
Διδακτικό ενότητα:   Αθλοπαιδιϋσ – Βόλεώ 
 
Τϊξη  που απευθύνεται:   Ε΄& Στ΄ δημοτικού 
 
Τύτλοσ μαθόματοσ:   Μαθαύνω να παύζω το βόλεώ 
 
Σκοπόσ του μαθόματοσ:    Κατανόηςη και εκμϊθηςη των βαςικών 
κινητικών δεξιοτότων ςτο βόλεώ, τρόπων παιχνιδιού και 
βαςικών κανονιςμών του αγώνα. 
 
Εύδοσ μαθόματοσ:   Αςύγχρονο εξ αποςτϊςεωσ 
 

Εκπαιδευτικόσ:    Απόςτολοσ Ντϊνησ, ΠΕ11 



Ειςαγωγικό ενημϋρωςη 

Γεια ςασ παιδιϊ! 

Εδώ θα κϊνετε μόνοι ςασ ϋνα μϊθημα για το πώσ 

παύζεται το βόλεώ.  

Σκοπόσ του μαθόματοσ εύναι να  κατανοόςετε και να 

μϊθετε τισ βαςικϋσ δεξιότητεσ που χρειϊζονται για να 

παύξει κανεύσ βόλεώ, πωσ παύζεται το βόλεώ και ποιοι 

εύναι οι βαςικού κανονιςμού ς’ ϋναν αγώνα βόλεώ. 

Εφαρμόςτε τισ οδηγύεσ όπωσ δύνονται ςτισ επόμενεσ 

διαφϊνειεσ και κϊνετε ότι ςασ ζητεύται.  



1η δραςτηριότητα 

Σε προηγούμενο μϊθημα μϊθαμε και 
εξαςκηθόκαμε ςτην πϊςα με τα δϊκτυλα, 
δηλαδό τον χειριςμό τησ μπϊλασ πϊνω από 
το κεφϊλι… για θυμηθεύτε… 

 

Στη δραςτηριότητα αυτό θα μϊθουμε και 
θα εξαςκηθούμε ςτον χειριςμό τησ μπϊλασ 
κϊτω από το κεφϊλι, με τουσ πόχεισ των 
χεριών, δηλαδό με «μανςϋτα». 

Κϊντε κλικ πϊνω ςτη διπλανό εικόνα για να 
δεύτε το ςχετικό βύντεο και επανϋλθετε για 
να ςυνεχύςετε. 

 

Δοκιμάςτε να εξαςκηθείτε ςτην αυλή του 
ςπιτιού ςασ με μια ελαφριά μπάλα ή με 
μπάλα του βόλεΰ. 

 

Αρχικό Link:  https://youtu.be/bHZ8eFZQsQk 

https://safeshare.tv/x/bHZ8eFZQsQk


Τι κατανοόςαμε για την μανςϋτα; 

Παρατηρόςτε την εικόνα και ςτη ςυνϋχεια 
 κάντε κλικ εδώ  

για να περιγρϊψετε την μανςϋτα με αντιςτούχηςη. 
Επιςτρϋψτε για τη ςυνϋχεια… 

manseta.htm


Εξϊςκηςη: 
Για να κρατόςουμε την μπϊλα ςτον αϋρα χρηςιμοποιούμε 
τουσ 2 τρόπουσ χειριςμού τησ μπϊλασ 

1. Χειριςμόσ τησ μπϊλασ με τα 
δϊκτυλα (πϊςα με τα δϊκτυλα) 

 

 

 

2. Χειριςμόσ τησ μπϊλασ με τουσ 
πόχεισ (μανςϋτα) 

Δοκιμάςτε τουσ δύο τρόπουσ μόνοι ςασ, ςτην αυλή του ςπιτιού ςασ 
(με μια ελαφριά πλαςτική μπάλα ή με μπάλα του βόλεΰ). Αρχικά 
χρηςιμοποιήςτε ένα μόνο κτύπημα τησ μπάλασ και ςτη ςυνέχεια 
ςυνεχόμενα κτυπήματα.  



2η δραςτηριότητα (παιχνύδι βόλεώ) 

Το βόλεώ εύναι ϋνα ομαδικό παιχνύδι. Μπορεύ να παύζεται ςυνεργατικϊ 

από δύο ό περιςςότερα ϊτομα (χωρύσ γόπεδο) ό από δύο αντύπαλεσ 

ομϊδεσ ςε γόπεδο με φιλϋ … τότε γύνεται μεταξύ τουσ αγώνασ βόλεώ.  

Κϊντε κλικ πϊνω ςτην εικόνα για να δεύτε πωσ παύζεται το 
βόλεώ, χωρύσ γόπεδο και με δύο αντύπαλεσ ομϊδεσ ςε γόπεδο με 

φιλϋ. Επιςτρϋψτε για τη ςυνϋχεια του μαθόματοσ. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1058


Το μύνι βόλεώ για το δημοτικό και το 
βόλεώ για μεγαλύτερεσ ηλικύεσ 

Το γόπεδο ςτο μύνι 
βόλεώ ϋχει διαςτϊςεισ 
6 Χ 4,5 μϋτρα ςε κϊθε 
πλευρϊ και παύζεται 
με 3 παίκτεσ ςε κϊθε 

ομϊδα. 

Το γόπεδο ςτο 
κανονικό βόλεώ ϋχει 

διαςτϊςεισ 9 Χ 9 μϋτρα 
ςε κϊθε πλευρϊ και 

παύζεται με 6 παίκτεσ 
ςε κϊθε ομϊδα. 



Τι κατανοόςαμε λοιπόν για το παιχνύδι 
του βόλεώ; 

 Συνεργατικό παιχνύδι χωρύσ 
γόπεδο. Κϊντε κλικ πϊνω 
ςτη διπλανό εικόνα. 

 

 

 Παιχνύδι με δύο ομϊδεσ ςε 
γόπεδο με φιλϋ. Κϊντε κλικ 
πϊνω ςτη διπλανό εικόνα. 

 

Επιςτρϋψτε για τη ςυνϋχεια 
του μαθόματοσ. 

synerg_voley.htm
voley_game.htm


3η δραςτηριότητα (μορφϋσ εξϊςκηςησ) 

 
Μπορεύτε να εξαςκηθεύτε ςτο βόλεώ ςτην αυλό του 
ςπιτιού ςασ, μαζύ με ϊλλα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ ςασ:  

 με ςυνεργατικό παιχνύδι ό  

 δημιουργώντασ δύο πλευρϋσ γηπϋδου με ϋνα 
τεντωμϋνο ςχοινύ, ςε ύψοσ περύπου 2 μϋτρων. 

 Βϊλτε ςτόχο να κρατϊτε την μπϊλα όςο 
περιςςότερο γύνεται ςτον αϋρα.  

 Να θυμϊςτε, ότι όςο περιςςότερο μπορεύτε να 
κρατόςετε την μπϊλα ςτον αϋρα (μόνοι μασ ό 
παύζοντασ ςυνεργατικϊ με ϊλλουσ) τόςο καλύτερα 
θα μπορεύτε να παύξετε το παιχνύδι ςτο γόπεδο με 
αντύπαλεσ ομϊδεσ. 

 



Πϊρτε ιδϋεσ από τα δύο βύντεο παρακϊτω και εφαρμόςτε 
όποια μορφό εξϊςκηςησ και παιχνιδιού μπορεύτε ςτην 
αυλό του ςπιτιού ςασ. Παρϊλληλα προβληματιςτεύτε για 
τισ κινόςεισ που πρϋπει να κϊνετε για να προλαβαύνετε την 
πτώςη τησ μπϊλασ. 

Επιςτρέψτε για την αξιολόγηςη του μαθήματοσ, ςτην επόμενη 
διαφάνεια. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1061
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1062


Αξιολόγηςη 
Στη δραςτηριότητα αυτό πρϋπει να ςυμπληρώςετε ϋνα φύλλο 

εργαςύασ για την καταγραφό τησ ςυμμετοχόσ ςασ και για την 

αξιολόγηςη των γνώςεών ςασ ςχετικϊ με το παιχνύδι του βόλεώ. 

Κϊντε κλικ ςτο παρακϊτω πλαύςιο για την αξιολόγηςη. 

Αξιολόγηςη 

https://forms.gle/QnwG1i9Z8VhauhMP6



