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Καθημερινές δραστηριότητες 

Ενεργειακό ισοδύναμο 
 

 

 

 Το σώμα μας για να διατηρηθεί στη ζωή χρειάζεται ενέργεια. Την ενέργεια 
αυτή την προμηθεύεται από τις τροφές. 

 Την ενέργεια που ξοδεύουμε και αυτή που παίρνουμε από τις τροφές 
συνήθως την μετράμε σε θερμίδες (kcal). 

 Όταν κοιμόμαστε ή αναπαυόμαστε ξοδεύουμε τη λιγότερη ενέργεια 
(περίπου 1 kcal την ώρα για κάθε κιλό του σώματός μας). 

 Όταν περπατάμε ή κάνουμε κινήσεις που δεν μας κουράζουν ξοδεύουμε 
περισσότερη ενέργεια (3-6 kcal την ώρα για κάθε κιλό σώματός μας). 

 Όταν αθλούμαστε έντονα ή κάνουμε κουραστικές κινήσεις ξοδεύουμε 
πολλή ενέργεια (8-18 kcal την ώρα για κάθε κιλό σώματός μας). 

 Οι θερμίδες που περιέχουν οι τροφές είναι διαφορετικές για κάθε είδος 
τροφής. Βρίσκουμε πόσες θερμίδες έχει η τροφή που τρώμε από τους 
πίνακες τροφών σε βιβλία ή στο internet (π.χ. ένα πιάτο μακαρόνια με 
σάλτσα και κεφαλοτύρι: 500 kcal). 

 

 
 
 

 Όταν οι θερμίδες που παίρνουμε με 
τις τροφές είναι περισσότερες από 
τις θερμίδες που ξοδεύουμε με τις 
καθημερινές μας δραστηριότητες 
τότε έχουμε θετικό ισοζύγιο. 

 
 

 Όταν οι θερμίδες που παίρνουμε με 
τις τροφές είναι λιγότερες από τις 
θερμίδες που ξοδεύουμε τότε έχουμε 
αρνητικό ισοζύγιο. 

 
 

 Όταν οι θερμίδες από τις τροφές 
είναι ίσες με αυτές που ξοδεύουμε 
τότε η πρόσληψη και η κατανάλωση 
θερμίδων είναι σε ισορροπία 
(ουδέτερο ισοζύγιο). 

 
 
 

 

             

                                 

 

 

 

 

 

 

                 

                                 

 

 

 

                                              

 

Δραστη- 

ριότητες 

Δραστη- 
ριότητες 

Τροφές 

Τροφές 

Τροφές Δραστη- 
ριότητες 

     Τι πρέπει να γνωρίζουμε 

     Το ενεργειακό ισοζύγιο 
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1. Υπολογίστε τις θερμίδες που ξοδεύετε καθημερινά, αν κοιμάστε 8 ώρες, 
αναπαύεστε 2 ώρες, είστε στο σχολείο 5 ώρες, κάνετε τα μαθήματά σας 3 
ώρες, τρώτε συνολικά 1 ώρα, παίζετε 2 ώρες και είστε καθισμένοι 3 ώρες, 
βλέποντας TV ή μετακινείστε με αυτοκίνητο.  (Πρέπει να γνωρίζετε το 
βάρος σας). 

 

 

 Ύπνος και ανάπαυση     1 kcal  x  …. κιλά  x  …. ώρες  =  …… 

 Σχολείο    3 kcal  x  …. κιλά  x  …. ώρες  =  …… 

 Μαθήματα 2.5 kcal  x  …. κιλά  x  …. ώρες  =  …… 

 Παιχνίδι    4 kcal  x  …. κιλά  x  …. ώρες  =  …… 

 Παθητικά καθισμένοι    1 kcal  x  …. κιλά  x  …. ώρες  =  …... 

 Φαγητό    2 kcal  x  …. κιλά  x  …. ώρες  =  …... 

           -----------------------
      

    Συνολικές θερμίδες            .……..    

 

 

2. Αν οι θερμίδες που πήρατε χθες με το φαγητό ήταν συνολικά 2200 kcal, 
με βάση τον παραπάνω υπολογισμό (της προηγούμενης άσκησης) έχετε 
θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο ενεργειακό ισοζύγιο; 

 
                             Απάντηση:       ………………………………  
 

 

3. Αντιστοιχείστε το σωστό: 

                                                                 

  θετικό ισοζύγιο 

                   

 
       αρνητικό ισοζύγιο 

 
 
 

       ουδέτερο ισοζύγιο 

 
 

     Δραστηριότητες 

 Πρόσληψη          Κατανάλωση 

   2600          -             2100 

    kcal       kcal 
 

 Πρόσληψη          Κατανάλωση 

   2500          -             2600 

    kcal       kcal 
 

 Πρόσληψη          Κατανάλωση 

   2100          -             2100 

    kcal       kcal 
 

     Υπολογισμός 
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Φυσικές δραστηριότητες 

Ανάπτυξη 

Διατροφή 
 

 

 

 Όλες οι δραστηριότητες που κάνουμε με το σώμα μας και περιέχουν 
κίνηση ονομάζονται φυσικές δραστηριότητες (π.χ. περπάτημα, τρέξιμο, 
κολύμπι, ποδήλατο, ορειβασία, σκάλισμα 
κήπου κ.α.) 

 Οι φυσικές δραστηριότητες βελτιώνουν τις 
λειτουργικές ικανότητες του σώματός μας 
και αυξάνουν την κατανάλωση της 
ενέργειας (kcal).  

 Το σώμα μας κατά την ανάπτυξη χρειάζεται 20% περισσότερη ενέργεια 
ανά κιλό σωματικού βάρους σε σχέση με τους ενήλικες. 

 Για την ισορροπημένη και αρμονική ανάπτυξη του 
σώματός μας πρέπει να βελτιώνουμε τις κινητικές 
μας δεξιότητες (συντονισμός, επιδεξιότητα, ρυθμός, 
έκφραση) και τις φυσικές μας ικανότητες (δύναμη, 
ταχύτητα, αντοχή, ευλυγισία). 

 Για τις ενεργειακές ανάγκες της ανάπτυξης του 
σώματος και τις καθημερινές δραστηριότητές μας 
πρέπει να έχουμε μια σωστή, ισορροπημένη και 
υγιεινή διατροφή. 

 

 

 

 

     Τι πρέπει να γνωρίζουμε 
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1. Γράψτε 5 φυσικές δραστηριότητες που κάνετε κάθε βδομάδα:   
 

1  ………………………………….       2  …………………………………  
 
3  …………………………………..      4  ………………………………… 
 
5  ………………………………….. 

 

2. Ποια φυσική δραστηριότητα από τον παρακάτω πίνακα ταιριάζει 
περισσότερο στον εαυτό σας και συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο: α) το 
είδος δραστηριότητας που σας αρέσει και β) την κατανάλωση θερμίδων 
που χρειάζεστε; 

 

Φυσική δραστηριότητα Kcal ανά ώρα ανά κιλό 

Περπάτημα κανονικό 5,0 

Περπάτημα γρήγορο 6,0 

Ανάβαση σε πλαγιά 7,5 

Σχοινάκι 10,0 

Τρέξιμο χαλαρό 8,5 

Τρέξιμο μέτριας ταχύτητας 11,5 

Τρέξιμο γρήγορο 15,0 

Βόλεϊ 3,0 

Μπάσκετ 8,5 

Ποδόσφαιρο 9,0 

Ποδήλατο αργά 4,0 

Ποδήλατο γρήγορα 6,0 

Κολύμπι αργό 7,5 

Κολύμπι γρήγορο 9,5 

Εργασία στον κήπο 7,5 

Καθαριότητα σπιτιού 4,5 

 
    Απάντηση       
 
 
3. Ομαδική εργασία:  
 

Επιλέξτε μια φυσική δραστηριότητα που μπορείτε να κάνετε με την ομάδα 
σας στη γειτονιά σας. Λάβετε υπόψη την κατανάλωση θερμίδων που ταιριάζει  
στα περισσότερα μέλη της ομάδας σας και αν οι συνθήκες της γειτονιάς 
επιτρέπουν να κάνετε τη δραστηριότητα. 

 
  Γράψτε την επιλογή σας   

     Δραστηριότητες 

………………………………. 

………………………………. 
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Εικόνα σώματος 

Σωματικό λίπος 
 

 

 

 Η εικόνα του σώματός μας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την 
κληρονομικότητα. Το ύψος μας κατά 90 % και το βάρος μας περίπου κατά 
70 %. 

 Η εικόνα του σώματός μας δηλώνει τη διαφορετικότητα του καθενός, την 
οποία πρέπει να αποδεχόμαστε. 

 Όταν το ενεργειακό μας ισοζύγιο είναι συνεχώς θετικό, έχουμε δηλαδή 
συνεχώς πλεόνασμα θερμίδων, αυξάνεται το σωματικό μας λίπος. Το 
λίπος μπορεί να αυξήσει πολύ το σωματικό μας βάρος. 

 Την αύξηση του σωματικού λίπους μπορούμε να την ελέγξουμε και να την 
περιορίσουμε ελέγχοντας το ενεργειακό μας ισοζύγιο, ακόμα και όταν 
έχουμε κληρονομική προδιάθεση. 

 Όταν το βάρος του σώματος αυξάνεται πολύ γινόμαστε υπέρβαροι και 
όταν  αυξάνεται πάρα πολύ γινόμαστε παχύσαρκοι. Αντίθετα όταν έχουμε 
πολύ μικρότερο βάρος από το κανονικό τότε είμαστε λιποβαρείς 
(αδύνατοι). 

 Τη σχέση του βάρους με το ύψος του σώματός μας την ελέγχουμε με το 
Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το 
βάρος του σώματος σε κιλά με το ύψος σε μέτρα υψωμένο στο τετράγωνο. 
Δηλαδή: ΔΜΣ = βάρος / ύψος2.  

 Πρέπει να θυμόμαστε ότι το υπερβολικά μεγάλο βάρος του σώματος 
(παχυσαρκία), όπως και το πολύ μικρό, που προέρχεται από νευρική 
ανορεξία είναι ασθένειες και πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά. 

 

        

 

 

 

 

 

     Τι πρέπει να γνωρίζουμε 
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1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα φυσιολογικά όρια του Δείκτη Μάζας 
Σώματος (ΔΜΣ), τα όρια των αδύνατων, των υπέρβαρων και των 
παχύσαρκων ατόμων. Μετρήστε το βάρος και το ύψος σας και υπολογίστε 
το δικό σας ΔΜΣ (π.χ. αν το βάρος είναι 35 κιλά και το ύψος σας 1,40 
μέτρα, τότε: ΔΜΣ = 35 / 1,42  = 35 / 1,96 = 17,86). Στη συνέχεια συγκρίνετέ 
τον με τις τιμές του πίνακα για την ηλικία σας. Κάντε το ίδιο και για τους 
γονείς σας και τα αδέλφια σας. 

Ηλικία Αδύνατοι Φυσιολογικοί Υπέρβαροι Παχύσαρκοι 

6 <15 15-17 17-20 >20 

8 <15 15-18 18-22 >22 

10 <15 15-19 19-24 >24 

12 <16 16-21 21-26 >26 

14 <17 17-22 22-27 >27 

16 <18 18-24 24-29 >29 

18 <19 19-25 25-30 >30 

Ενήλικες <20 20-25 25-30 >30 

 
Απάντηση:       ΔΜΣ =                        κατάταξη  :   

 
 
2. Ποιοι είναι οι σοβαρότεροι κίνδυνοι για την αύξηση του σωματικού λίπους, 

που μπορεί να μας κάνει υπέρβαρους ή ακόμη και παχύσαρκους; 
(ιεραρχείστε από το 1 έως το 5.    1 για το πολύ σοβαρός, …..     5 για το 
λιγότερο σοβαρός κίνδυνος). 

 
 

     Δραστηριότητες 

……….

. 

………………………… 

 

………      Η κληρονομική προδιάθεση (υπέρβαροι ή παχύσαρκοι γονείς) 
 
………     Το πολύ φαγητό και η υποκινητικότητα (καθόλου ή λίγες φυσικές 

δραστηριότητες) 
 
………      Η έλλειψη άθλησης ή φυσικής άσκησης 
 
………      Το ανθυγιεινό φαγητό και η έλλειψη φυσικής άσκησης 
 

………      Το πολύ φαγητό   
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ΗΛΙΚΙΑ 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΓΟΡΙΑ 

Σημειώστε με μια τελεία το 

ύψος και το βάρος σας που 

αντιστοιχεί στην ηλικία σας.  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Σημειώστε με μια τελεία το 

ύψος και το βάρος σας που 

αντιστοιχεί στην ηλικία σας. 
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Σωστή και υγιεινή διατροφή 
 

 

 

 Τα συστατικά που προμηθεύεται ο οργανισμός μας από τις τροφές είναι: 
α) θερμιδογόνες ουσίες (υδατάνθρακες, λίπη 
και πρωτεΐνες), β) βιταμίνες, γ) ανόργανες 
ουσίες (ιχνοστοιχεία) και δ) νερό. 

 Η καθημερινή μας διατροφή πρέπει να 
καλύπτει τόσο τις ενεργειακές ανάγκες όσο και 
τις ανάγκες μας σε βιταμίνες, ανόργανες ουσίες 
και νερό. Η πρόσληψη θερμίδων ωστόσο δεν 
πρέπει να δημιουργεί θετικό ισοζύγιο. 

 Οι τροφές που περιέχουν σύνθετους 
υδατάνθρακες εμφανίζονται στη βάση της 
διατροφικής πυραμίδας (ψωμί, πατάτες, μακαρόνια, δημητριακά, ρύζι) και  
πρέπει να τις τρώμε περισσότερο (το 50-60% της τροφής μας). Τα γλυκά 
περιέχουν επίσης υδατάνθρακες (απλούς), τα τρώμε όμως σε μικρές 

ποσότητες. Κάθε γραμμάριο 
υδατανθράκων δίνει 4,1 
θερμίδες. 

 Τα φρούτα και τα λαχανικά 
περιέχουν βιταμίνες και 
ανόργανες ουσίες και πρέπει 
να τα τρώμε συχνά. Είναι 
απαραίτητα για τη σωστή 
ανάπτυξη και την καλή 
λειτουργία του οργανισμού 
μας. Επιπλέον τα φρούτα 
και τα λαχανικά περιέχουν 
φυτικές ίνες που βοηθούν 
στην καλή λειτουργία του 
πεπτικού συστήματος. 

 Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 
τ’ αυγά, το κρέας και το 
ψάρι. περιέχουν πρωτεΐνες. 

Τα τρώμε τακτικά, όχι όμως καθημερινά (το 15-20% της τροφής μας). 
Εξαίρεση αποτελεί το γάλα, το οποίο πίνουμε καθημερινά. Οι πρωτεΐνες 
είναι απαραίτητες και για τη σύνθεση των κυττάρων μας.  Κάθε γραμμάριο 
πρωτεϊνών δίνει 4,1 θερμίδες. 

 Τα λίπη περιέχονται στις λιπαρές τροφές, στα φυτικά και ζωικά λίπη. 
Περιέχουν πολλές θερμίδες (κάθε γραμμάριο λίπους δίνει 9,3 θερμίδες) και 
πρέπει να τρώγονται σε πολύ μικρές ποσότητες. Πολλές τροφές περιέχουν 
λίπη σε μεγάλες ποσότητες που δεν φαίνονται. 

 Τρώμε υγιεινά όταν τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά, περιορίζουμε τα 
γλυκά, αποφεύγουμε τα λίπη, τρώμε συχνά δημητριακά ή ψωμί, 

     Τι πρέπει να γνωρίζουμε 
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μακαρόνια, ρύζι και πατάτες, και περιορίζουμε το κρέας και το ψάρι στις 2-
3 φορές την εβδομάδα. Αποφεύγουμε τις συσκευασμένες και έτοιμες 
τροφές και προτιμάμε το φρέσκο και το μαγειρεμένο φαγητό. 

 

 

1. Στην καθημερινή μας διατροφή πρέπει να προσέχουμε την ποιότητα και 
την ποσότητα των τροφών μας, δηλαδή τι τρώμε και πόσο τρώμε. Στον 
παρακάτω πίνακα σημειώστε με Χ τις στήλες που χαρακτηρίζουν την 
ποιότητα και την ποσότητα.  

 

Τροφές 

Πρέπει να τρώμε 
Σε ποσότητα την 

εβδομάδα 

συχνά σπάνια καθόλου μεγάλη μέτρια μικρή 

Φρούτα       

Μακαρόνια       

Κρέας       

Γλυκά       

Γαριδάκια, πατατάκια       

Ψωμί       

Όσπρια       

Νερό       

Τηγανητές πατάτες       

Πίτσα       

Αναψυκτικά       

Σάντουιτς καντίνας       

Λαχανικά       

Γάλα       

Αλλαντικά       

Κασέρι, τυρί       

Φυσικοί χυμοί (100%)       

Σούπες       

Φαγητά στο φούρνο       

Αλκοολούχα ποτά       

     Δραστηριότητες 
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2. Οι τροφές που μας δίνουν πολλές θερμίδες είναι εκείνες που περιέχουν 
πολλά λίπη και απλούς υδατάνθρακες. Αν και τις περισσότερες φορές οι 
τροφές αυτές μας αρέσουν πρέπει να τις αποφεύγουμε για την καλή εικόνα 
και την υγεία του σώματός μας. Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα την 
άποψή σας: 

Τροφές πλούσιες σε λίπη 
ή απλούς υδατάνθρακες 

που πρέπει να 
αποφεύγουμε 

Συμφωνώ   
να τις 

αποφεύγω 

Συμφωνώ   
να τις 

περιορίσω 
Διαφωνώ 

Σοκολάτες    

Καραμέλες    

Κρουασάν    

Γαριδάκια και πατατάκια    

Αναψυκτικά και χυμούς με 
ζάχαρη 

   

Γύρο με πίτα    

Σάντουιτς με λουκάνικο    

 

3. Η συχνότητα λήψης της τροφής παίζει βασικό ρόλο στην ποσότητα των 
θερμίδων που καταναλώνουμε αλλά και στον έλεγχο της πείνας μας. 
Πρέπει να τρώμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα  μικρές ποσότητες 
φαγητού. Καλό είναι να τρώμε: πρωινό, πρόγευμα, γεύμα 
(μεσημεριανό), απογευματινό και δείπνο (βραδινό).  Γράψτε παρακάτω 
2-3 επιλογές τροφής που έχετε καθημερινά: 

Πρωινό Πρόγευμα Γεύμα Απογευματινό Δείπνο 

     

     

     

 

4. Ομαδική εργασία:  Στα σχολικά κυλικεία επιτρέπεται να πωλούνται 
προϊόντα ψωμιού, είδη τυρόπιτας-σπανακόπιτας, τοστ χωρίς αλλαντικά, 
γάλα, φυσικοί χυμοί (100%) νερό και φρούτα. Συζητήστε στην ομάδα σας 
και καταγράψτε τα προϊόντα του κυλικείο στο σχολείου σας. Αν δεν 
υπάρχει κυλικείο καταγράψτε αυτά που βλέπετε να τρώνε οι συμμαθητές 
σας στα διαλείμματα. 

 Επιτρεπόμενα   Μη επιτρεπόμενα  

1………………..     2……………….....        1…………………     2………………. 

3………………..     4………………….        3…………………     4………………. 
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5. Ομαδική εργασία:  Προτείνετε ένα ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής 2000-
2100 θερμίδων με τροφές από τον παρακάτω πίνακα που θ’ αρέσουν σ’ 
όλα τα μέλη της ομάδας σας. 

Τροφές Θερμίδες 

1 ποτήρι γάλα πλήρες (240 ml) 158 

1 ποτήρι γάλα πλήρες με κακάο (265 ml) 225 

1 φλιτζάνι τσάι με 2 κουταλάκια ζάχαρη 20 

1 ποτήρι φυσικός χυμός πορτοκάλι (240 ml) 110 

1 φέτα ψωμί με μαργαρίνη και μαρμελάδα 220 

1 κομμάτι κέικ (50 gr) 250 

1 φέτα ψωμί (30 gr) 80 

1 κρουασάν  (100 gr) 360 

1 αυγό βραστό + 1 φέτα ψωμί 160 

1 φέτα ψωμί και κασέρι (40 gr) 230 

1 κομμάτι  τσουρέκι (80 gr) 224 

1 γιαούρτι πλήρες 3.5 % (225 gr) 142 

1 κομμάτι τυρόπιτα (145 gr) 340 

1 κομμάτι πίτσα με τυρί (145 gr) 332 

1 τοστ με κασέρι (30gr) 245 

1 πιάτο μακαρόνια με κιμά (230 )  625 

1 πιάτο πατάτες τηγανιτές (140 gr) 360 

1 πιάτο με 2 γεμιστές πιπεριές (225 gr) 260 

 2 σουβλάκια χοιρινά (80 gr) με ρύζι (170 gr) 360 

1 πιάτο φακές βραστές (300 gr) 300 

1 πιάτο φασολάκια πράσινα λαδερά (260 gr) 380 

1 πιάτο κοτόπουλο με πατάτες φούρνου (250 gr) 510 

1 ντοματοσαλάτα με ελαιόλαδο  165 

1 πορτοκάλι (200 gr) 74 

1 μήλο (190 gr) 90 

1 μπανάνα (110 gr) 105 

 

               Θερμίδες 

Πρωινό:  ………………………………………………………….            …………. 

Πρόγευμα: ………………………………………………………..  …………. 

Γεύμα: …………………………………………………………….. …………. 

Απογευματινό:  …………………………………………………. …………. 

Δείπνο: …………………………………………………………… …………. 

      Σύνολο θερμίδων:  ………….. 
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Φυσική κατάσταση 

Σωματική ευεξία 
 

 
 

 Φυσική κατάσταση είναι η κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ο οργανισμός μας και η οποία καθορίζει τις 
φυσικές μας επιδόσεις, την εικόνα και την ικανότητα του 
σώματός μας. 

 Η φυσική κατάσταση περιλαμβάνει τη δύναμη, την 
ταχύτητα, την αντοχή, την ευλυγισία και την 
επιδεξιότητα. 

 Βελτιώνουμε τη φυσική μας κατάσταση συμμετέχοντας σε φυσικές δρα-
στηριότητες, ενώ τη χειροτερεύουμε όταν περιορίζουμε τις κινήσεις μας. 

 Βελτιώνουμε περισσότερο τις παραμέτρους της φυσικής μας κατάστασης 
κάνοντας ειδικές δραστηριότητες για την κάθε περίπτωση: για τη δύναμη 
ασκήσεις δύναμης, για την ταχύτητα ασκήσεις ταχύτητας, για την αντοχή 
δραστηριότητες διάρκειας, για την ευλυγισία ασκήσεις ευλυγισίας και 
διατάσεις και για την επιδεξιότητα ασκήσεις τεχνικής. 

 

 Όταν έχουμε καλή φυσική κατάσταση κάνουμε τις κινήσεις μας πιο εύκολα, 
δεν κουραζόμαστε γρήγορα, μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα αν 
χρειασθεί, είμαστε πιο επιδέξιοι και νιώθουμε ευχάριστα κινώντας το σώμα 
μας. Αυτή η κατάσταση μας παρέχει σωματική ευεξία. 

 Σωματική ευεξία λοιπόν είναι η άνεση και ευχαρίστηση που νιώθουμε μέσα 
από την κίνηση του σώματός μας. 

 Η φυσική κατάσταση δείχνει την λειτουργική ικανότητα του οργανισμού 
μας. Όσο καλύτερη φυσική κατάσταση έχουμε τόσο καλύτερη είναι η 
λειτουργική ικανότητα του οργανισμού μας. 

 

 

1. Αξιολόγησε τη φυσική σου κατάσταση βαθμολογώντας από το 1 μέχρι το 5 
σε κάθε ερώτηση. Στη συνέχεια άθροισε την βαθμολογία των ερωτήσεων 
και βρες σε ποια κατηγορία ανήκεις. 

     Τι πρέπει να γνωρίζουμε 

     Δραστηριότητες 



 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.  Πως χαρακτηρίζεις τις καθημερινές σου κινητικές δραστηριότητες, 
βάζοντας 1 αν είναι πολύ λίγες και μέχρι 5 αν είναι πάρα πολλές;    

Β.  Βαθμολόγησε τον εαυτό σου με 1 αν σ’ αρέσει περισσότερο να κάθεσαι 
μπροστά στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή και μέχρι 5 αν σ’ αρέσουν 
περισσότερο τα παιχνίδια, οι φυσικές δραστηριότητες ή ο αθλητισμός 

Γ.  Αν, όταν παίζεις με τους φίλους σου ή περπατάς, κουράζεσαι εύκολα 
βάλε 1 και μέχρι 5 αν δεν κουράζεσαι καθόλου παρ’ όλου που παίζεις ή 
κινείσαι πολλές ώρες. 

Δ.  Πως θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου, βάζοντας 1 για δύσκαμπτο και 
δυσκίνητο μέχρι 5 για πολύ ευκίνητο και ευλύγιστο. 

Ε.   Βαθμολόγησε τον εαυτό σου με 1 αν σε κουράζει η γυμναστική στο 
σχολείο και σου φαίνεται ανιαρή και μέχρι 5 αν σ’ ευχαριστεί και νιώθεις 
ωραία. 

Στ. Βαθμολόγησε τον εαυτό σου με 1 αν θεωρείς τις επιδόσεις σου στη 
γυμναστική ή στο παιχνίδι χαμηλές σε σχέση με τους συμμαθητές σου και 
μέχρι 5 αν θεωρείς ότι είναι καλύτερες. 

Αξιολόγηση:     

  6 – 12    χαμηλή     Άθροισμα: 
13 – 18    μέτρια 
19 – 24    καλή 
25 – 30    πολύ καλή            Κατάταξη:
  

 

2. Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τι βελτιώνουμε κάνοντας τις αντίστοιχες 
δραστηριότητες. 

Φυσική δραστηριότητα Δύναμη Ταχύτητα Αντοχή Ευλυγισία Επιδεξιότητα 

Ποδόσφαιρο      

Τζόκινγκ      

Ποδηλασία      

Ασκήσεις με βάρη      

Διατάσεις      

Μπάσκετ      

Ορειβασία      

Βόλεϊ      

Γρήγορο περπάτημα      

Ταχύτητες      

Ενόργανη γυμναστική      

Χορός      

Ασκήσεις δύναμης      

Κολύμπι      

Σχοινάκι       
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3. Συμπληρώστε στο παρακάτω πίνακα το σωστό και το λάθος. 

Η φυσική κατάσταση … Σωστό Λάθος 

καθορίζει αν θα έχουμε καλές επιδόσεις στα αθλήματα.   

βοηθά ν’ αναπτυχθεί το σώμα μας σωστά.   

βοηθά στην καλή εικόνα του σώματός μας και στην 
ευχέρεια των κινήσεών μας.   

δείχνει την λειτουργική ικανότητα του οργανισμού μας και 
προασπίζει την υγεία μας.   

καθορίζει τις επιδόσεις μας σ’ όλα τα μαθήματα   

μας κάνει να νιώθουμε ωραία (ευεξία) και να μην 
κουραζόμαστε εύκολα.   

καθορίζει πόσο φαγητό μπορούμε να τρώμε χωρίς ν’ 
αυξήσουμε το λίπος μας.   

βελτιώνεται με σωματική προσπάθεια που συχνά 
προκαλεί κούραση.   

μπορεί να βελτιωθεί μέσα από το παιχνίδι και τις φυσικές 
δραστηριότητες αναψυχής.   

βοηθά μόνο τους αθλητές.    

βελτιώνεται  και με ασκήσεις που περιορίζουν το παιχνίδι 
στη γυμναστική.   

είναι ένας τομέας του εαυτού μας που πρέπει να 
φροντίζουμε να είναι σε καλό επίπεδο.   
 

4. Ομαδική εργασία: 

Κάθε ομάδα επιλέγει μια παράμετρο της φυσικής κατάστασης (δύναμη, 
ταχύτητα, αντοχή, ευλυγισία ή επιδεξιότητα) και προτείνει τη φυσική 
δραστηριότητα που θα κάνει στην επόμενη ώρα της γυμναστικής προκειμένου 
να τη βελτιώσει. Για το περιεχόμενο της δραστηριότητας ζητά τη βοήθεια του 
γυμναστή του σχολείου.  

Προϋποθέσεις: 

- κάθε ομάδα επιλέγει διαφορετική παράμετρο φυσικής κατάστασης. 

- η φυσική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώνει και άλλες παραμέτρους, 
αλλά ο κύριος στόχος φροντίζουμε να είναι η παράμετρος που 
επιλέχθηκε. 

 

Παράμετρος φυσικής κατάστασης που επιλέγεται:  ………………………… 

 

Φυσική δραστηριότητα που προτείνεται:  ………………………………… 
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Καρδιαγγειακά νοσήματα 

Πρόληψη 
 

 
 

 Ο οργανισμός μας διατηρείται στη ζωή 
χάρη στην κυκλοφορία του αίματος. Το  
αίμα προμηθεύει σε όλα τα κύτταρά μας τις 
απαραίτητες ουσίες (οξυγόνο, θρεπτικές 
ουσίες, κ.α.) και απομακρύνει τις άχρηστες. 
Χωρίς το οξυγόνο που μεταφέρεται με το 
αίμα μέσα σε λίγα λεπτά θα επέρχονταν ο 
θάνατος.  

 Η συνεχή κυκλοφορία του αίματος γίνεται 
με την καρδιά και τα αγγεία (τις αρτηρίες και 
τις φλέβες). Γι αυτό η καλή κατάσταση της 
καρδιάς και των αγγείων μας έχει μεγάλη 
αξία για τη ζωή μας. 

 Καρδιαγγειακά νοσήματα είναι ασθένειες 
των αγγείων της καρδιάς. Τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα είναι μια από τις  συχνότερες 
αιτίες θανάτου στην εποχή μας. 

 Αθηροσκλήρωση είναι το σοβαρότερο 
νόσημα των αγγείων. Με την  αύξηση της ηλικίας αθροίζονται στα 
τοιχώματα των αγγείων λιπίδια και σχηματίζουν την αθηρωματική πλάκα 
που στενεύει τα αγγεία και μειώνει την ελαστικότητά τους.  

 Το έμφραγμα  του μυοκαρδίου και το 
εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλονται στην 
αθηροσκλήρωση και στις θρομβώσεις που 
προκαλούν οι αθηρωματικές πλάκες. 

 Τα αίτια που προκαλούν καρδιαγγειακά 
νοσήματα είναι μια σειρά από παράγοντες 
που ονομάζονται παράγοντες κινδύνου. 
Σαν παράγοντες κινδύνου 
προσδιορίζονται: η υψηλή χοληστερόλη, η 

υπέρταση, η παχυσαρκία, η ανθυγιεινή διατροφή, το κάπνισμα, η 
υποκινητικότητα και η κληρονομικότητα.  

 Η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων γίνεται με την υιοθέτηση ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής, με τακτική φυσική άσκηση, υγιεινή διατροφή, 
έλεγχο του σωματικού βάρους και αποχή από βλαβερές συνήθειες. Σε όσο 
μικρότερη ηλικία υιοθετούμε τον υγιεινό τρόπο ζωής τόσο καλύτερα 
προφυλασσόμαστε από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. 

 Η φυσική άσκηση με χαμηλή ή μέτρια ένταση και παρατεταμένη διάρκεια 
ενδείκνυται για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οι 
προσαρμογές που έχουμε όταν βελτιώνουμε την αντοχή μας προασπίζουν 
το καρδιαγγειακό μας σύστημα από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. 

 

     Τι πρέπει να γνωρίζουμε 
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1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

1. Στη διπλανή εικόνα περιέχονται οι 
παράγοντες κινδύνου και οι 
συνέπειές τους στο καρδιαγγειακό 
μας σύστημα. Αναγνωρίστε τους 
παράγοντες κινδύνου και τις 
συνέπειές τους βάζοντας τους 
αριθμούς της εικόνας παρακάτω: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

……  Ανθυγιεινή διατροφή 

……  Υπέρταση 

……   Παχυσαρκία 

……   Κάπνισμα 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ 

……   Αθηροσκλήρωση 

……   Έμφραγμα μυοκαρδίου 

……    Εγκεφαλικό επεισόδιο 

 

2. Σημείωσε στον παρακάτω πίνακα το σωστό και το λάθος. 

 Σωστό Λάθος 

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι ασθένειες της καρδιάς 
και των αγγείων. 

  

Η αθηροσκλήρωση είναι ασθένεια της καρδιάς. 
  

Η αθηρωματική πλάκα στενεύει  τα αγγεία μας και μπορεί 
να προκαλέσει θρόμβωση. 

  

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου προκαλείται από το 
«κλείσιμο» κάποιου αγγείου της καρδιάς (στεφανιαίου). 

  

Η αθηροσκλήρωση και το έμφραγμα παρατηρούνται μόνο 
στους ηλικιωμένους. 

  

Το εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλείται από τη διακοπή της 
αιμάτωσης σε κάποια περιοχή του εγκεφάλου.  

  

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλονται στην υπερβολική 
κούραση. 

  

Η καλύτερη αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων 
είναι η πρόληψη. 

  

     Δραστηριότητες 
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3. Η αθηροσκλήρωση είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται κυρίως στη μέση 
ηλικία της ζωής μας (συνήθως μετά τα 30). Πρόληψη όμως πρέπει να 
κάνουμε από μικρή ηλικία, δεδομένου ότι ανησυχητικά συμπτώματα 
παρατηρούνται ήδη σε νεώτερες ηλικίες. Συμπλήρωσε στον παρακάτω 
πίνακα την δική σου πρόληψη. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προσέχω η διατροφή μου να είναι υγιεινή με λίγα λιπαρά.    

Ελέγχω το σωματικό μου βάρος και το δείκτη μάζας σώματος 
(ΔΜΣ) να είναι κάτω από 24.   

Φροντίζω να αθλούμαι ή να συμμετέχω σε φυσικές 
δραστηριότητες τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.   

Όταν αθλούμαι ή κάνω κάποια φυσική δραστηριότητα 
φροντίζω να διαρκεί τουλάχιστον μία ώρα.   

Γνωρίζω αν κάποιος στην οικογένειά μου έχει πρόβλημα 
αθηροσκλήρωσης ή άλλο καρδιαγγειακό νόσημα.   

 

 

4. Οι ενήλικες πρέπει να ελέγχουν τακτικά και άλλες παραμέτρους στην 
πρόληψη της αθηροσκλήρωσης. Γράψε στον παρακάτω πίνακα την 
πρόληψη των γονέων σου. 

ΠΡΟΛΗΨΗ  ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 
ΞΕΡΩ 

Χοληστερόλη κάτω από 200 mg/dl (σχέση HDL/ολική 
χοληστερόλη πάνω από ¼). 

   

Αρτηριακή πίεση κάτω από 140 / 90 mm Hg    

Χαμηλό σωματικό λίπος (ΔΜΣ κάτω από 30)    

Διατροφή φτωχή σε λιπαρά    

Αποχή από το κάπνισμα    

Αξιολόγηση της κληρονομικής προδιάθεσης    

Συχνή φυσική δραστηριότητα (άσκηση)    
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5. Η φυσική άσκηση για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων 
πρέπει να έχει διάρκεια και μέτρια ή χαμηλή ένταση, προκειμένου να έχει 
επίδραση στο καρδιαγγειακό μας σύστημα και προσαρμογές που 
περιορίζουν τους παράγοντες κινδύνου. Σημείωσε στον παρακάτω πίνακα 
ποιες φυσικές δραστηριότητες ενδείκνυνται (ΝΑΙ) για την πρόληψη και 
ποιες όχι (ΟΧΙ). 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Πεζοπορία   

Βόλεϊ   

Κολύμπι   

Γρήγορο περπάτημα   

Μπάσκετ   

Σκι (κατάβαση)   

Ποδηλασία   

Σχοινάκι   

Αναρρίχηση    

Μπόουλιγκ   

Ποδόσφαιρο   

Τζόκινγκ   

Μοντέρνος χορός   

Γκόλφ   

Περιποίηση κήπου   

Τένις   

Χάντμπολ   

Κωπηλασία   

Τζούντο – Τάε Κβο Ντο   

Ορειβασία   

Καθαριότητα σπιτιού   

Αργό περπάτημα   

Ιππασία   

Ενόργανη γυμναστική   

Ασκήσεις με βάρη   

Υποβρύχιες καταδύσεις   

Ψάρεμα από την παραλία ή από βάρκα   

Διατάσεις   

Αερόμπικ - Step   
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Φυσική άσκηση 

Έλεγχος της έντασης 
 

 
 

 Φυσική άσκηση ονομάζουμε κάθε σωματική 
δραστηριότητα που γίνεται συστηματικά και 
χαρακτηρίζεται από την ένταση, τη διάρκεια 
και τη συχνότητα της προσπάθειας. 

 Με τη φυσική άσκηση επιδιώκουμε να 
βελτιώσουμε κάποια ή κάποιες από τις 
παραμέτρους της φυσικής κατάστασης 
(δύναμη, ταχύτητα, αντοχή, ευλυγισία, 
επιδεξιότητα). 

 Η φυσική άσκηση γίνεται για την 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μας, για 
ψυχαγωγία (σαν παιχνίδι), για τη διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης 
και για τη προάσπιση της υγείας μας. Η προπόνηση στα αθλήματα είναι 
επίσης φυσική άσκηση. 

 Ανάλογα με το στόχο της φυσικής άσκησης διαμορφώνονται η ένταση, η 
διάρκεια και η συχνότητα της σωματικής 
προσπάθειας.  

 Στη φυσική άσκηση για την προάσπιση της 
υγείας, την αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου και την ψυχαγωγία μας χρησιμο-
ποιούμε χαμηλή ή μέτρια ένταση, διάρκεια 
30 – 60 λεπτά και συχνότητα 3 – 4 φορές 
την εβδομάδα. 

 

 

1. Την ένταση της σωματικής προσπάθειας μπορούμε να 
την εκτιμήσουμε με πολλούς τρόπους. Ο πιο εύχρηστος 
τρόπος είναι με την μέτρηση της καρδιακής συχνότητας. 
Όσο πιο έντονη είναι η σωματική προσπάθεια τόσο πιο 
γρήγορα πάλλεται η καρδιά μας. 

Μετρήστε την καρδιακή σας συχνότητα βρίσκοντας το 
σφυγμό σας στο πάνω μέρος του καρπού σας, όπως 
δείχνει η διπλανή εικόνα. Μετράτε τους σφυγμούς που 
αισθάνεστε για 10 ή για 15 δευτερόλεπτα και τους 
πολλαπλασιάζετε επί 6 ή 4 αντίστοιχα για να βρείτε τους 
σφυγμούς στο λεπτό.  

Κάντε τη μέτρηση με τις οδηγίες του γυμναστή σας  Α) όρθιοι σε στάση,  
Β) αμέσως μετά από 5 λεπτά τζόκινγκ και Γ) μόνοι σας στο σπίτι μόλις 
ξυπνήστε το πρωί.  Γράψτε παρακάτω το αποτέλεσμα: 

Α)   …………σφ/λεπτό      Β)  …………σφ/λεπτό       Γ)  …………σφ/λεπτό 

     Τι πρέπει να γνωρίζουμε 

     Δραστηριότητες 
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2. Η εκτίμηση της έντασης μέσω της καρδιακής συχνότητας γίνεται σε σχέση 
με την ηλικία του κάθε ατόμου.  Η μέγιστη καρδιακή συχνότητα που 
μπορούμε να φθάσουμε υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

   Μέγιστη καρδιακή συχνότητα :    220  -  Ηλικία 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την εκτίμηση της έντασης της προσπάθειας σε 
σχέση με την ηλικία.  Δοκιμάστε να κάνετε 10 λεπτά τζόκινγκ με χαμηλή 
ένταση και 5 λεπτά με μέτρια ένταση. Μετρήστε την καρδιακή σας συχνότητα 
αμέσως μετά τις προσπάθειες και γράψτε το αποτέλεσμα κάτω από τον 
πίνακα. Αν ξεφύγατε από τα όρια επαναλάβατε μόνοι σας τις προσπάθειες 
τρέχοντας πιο αργά ή πιο γρήγορα αντίστοιχα. 

 
 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΕΝΤΑΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 

ΧΑΜΗΛΗ 
70 – 80 % 

της max ΚΣ 

ΜΕΤΡΙΑ 
80 – 90 % 

της max ΚΣ 

ΥΨΗΛΗ 
90 – 95 % 

της max ΚΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
95 - 100 % 
της max ΚΣ 

10 147-168 168-189 189-200 200-210 

15 144-164 164-185 185-195 195-205 

20 140-160 160-180 180-190 190-200 

30 133-152 152-171 171-181 181-190 

40 126-144 144-162 162-171 171-180 

50 119-136 136-153 153-162 162-170 
 

 

 

3. Η έντασης της προσπάθειας μπορεί να εκτιμηθεί με την καρδιακή 
συχνότητα σε δραστηριότητες που έχουν συνεχή χαρακτήρα χωρίς να 
διαφοροποιείται η προσπάθεια. Σε δραστηριότητες που διαφοροποιείται 
προσπαθούμε να εκτιμήσουμε έμμεσα την μέση ένταση.  Σημειώστε στον 
παρακάτω πίνακα, σε ποιες δραστηριότητες μετρώντας την καρδιακή 
συχνότητα εκτιμούμε άμεσα την ένταση. 

Ποδηλασία  Ασκήσεις με βάρη  

Ποδόσφαιρο  Τζόκινγκ  

Κολύμπι  Γρήγορο περπάτημα  

Βόλεϊ  Μπάσκετ  

Αεροβική γυμναστική  Διατάσεις  

Κωπηλασία  Χάντμπολ  

Μοντέρνος χορός  Ρυθμική γυμναστική  

Πινγκ πονγκ  Σκι ανωμάλου εδάφους  

Ορειβασία  Σχοινάκι  
 

 
Χαμηλή ένταση:   ………. σφ/λεπτό    Μέτρια ένταση: ……….. σφ/λεπτό 
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Είδη φυσικής άσκησης 

Σχολική φυσική αγωγή 

Ελεύθερος χρόνος 

Αθλητισμός 
 

 
 

 Κάθε φυσική δραστηριότητα που γίνεται συστηματικά 
μπορεί να γίνει φυσική άσκηση. Οι πιο συνηθισμένες 
μορφές φυσικής άσκησης είναι το τρέξιμο (τζόκινγκ), 
το περπάτημα, το παιχνίδι σε ομαδικά αθλήματα, η 
γύμναση σε γυμναστήριο, οι δραστηριότητες 
αναψυχής και η εργασία στον κήπο και το σπίτι. 

 Η σχολική φυσική αγωγή επιδιώκει να δώσει 
στους μαθητές κινητικά ερεθίσματα που θα τους 
βοηθήσουν στην ψυχοκινητική τους ανάπτυξη και 
θα τους μυήσουν στη φυσική άσκηση, 
γνωρίζοντάς τους παράλληλα τα αθλήματα και τα 
είδη της φυσικής άσκησης.  

 Η σχολική φυσική αγωγή δεν είναι αρκετή σαν φυσική δραστηριότητα για 
να θεωρηθεί φυσική άσκηση για τους μαθητές. Γι’ αυτό πρέπει να 
συμπληρώνεται από άλλες φυσικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο 
τους (παιχνίδι, συμμετοχή σε αθλητικά τμήματα, γυμναστήριο, κ.α.). 

 Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μας με φυσικές δραστηριότητες 
διαμορφώνει τη φυσική μας άσκηση και μας οδηγεί σ’ ένα υγιή τρόπο 

ζωής. 

 Η συμμετοχή σε κάποιο άθλημα προϋποθέτει τη 
συστηματική συμμετοχή στην προπόνηση και μεγαλύτερη 
προσπάθεια για τη βελτίωση των επιδόσεών μας. Η 
προπόνηση στον αθλητισμό εξασφαλίζει τη φυσική 
άσκηση για την οποία μιλάμε στο πρόγραμμα αυτό. 

 Για να υιοθετήσουμε έναν υγιεινό 
τρόπο διαβίωσης, δηλαδή έναν υγιεινό τρόπο ζωής 
για όλη μας τη ζωή, πρέπει να διαμορφώσουμε από 
μικρή ηλικία ένα πρόγραμμα φυσικής άσκησης και 
να το εφαρμόζουμε με συνέπεια.  

 

 

 

     Τι πρέπει να γνωρίζουμε 
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1. Για να θεωρήσουμε άσκηση τις φυσικές δραστηριότητες που κάνουμε κάθε 
εβδομάδα, πρέπει αυτές να γίνονται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, 
και να διαρκούν κάθε φορά τουλάχιστον 30 λεπτά. Κατέγραψε στον 
παρακάτω πίνακα τις φυσικές σου δραστηριότητες κάθε εβδομάδας και 
σημείωσε για πιο σκοπό γίνονται: 

Φυσικές 
δραστηριότητες 

Σχολική 
φυσική αγωγή Αθλητισμός 

Παιχνίδι 
ψυχαγωγία 

Αξιοποίηση 
ελεύθερου 

χρόνου 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

2. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη φυσική σας άσκηση συμπληρώνοντας στη 
σχολική φυσική αγωγή α) φυσικές δραστηριότητες παιχνιδιού με τους 
φίλους σας, β) προπόνηση σε κάποιο άθλημα, γ) γύμναση σε γυμναστήριο 
και δ) φυσικές δραστηριότητες αναψυχής με τους γονείς σας  ή 
περπάτημα.  

Επιλέγουμε, ανάλογα με τις συνθήκες των χώρων της γειτονιάς ή του 
χωριού, ανάλογα με την οργάνωση των δραστηριοτήτων του τόπου μας  
και ανάλογα μ’ αυτό που μας ταιριάζει ή μας αρέσει. Γράψτε παρακάτω 
φυσικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στην κάθε περίπτωση: 

Α) Υπάρχουν χώροι στη γειτονιά ή στο χωριό που μπορείς να πηγαίνεις 
για: 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

Β)  Λειτουργούν στον τόπο σου οργανωμένα τμήματα άσκησης που 
μπορείς να συμμετέχεις: 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

 

     Δραστηριότητες 
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Γ)  Από αυτά που υπάρχουν στη γειτονιά ή στο χωριό σου ταιριάζουν ή 
σου αρέσουν να κάνεις: 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

Δ) Σου αρέσουν και θα ήθελες να κάνεις, αλλά δεν υπάρχουν 
οργανωμένες συνθήκες στον τόπο σου: 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

 

3. Οι φυσικές δραστηριότητες αναψυχής προσφέρονται για τις εκδρομές του 
Σαββατοκύριακου και τις αποδράσεις από την καθημερινότητα.  
Συμπληρώνουν παράλληλα την φυσική μας άσκηση. 

Γράψε παρακάτω δραστηριότητες αναψυχής που σου αρέσουν και θα ήθελες 
να δοκιμάσεις, καθώς επίσης και εκείνες που έχεις δοκιμάσει με τους γονείς 
σου ή σε κάποιες εκδρομές. 

Α) Σου αρέσουν και θα ήθελες να δοκιμάσεις: 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

Β)  Έχεις δοκιμάσει και σου άρεσαν: 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

…………………………..    ………………………….     ……………………….. 

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

4. Συζητήστε στις ομάδες σας αν οι χώροι στο σχολείο ή στις γειτονιές σας 
επαρκούν ή είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για φυσικές δραστηριότητες 
που θέλετε να κάνετε. Αν έχετε κάτι να προτείνετε ή να ζητήσετε γράψτε 
μια επιστολή στη διεύθυνση του σχολείου σας ή στον δήμαρχο του τόπου 
σας και επιδώσετε την. 

 Απόφαση ομάδας: Α) ……………………………….  Β) ………………………….  
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΞΗΣ 

5. Στο πρόγραμμα αυτό της αγωγής υγείας εξετάσαμε τις σχέσεις των 
φυσικών δραστηριοτήτων μας, κατ’ επέκταση της φυσικής μας άσκησης, 
με: 

Α) Το ενεργειακό ισοζύγιο και την ανάπτυξη του σώματος. 

Β)  Την εικόνα του σώματος και την πρόληψη της παχυσαρκίας. 

Γ)  Την σωστή και υγιεινή διατροφή. 

Δ) Τη φυσική κατάσταση και τη σωματική ευεξία. 

Ε) Την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

Στ) Τον έλεγχο και την εφαρμογή της φυσικής άσκησης. 

Η τάξη αναλαμβάνει να παρουσιάσει σε κολάζ (σ’ ένα χαρτόνι διαστάσεων 
100 Χ 70 cm) το θέμα του προγράμματος «Η φυσική άσκηση για ένα 
υγιή τρόπο διαβίωσης» με εικόνες, συνθήματα, κ.α., … όπως το 
αντιλαμβάνονται οι μαθητές με τη γνώση που αποκόμισαν.  

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να φέρει υλικό (εικόνες, σχήματα, φράσεις, κλπ) 
για ένα από τα παραπάνω θέματα (Α έως Στ). Η σύνθεση του κολάζ θα 
γίνει στην τάξη με συνεργασία των ομάδων. 
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Επιλογή φυσικών δραστηριοτήτων 

Συχνότητα φυσικής δραστηριότητας 

Διαμόρφωση θετικών στάσεων 
 

 
 

 Οι φυσικές δραστηριότητες που επιλέγουμε για να διαμορφώσουμε τη 
φυσική μας άσκηση πρέπει να τηρούν της εξής προϋποθέσεις 
προκειμένου να γίνονται δια βίου, δηλαδή για όλη μας τη ζωή: 

o Να μας αρέσουν, να 
μας εκφράζουν, να 
μας ικανοποιούν και 
να μας ψυχαγωγούν. 

o Να γίνονται κοντά 
στον τόπο διαμονής 
μας και να μην 
απαιτούν μεγάλες μετακινήσεις που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα. 

o Οι επιλογές μας να είναι ανάλογες με τις οικονομικές μας 
δυνατότητες. Ο εξοπλισμός σε κάποιες δραστηριότητες (π.χ. σκι, 
ιστιοπλοΐα, ιππασία) κοστίζει ακριβά, ενώ σε άλλες όχι (π.χ. 
αθλοπαιδιές, τζόκινγκ, περπάτημα). 

o Να εντοπίζουμε τα κοινά ενδιαφέροντα   
φίλων μας ή της οικογένειά μας 
προκειμένου να τις κάνουμε με παρέα. 

o Να αξιοποιούμε τις οργανωμένες μορφές 
άσκησης (π.χ. αθλητικά τμήματα των 
σωματείων, ή μορφές άθλησης των 
δήμων) ή να επιδιώκουμε να οργανώνουμε ομάδες άθλησης στη 
γειτονιά μας. 

 Πρέπει στις γενικότερες δραστηριότητές μας να 
εντάσσουμε συνειδητά τη φυσική άσκηση για να 
υιοθετήσουμε έναν υγιεινό τρόπο διαβίωσης, με 
ενεργητική διάθεση του ελεύθερου χρόνου μας και 

φροντίδα για την υγεία του 
εαυτού μας. 

 Στη σημερινή κοινωνία  η 
φυσική άσκηση είναι ένας υγιεινός τρόπος ζωής που 
προασπίζει παράλληλα την υγεία μας. Γι’ αυτό 
πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην τήρηση της 
εβδομαδιαίας συχνότητας των φυσικών μας 
δραστηριοτήτων.  

 Τη θετική στάση που έχουμε για τη φυσική άσκηση μικροί (αφού οι 
φυσικές δραστηριότητες είναι ουσιαστικά παιχνίδι) πρέπει να τη 
διατηρήσουμε μεγαλώνοντας, με  τη διαμόρφωση της ανάλογης 
συμπεριφοράς, δηλαδή της «συνήθειας άσκησης». 

 

     Τι πρέπει να γνωρίζουμε 
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1. Σκέψου και γράψε 10 φυσικές δραστηριότητες που σου αρέσουν και θα 
ήθελες να κάνεις: 

   1 …………………………………….           2 ……………………………………. 

  3 …………………………………….           4 ……………………………………. 

  5 …………………………………….           6 ……………………………………. 

  7 …………………………………….           8 ……………………………………. 

  9 …………………………………….         10 ……………………………………. 

Γράψε στη συνέχεια ποιες από τις 10 φυσικές δραστηριότητες θα μπορούσες 
να κάνεις στη γειτονιά σου ή στο χωριό σου ή κάπου κοντά. 

  1 …………………………………….           2 ……………………………………. 

  3 …………………………………….           4 ……………………………………. 

  5 …………………………………….           6 ……………………………………. 

Μπορείς λοιπόν να κάνεις ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα φυσικών 
δραστηριοτήτων και να διαμορφώσεις τη φυσική σου άσκηση: 

    ΔΕΥΤΕΡΑ       …………………………………… 

ΤΡΙΤΗ       …………………………………… 

   ΤΕΤΑΡΤΗ       …………………………………… 

ΠΕΜΠΤΗ        …………………………………… 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    …………………………………… 

ΣΑΒΒΑΤΟ  …………………………………… 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ……………………………………. 

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2. Μετά από συζήτηση επιλέξτε στην ομάδα σας μια φυσική δραστηριότητα, 
η οποία αρέσει σ’ όλα τα μέλη και συμφωνούν όλοι να την κάνετε. 
Σκεφτείτε πως θα την πραγματοποιήσετε, έτσι ώστε να συμμετέχουν όλα 
τα μέλη της ομάδας σας. Ζητήστε  να την εφαρμόσετε στην επόμενη ώρα 
της γυμναστικής  

Στη συνέχεια βρείτε μια ώρα την εβδομάδα και το μέρος που μπορείτε να 
βρεθείτε όλα τα μέλη της ομάδας και να πραγματοποιήσετε τη φυσική σας 
δραστηριότητα. Καθιερώστε αυτή την ώρα και τη μέρα για να συναντιέστε 
κάθε βδομάδα. 

Η φυσική δραστηριότητα που επιλέχθηκε είναι: ……………………………… 

     Δραστηριότητες 
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Θα γίνεται κάθε ημέρα………………………………. και ώρα ……………...… 

στο μέρος …………………………………… 

 

3. Επιλέξτε μια φυσική δραστηριότητα σε συνεννόηση με μια άλλη ομάδα της 
τάξης σας. Οργανώστε τις ομάδες σας και κάντε τη δραστηριότητα που 
επιλέξατε στην επόμενη ώρα της γυμναστικής Συμφωνείστε στη συνέχεια 
να βρεθείτε μια μέρα της εβδομάδας για να κάνετε τη φυσική 
δραστηριότητα που επιλέξατε.   

Μπορείτε να καθιερώσετε την ημέρα και ώρα που θα βρίσκεστε κάθε 
βδομάδα με την άλλη ομάδα για να κάνετε την φυσική δραστηριότητα ή και 
για άλλες φυσικές δραστηριότητες. 

Επιλέξαμε να βρεθούμε με την ομάδα που έχει συντονιστή ……………....... 

 ……………. για να κάνουμε τη φυσική δραστηριότητα………………………  

Θα βρεθούμε την ημέρα ………………………… και ώρα ………………….. 

στο  μέρος ………………………………………… 

 

 

4. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει ένα μέρος από το πρόγραμμα 
«Η φυσική άσκηση για ένα υγιή τρόπο διαβίωσης», που καλύψαμε 
στην αγωγή υγείας. Κατόπιν συνεννόησης κάθε μέλος της ομάδας θα 
μιλήσει για 2-3 λεπτά. Ο συντονιστής φροντίζει να ρυθμίζει την 
παρουσίαση της ομάδας του, ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια 
πράγματα. Στο τέλος των παρουσιάσεων οι ομάδες ψηφίζουν την 
καλύτερη παρουσίαση. 

Το μέρος του προγράμματος που επέλεξε να παρουσιάσει η ομάδα είναι: 

……………………………………………………………………………………… 

Θα μιλήσουν  κατά σειρά τα μέλη: 

1 ………………………………..  Θέμα: ………………………………………… 

2 ………………………………..  Θέμα: ………………………………………… 

3 ………………………………..  Θέμα: ………………………………………… 

4 ………………………………..  Θέμα: ………………………………………… 

5 ………………………………..  Θέμα: ………………………………………… 

6 ………………………………..  Θέμα: ………………………………………… 

 




