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Σελίδα 2 

 

 

  

  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναγνωρίζοντας την 

αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής των παιδιών και 

εφήβων και στην προσπάθεια να παρακινήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν σε 

οποιοδήποτε είδος φυσικής δραστηριότητας με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης, την καλλιέργεια ή/και ενίσχυση της ευεξίας, υιοθετεί το 

σύνθημα της Μαθητιάδας ως λογότυπο της 3ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού 

Αθλητισμού (143571/Γ4/10-9-2014 Υ.Α.) για το τρέχον έτος 2016-2017 : 

  

 

  

Ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού ορίστηκε  η Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 

2016. 

Τη μέρα αυτή υλοποιήθηκαν  αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες αποφασίστηκαν 

από τους Συλλόγους Διδασκόντων και πραγματοποιήθηκαν  εντός σχολικού ωραρίου. 

Συγκεκριμένα στο σχολείο μας έγιναν τα εξής:  
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Σελίδα 3 

 

 Α. Αθλητικές Συνεργατικές Δραστηριότητες 

1ος ΣΤΑΘΜΟΣ 

Ο ΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ 

  

Μια δηλητηριώδης  Αράχνη έχει απλώσει το δίχτυ της. Η ομάδα πρέπει να περάσει από την 

άλλη μεριά του ιστού δίχως να ακουμπήσει κανείς τον ιστό της αράχνης. Κάθε άνοιγμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά. Η επαφή με τον ιστό ακυρώνει την προσπάθεια 

και πρέπει να γίνει ξανά.  

 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                                           3η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 

 

Σελίδα 4 

 

Για να πετύχει την αποστολή, η ομάδα χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία των κινήσεων 

και συνεννόηση πριν ξεκινήσει η προσπάθεια. Κατά την εκτέλεση απαιτείτε ο μέγιστος 

βαθμός συνεργασίας και ομαδικότητας. 

Προσοχή!!!! Η ασφάλεια πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο κατά την εκτέλεση μιας κίνησης.  

 

2ος ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΚΙ 

Απάτητο χιόνι έχει αποκλείσει την ομάδα από τον προορισμό της. Μόνο πάνω στα ειδικά 

διαμορφωμένα σκι μπορεί να διασχίσει κανείς αυτό το χιόνι. Το ένα ζευγάρι το έχει οι 

Ομάδα μαζί της το άλλο είναι στην απέναντι μεριά. Ποιος άραγε να είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να περάσει όλη η ομάδα  το εμπόδιο και να φτάσει σε ασφαλές καταφύγιο; Κάθε 

επαφή με το χιόνι αναγκάζει τα μέλη της ομάδας που είναι στα σκι να επιστρέψουν από εκεί 

που ξεκίνησαν. 

 

Για να πετύχει την αποστολή η ομάδα χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία των κινήσεων και 

συνεννόηση. Ο συντονισμός με ρυθμό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ κατά την εκτέλεση. 
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Σελίδα 5 

 

 

 

3ος ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΙΝΑΚΙ 

Αποστολή της ομάδας είναι να καταφέρει να πηδήξουν το σχοινάκι όσοι περισσότεροι 

γίνεται για μία ή περισσότερες φορές. Αρχίζοντας από έναν, δυο, τρείς, τέσσερις  κλπ.  

 

Πρέπει η ομάδα να συνεργαστεί και να βρει τις καταλληλότερες συνθήκες για να καταφέρει 

το εγχείρημα. (Ποιος γυρνάει το σκοινί, πως πρέπει να παραταχτούμε, ποιος δίνει τον 

ρυθμό κλπ.) 
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Σελίδα 6 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Εάν κάποιος πέσει σταματάμε αμέσως για να μη χτυπήσουμε.   

 

  

4ος ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΒΟΛΕΙ ΤΥΦΛΩΝ  

Αποστολή είναι τα μέλη της ομάδας να καταφέρουν να αλλάξουν μπαλιές, με τρείς τυφλούς 

παίχτες σε κάθε μεριά του φιλέ. Πίσω από κάθε τυφλό παίχτη  υπάρχει και ένας βοηθός 

που τον καθοδηγεί αλλά δεν μπορεί να ακουμπήσει την μπάλα.  
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Σελίδα 7 

 

Πρέπει η ομάδα να συνεργαστεί πάρα πολύ καλά, να διαλέξει σωστά τους τυφλούς παίχτες, 

τους βοηθούς τους άλλα και τους άλλους παίκτες. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Οι βοηθοί προστατεύουν με κάθε τρόπο τους τυφλούς παίκτες για να μη 

χτυπήσουν. 
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Σελίδα 8 

 

Β. Προβολή Ταινίας με τίτλο «Τα παιδιά του Παραδείσου» 

Τα παιδιά του Παραδείσου, τρίτη ταινία του σημαντικού Ιρανού σκηνοθέτη Ματζίντ,  

προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1997. 

Ο Αλί χάνει τα παπούτσια της αδελφής του, και τα δύο παιδιά αναγκάζονται να μοιράζονται 

εναλλάξ το ίδιο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια για να πηγαίνουν στο σχολείο. Ένας αγώνας 

δρόμου, που το τρίτο έπαθλο είναι ένα ζευγάρι παπούτσια, δίνει ελπίδες στον Αλί ότι θα 

αναπληρώσει την απώλεια. 
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Σελίδα 9 

 

Γ. Καλλιτεχνικές Ομαδοσυνεργατικές Δραστηριότητες 

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ 

 

 


