότητεσ ψηλόσ ϋνταςησ για την ενδυνϊμωςη των μυών και 
των οςτών μπορούν να ενςωματώνονται, τουλϊχιςτον 3 φορϋσ την 
εβδομϊδα. 

 



1η δραςτηριότητα 

Φυςικό ϊςκηςη  &  Φυςικό δραςτηριότητα 

 

Φυςικό ϊςκηςη εύναι κϊθε μορφό 
ςυςτηματικόσ γύμναςησ του ςώματοσ, όπωσ  
π.χ. αςκόςεισ ενδυνϊμωςησ, εξϊςκηςη ςτην 
εκμϊθηςη αθλητικών κινόςεων, προπόνηςη      
ςε κϊποιο ϊθλημα, κ.α. 

 

Φυςικό δραςτηριότητα εύναι κϊθε μορφό 
κινητικόσ δραςτηριότητασ με το ςώμα, εύτε 
αφορϊ ςε φυςικό ϊςκηςη εύτε απλϊ  ςε 
μετακινόςεισ, παιχνύδι, αναψυχό  ό εργαςύα. 



Η καθημερινό φυςικό δραςτηριότητα 
και ϊςκηςη των παιδιών 

Κϊντε κλικ εδώ για τη δραςτηριότητα κατανόηςησ 

activ_exerc.htm


2η δραςτηριότητα 
Γιατύ εύναι ςημαντικό η φυςικό δραςτηριότητα και 
ϊςκηςη για την υγεύα; 

Κϊντε κλικ εδώ για να δεύτε το βύντεο 

Αρχικό Link:  https://youtu.be/o3ETPUDXfd4 

https://safeshare.tv/x/ss5ec122e608659


Η φυςικό δραςτηριότητα και ϊςκηςη ϋχουν 
θετικό επύδραςη ςτην υγεύα, κυρύωσ μϋςω τησ 
βελτύωςησ τησ φυςικόσ κατϊςταςησ 

Κϊντε κλικ εδώ για να ςυμπληρώςετε 
ϋναν ςχετικό εννοιολογικό χϊρτη 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10743
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10743


Αν γνωρύζουμε τα οφϋλη τησ φυςικόσ ϊςκηςησ πρϋπει να 
φροντύζουμε για την καθημερινό μασ δραςτηριότητα… 



3η δραςτηριότητα 
Η πυραμύδα τησ φυςικόσ δραςτηριότητασ 



Τι επιτρϋπεται και τι όχι, λόγω τησ 
πανδημύασ από τον κορονοώό 

Επιτρϋπεται: 

 Η φυςικό ϊςκηςη και φυςικό δραςτηριότητα ςτο ςπύτι και ςτην 
αυλό του ςπιτιού. 

 Το περπϊτημα ό jogging ό ποδόλατο εκτόσ ςπιτιού ςε απόςταςη 
αςφαλεύασ από τουσ ϊλλουσ (2 μϋτρα). 

 Το κολύμπι ςτη θϊλαςςα ςε απόςταςη αςφαλεύασ από τουσ ϊλλουσ 
(3 μϋτρα). 

Δεν επιτρϋπεται: 

 Η ομαδικό φυςικό ϊςκηςη και ϊθληςη ςε κλειςτούσ και ανοικτούσ 
χώρουσ (γυμναςτόρια και γόπεδα). 

 Οι φυςικϋσ δραςτηριότητεσ και τα παιχνύδια επαφόσ (όπωσ 
ποδόςφαιρο, μπϊςκετ, χορόσ, κ.α.). 

 Οι φυςικϋσ δραςτηριότητεσ που γύνονται ςε κοντινό απόςταςη με 
ϊλλα ϊτομα εκτόσ οικογενεύασ (παιχνύδια επαφόσ, βόλτεσ και 
κολύμπι με φύλουσ).  



Προςαρμόζουμε λοιπόν την πυραμύδα Φ.Δ. με τισ 
δραςτηριότητεσ που μπορούμε να κϊνουμε 

Δραςτηριότητα ςε 
ομϊδεσ 4 ατόμων  

Κϊντε κλικ εδώ 
για το αρχεύο 

ProPyrFD_.docx
ProPyrFD_.docx


4η δραςτηριότητα 
Φυςικό ϊςκηςη ςτο ςπύτι … και λύγο εκτόσ ςπιτιού  

1. Γυμναςτικό – αςκόςεισ για φυςικό κατϊςταςη ςτο ςπύτι  

2. Φυςικϋσ δραςτηριότητεσ ςτην αυλό του ςπιτιού 

3. Φυςικϋσ δραςτηριότητεσ & ϊςκηςη εκτόσ ςπιτιού  



Γυμναςτικό – αςκόςεισ για φυςικό 
κατϊςταςη ςτο ςπύτι  

 Γυμναςτικό με ό χωρύσ μουςικό (και χορόσ) από 
βύντεο του YouTube . 

 Ατομικό πρόγραμμα ενδυνϊμωςησ (5-6 αςκόςεισ 
με επαναλόψεισ ςε 2-3 ςετ). 

 Ένα πρόγραμμα με αςκόςεισ προθϋρμανςησ, 
ενδυνϊμωςησ, αντοχόσ και ευλυγιςύασ (διατϊςεισ) 
από ϋνα αρχεύο αςκόςεων. 

 
Κϊντε κλικ εδώ για να μεταφερθεύτε 
ςε ϋνα αρχεύο  αςκόςεων με βύντεο 

https://padlet.com/apostolosdanis/3gqq2ra5ii8rakz0
https://padlet.com/apostolosdanis/3gqq2ra5ii8rakz0


Φυςικϋσ δραςτηριότητεσ και ϊςκηςη 
ςτην αυλό  και εκτόσ του ςπιτιού  

 Εξϊςκηςη με μπϊλα (βόλεώ, ποδόςφαιρο, μπϊςκετ)   

 Εξϊςκηςη με ρακϋτα (μπϊτμιντον, πινγκ πονγκ, τϋνισ) 

 Εργαςύεσ ςτον κόπο και ςτην καθαριότητα του ςπιτιού 

 Περπϊτημα, jogging ό ποδόλατο 

 Κολύμπι ςτη θϊλαςςα 
 

Καταγρϊφετε για μια βδομϊδα (κϊθε μϋρα  και για πόςη ώρα) τισ 
δραςτηριότητεσ που κϊνετε για την υγεύα ςασ.  Στη ςυνϋχεια  

γρϊψτε τεσ ςτον πύνακα  τησ φυςικόσ δραςτηριότητασ. 

Κϊντε κλικ εδώ για να κατεβϊςετε τον πύνακα 

PinakasFD_.docx


Αξιολόγηςη 
Στη δραςτηριότητα αυτό πρϋπει να ςυμπληρώςετε ϋνα φύλλο εργαςύασ για 

την καταγραφό τησ ςυμμετοχόσ ςασ , για την αξιολόγηςη των γνώςεών ςασ 

ςχετικϊ με τα οφϋλη τησ φυςικόσ ϊςκηςησ ςτην υγεύα και ςχετικϊ με την 

κατανόηςη, πωσ πρϋπει να διαμορφώςετε το εβδομαδιαύο πρόγραμμα 

φυςικόσ ςασ δραςτηριότητασ. 

Κϊντε κλικ ςτο παρακϊτω πλαύςιο για την αξιολόγηςη. 

Αξιολόγηςη 

https://forms.gle/uG3yrb5yqavXUMeA7



