
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 



Ενότητα: Ενότητα: ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια  

Δραστηριότητα: Δραστηριότητα: Δημιουργήστε το δικό σας παιχνίδιΔημιουργήστε το δικό σας παιχνίδι  

Τάξη: Τάξη: Α΄Α΄--  ΣΤ΄ΣΤ΄  ΔημοτικούΔημοτικού  

Ιστοσελίδα: Γρηγόρης Ιστοσελίδα: Γρηγόρης ΦιλιππιάδηςΦιλιππιάδης  --  Παιχνίδια για την αυλήΠαιχνίδια για την αυλή  

http://users.sch.gr/grfilip/games/index.htmhttp://users.sch.gr/grfilip/games/index.htm  
Εσωτερική Παραπομπή:Εσωτερική Παραπομπή:  

http://http://users.sch.gr/grfilip/games/games_katalogos.users.sch.gr/grfilip/games/games_katalogos.
htmhtm  

ΙστοχώροςΙστοχώρος  όπου παρουσιάζονται παιχνίδια για όπου παρουσιάζονται παιχνίδια για 
παιδιά Δημοτικού και οδηγίες για τη δημιουργία παιδιά Δημοτικού και οδηγίες για τη δημιουργία 
παιχνιδιώνπαιχνιδιών  

http://www.pe.sch.gr/~grfilip/
http://users.sch.gr/grfilip/games/index.htm
http://www.pe.sch.gr/~grfilip/games/index.htm
http://users.sch.gr/grfilip/games/games_katalogos.htm
http://users.sch.gr/grfilip/games/games_katalogos.htm
http://users.sch.gr/grfilip/games/games_katalogos.htm


Ενότητα: Παραδοσιακά παιχνίδια 
 
Τάξη: Α΄- ΣΤ΄ Δημοτικού 
 
Ιστοσελίδα: 
Παγκύπρια Αθλητική Επιτροπή ΠΟΕΔ 

http://cypeteacher.tripod.com/ 
 
Εσωτερική Παραπομπή: 
http://athlitikipoed.tripod.com/paradosiaka_pexnidia

.htm 
 
Επεξήγηση: 
Τα παιδιά και ο/η εκπαιδευτικός μπορούν να βρουν σε 

αυτή την ιστοσελίδα παραδοσιακά παιχνίδια της 
Κύπρου τα οποία μπορούν να παίξουν έξω στην 
αυλή του σχολείου. 

http://athlitikipoed.tripod.com/
http://cypeteacher.tripod.com/
http://athlitikipoed.tripod.com/paradosiaka_pexnidia.htm
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 Ενότητα Αθλοπαιδιές 

 Τάξη Ε΄- Στ΄ Δημοτικού / Γυμνάσιο 

 Δραστηριότητα: Χρήση στατιστικών δεδομένων στη διδασκαλία 
αθλοπαιδιών 

 Ιστοσελίδα: http://www.galanissportsdata.com/default.htm 

 Χώρος άντλησης στατιστικών δεδομένων που αφορούν τον 
ελληνικό αθλητισμό. Ο/η εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές 
του/της μπορούν να βρουν και να μελετήσουν τα στατιστικά 
στοιχεία, όχι μόνο συγκεκριμένων παιχνιδιών, αλλά και τα 
στατιστικά που αφορούν την επίδοση μιας ομάδας καθ’ όλη την 
αγωνιστική περίοδο 

 Τα παιδιά αναλαμβάνοντας διάφορους  ρόλους όπως διαιτητές, 
καταμετρητές και συμπληρώνοντας ένα φύλλο καταγραφής 
στατιστικών (π.χ. για το ποδόσφαιρο) που ετοιμάζει ο καθηγητής 
Φ.Α. μπορούν να  κάνουν ένα παιίχνίδι σύγκρισης με τα 
στατιστικά παικτών, το οποίο να λειτουργήσει ως 
ανατροφοδότηση πάνω σε τεχνικές και τακτικές, ως ευκαιρία 
εμπέδωσης κανονισμών αλλά και ως δυνατότητα διαθεματικής 
προσέγγισης της σχολικής γνώσης γενικότερα 



 Ενότητα: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 

 

 Τάξη: Α΄- ΣΤ΄ Δημοτικού 

 

 Ιστοσελίδα: 

   http://paroutsas.jmc.gr/dances/index.htm 

     Εικόνες και λεκτικά αποσπάσματα από 

βιβλία εκμάθησης των ελληνικών 

παραδοσιακών χορών  

http://paroutsas.jmc.gr/dances/index.htm
http://paroutsas.jmc.gr/dances/index.htm
http://paroutsas.jmc.gr/dances/index.htm


Ενότητα: Μουσικοκινητική Αγωγή 

Δραστηριότητα: Εκφραστικός χορός 

Τάξη: Α΄- ΣΤ΄ Δημοτικού 

Ιστοσελίδα: 

Παγκύπρια Αθλητική Επιτροπή ΠΟΕΔ 

http://cypeteacher.tripod.com/ 

Εσωτερική Παραπομπή: 

http://athlitikipoed.tripod.com/sx_math_xoros.ht
m 

 Στην ιστοσελίδα οι μαθητές μπορούν να 
δημιουργήσουν το δικό τους χορευτικό 
κομμάτι, με βάση τις οδηγίες και τις εικόνες της 
καρτέλας που επέλεξαν. 

Υπάρχει προτεινόμενη μουσική για τις καρτέλες 
από το διαδίκτυο: 

                 http://www.amclassical.com/piano/  
(π.χ. Beethoven: Fur Elise, Vivaldi: Tέσσερις 
εποχές κ.α.) 

. 

http://athlitikipoed.tripod.com/
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Ενότητα:Ενότητα:  Φυσική Αγωγή και Ζωγραφική με Η/ΥΦυσική Αγωγή και Ζωγραφική με Η/Υ  

ΔραστηριότηταΔραστηριότητα: : Ηλεκτρονική κάρτα ζωγραφικής με Ηλεκτρονική κάρτα ζωγραφικής με 
θέμα την άσκησηθέμα την άσκηση  

ΤάξηΤάξη::  Γ΄Γ΄--  ΣΤ΄ΔημοτικούΣΤ΄Δημοτικού  

ΙστοσελίδαΙστοσελίδα::  

http://www.pecentral.com/http://www.pecentral.com/  

Εσωτερική ΠαραπομπήΕσωτερική Παραπομπή::  

http://www.pecentral.com/postcard/postcardmehttp://www.pecentral.com/postcard/postcardme
nu.htmlnu.html  

  

••ΗΗ  ιστοσελίδαιστοσελίδα  δίνειδίνει  σταστα  παιδιάπαιδιά  τητη  δυνατότηταδυνατότητα  νανα  
επιλέξουνεπιλέξουν  μιαμια  αγαπημένηαγαπημένη  αθλητικήαθλητική  κάρτακάρτα  καικαι  τητη  
στέλνουνστέλνουν  μεμε  έναένα  μήνυμαμήνυμα  ηλεκτρονικάηλεκτρονικά  σεσε  έναένα  φίλοφίλο  
τουςτους..  ΕπίσηςΕπίσης  μεμε  PaintPaint  ήή  άλλοάλλο  σχεδιαστικόσχεδιαστικό  
πρόγραμμαπρόγραμμα  μπορούνμπορούν  νανα  φτιάξουνφτιάξουν  τητη  δικήδική  τουςτους  
κάρτακάρτα  άσκησης,άσκησης,  νανα  τητη  στείλουνστείλουν  στηνστην  ιστοσελίδαιστοσελίδα  ήή  
μεμε  ηλεκτρονικόηλεκτρονικό  ταχυδρομείοταχυδρομείο  σεσε  φίλουςφίλους..  

http://www.pecentral.com/
http://www.pecentral.com/
http://www.pecentral.com/postcard/postcardmenu.html
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Ενότητα: Ολυμπιακοί Aγώνες  

 

Τάξη: Γ΄- ΣΤ΄Δημοτικού 

 

www.ime.gr/olympics/ 

 

Στην  ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού  
υπάρχει παρουσίαση των Ολυμπιακών αγώνων 
διαμέσου των αιώνων (προϊστορία, αρχαιότητα, 
αναβίωση) με δυνατότητες πολλών διαδραστικών 
δραστηριοτήτων 

http://www.ime.gr/olympics/
http://www.ime.gr/olympics/
http://www.ime.gr/olympics/
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Ενότητα: Φ.Α και Αγωγή Υγείας 

Δραστηριότητα: Διατροφή-Διατροφικές 

συνήθειες για μαθητές  

Τάξη: Α΄- ΣΤ΄ Δημοτικού 

Ιστοσελίδα: 

   http://www.pi-

schools.gr/content/index.php?lesson_id=3

&ep=6&c_id=915 

 

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=3&ep=6&c_id=915
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 http://blogs.sch.gr/meniek64/  
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