
Διδακτικό ενότητα:   Αθλοπαιδιϋσ – Βόλεώ 
 
Τϊξη  που απευθύνεται:   Ε΄& Στ΄ δημοτικού 
 
Τύτλοσ μαθόματοσ:   Εκμάθηςη τησ πάςασ με τα δάκτυλα 
 
Σκοπόσ του μαθόματοσ: Κατανόηςη των βαςικών κινόςεων του 
ςώματοσ  ςτην πϊςα με τα δϊκτυλα και εφαρμογό τουσ  
ςε δραςτηριότητεσ εξϊςκηςησ και παιχνιδιού. 
 
Εύδοσ μαθόματοσ:   Αςύγχρονο εξ αποςτϊςεωσ 
 

Εκπαιδευτικόσ:    Απόςτολοσ Ντϊνησ, ΠΕ11 



Ειςαγωγικό ενημϋρωςη 

Γεια ςασ παιδιϊ! 

Εδώ θα κϊνετε μόνοι ςασ ϋνα μϊθημα με θϋμα την 

εκμϊθηςη και κατανόηςη τησ πϊςασ με τα δϊκτυλα 

ςτο βόλεώ.  

Σκοπόσ του μαθόματοσ εύναι να θυμηθεύτε και να 

κατανοόςετε τα βαςικϊ ςημεύα τησ τεχνικόσ των 

κινόςεων του ςώματοσ ςτην πϊςα με τα δϊκτυλα, 

για να μπορεύτε να διατηρεύτε με πϊςεσ την μπϊλα 

ςτον αϋρα, να την μεταβιβϊζετε ςε ςυμπαύκτεσ ςασ 

και να παύζετε βόλεώ ςε γόπεδο με φιλϋ. 

Εφαρμόςτε τισ οδηγύεσ όπωσ δύνονται ςτισ επόμενεσ 

διαφϊνειεσ και κϊνετε ότι ςασ ζητεύται.  



Να θυμηθούμε τα βαςικϊ ςημεύα τησ 
πϊςασ με τα δϊκτυλα 

 Τα δϊκτυλα των χεριών ςχηματύζουν τρύγωνο 
με τουσ δεύκτεσ και τουσ αντύχειρεσ. 

 Συναντϊμε τη μπϊλα πϊνω από το μϋτωπό 
μασ. 

 Οι αγκώνεσ εύναι λυγιςμϋνοι (ςχεδόν ςε ορθό 
γωνύα). 

 Τα πόδια μασ εύναι ανοικτϊ (περύπου ςτο 
ϊνοιγμα των ώμων) και το ϋνα να προηγεύται 
του ϊλλου. 

 Τα γόνατϊ μασ εύναι λυγιςμϋνα. 

 
Πάρτε τη ςωςτή ςτάςη του ςώματοσ και κάντε την κίνηςη χωρίσ 
μπάλα. Στη ςυνέχεια με μια ελαφριά μπάλα (αν έχετε). 



1η δραςτηριότητα 

Παρατηρεύςτε την εικόνα και ςτη ςυνϋχεια κϊντε κλικ ςτο βελϊκι για 

να ελϋγξετε τι ϋχετε κατανοόςει. Όταν ολοκληρώςετε τη 

δραςτηριότητα ελϊτε πύςω για να ςυνεχύςετε το μϊθημα. 

Κλικ εδώ 

drastiriotita_1.htm
L1_drastir_1.htm


2η δραςτηριότητα 
Κϊνοντασ κλικ πϊνω ςτην εικόνα του βύντεο θα μεταφερθεύτε ςε νϋο 

παρϊθυρο προβολόσ του. Παρατηρεύςτε το βύντεο και επιλϋξτε τη 

ςωςτό απϊντηςη όταν ςταματϊ. Όταν τελειώςετε ελϊτε πύςω για να 

ςυνεχύςετε το μϊθημα. 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/pasa-me-daxtyla-stin-petosfairisi-v1.0_pidx0058194/


3η δραςτηριότητα 
Κϊντε κλικ πϊνω ςτην εικόνα για να μεταφερθεύτε ςτο αντύςτοιχο ψηφιακό 

περιβϊλλον. Εκεύ εκτελϋςτε όλεσ τισ επιμϋρουσ δραςτηριότητεσ. Όταν 

τελειώςετε ελϊτε πύςω για να ςυνεχύςετε το μϊθημα. 

http://aesop.iep.edu.gr/node/8583/2210/


4η δραςτηριότητα 
Δεύτε τισ δυνατότητεσ εξϊςκηςόσ ςασ ςε τούχο κϊνοντασ κλικ πϊνω 

ςτην εικόνα του βύντεο. Μπορεύτε να εξαςκηθεύτε και με ςυμπαύκτη 

ςασ ςε ανοικτό χώρο (αν υπϊρχουν οι κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ). Μη 

ξεχϊςετε να επανϋλθετε για να ςυνεχύςετε το μϊθημα. 

Αρχικό link:  https://youtu.be/E1zDRQQ2RgI 

https://safeshare.tv/x/E1zDRQQ2RgI


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 την πϊςα με τα δϊκτυλα. 

Κϊντε κλικ ςτο παρακϊτω πλαύςιο. 

Αξιολόγηςη 

https://forms.gle/qXTvKVAyPrwFDv2X6



