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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α 82.
Οι µαθητές πρέπει να κατανοήσουν ότι η άσκηση µας αποτρέπει από σοβαρούς πειρασµούς της
εποχής.

ΣΕΛΙ∆Α 83.
Το σκίτσο από µόνο του προβληµατίζει τα παιδιά. Μια συζήτηση στην τάξη για το περιεχόµενο του
κεφαλαίου, βοηθάει ακόµα περισσότερο.

ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙ∆Α 91.
Η παρακάτω άσκηση είναι για να διδαχθεί στο µάθηµα της ΦΑ, αλλά και µέσα στην τάξη. Όταν όµως
µελετηθεί από τους µαθητές όλο το κεφάλαιο στο σπίτι, και συζητηθεί στο σχολείο τότε όλα είναι
καλύτερα.
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ΣΕΛΙ∆Α 48
Σε κάθε µάθηµα που διδάσκουµε στα παιδιά εκµάθηση δεξιοτήτων πρέπει να τονίζουµε 3 µε 5 σηµεία. Ταυτόχρονα να
τους ζητάµε να τα διαβάζουν αυτά στο σπίτι και να βλέπουν τα σκίτσα. Έτσι όταν έρχονται την άλλη µέρα στο µάθηµα,
καθώς θα τα διδάσκουµε θα κάνουµε και δυο ερωτήσεις. Μια κινητική δεξιότητα µαθαίνεται καλύτερα και γρηγορότερα
όταν οι µαθητές έχουν και εµπειρία της άσκησης µε το σώµα τους, και εικόνα της σωστής εκτέλεσης, και λίγες γνώσεις
για το θέµα.

ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ
Την αξία της συνεργασίας πρέπει να την τονίζουµε όταν διδάσκουµε οµαδικά αθλήµατα.

ΣΕΛΙ∆Α 29
Η άσκηση 2.1 είναι για ετοιµαστεί στο σπίτι.
Η άσκηση 2.2 είναι για να δοκιµαστεί στο µάθηµα. Προσοχή στη φράση που λέει. Την επόµενη φορά προσπάθησε να στείλεις τη
µπάλα ανάµεσα στους κώνους µια φορά παραπάνω.
Η εικόνα της Εθνικής Ελλάδος είναι για συναισθηµατική επίδραση στα παιδιά και θέµα συζήτησης µιας µεγάλης επιτυχίας

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ
Εδώ η άσκηση λέει πως βάζουµε στόχους στο µπάσκετ. Αυτό αξίζει να το εφαρµόσει κανείς στο
µάθηµα. Ταυτόχρονα όµως η άσκηση υποδεικνύει πως βάζουµε στόχους στα µαθήµατα του σχολείου.
Αυτό αξίζει να το µάθουν οι µαθητές, δηλαδή εµείς να τους το πούµε στο µάθηµα και οι µαθητές να το
διαβάσουν στο βιβλίο.
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ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΛΙ∆Α 41. Στη σελίδα αυτή µπορεί να κάνει κανείς συγκρίσεις του πώς εκτελεί ένας µαθητής και πώς
εκτελεί ένας πρωταθλητής.

ΣΕΛΙ∆Α 50
Η άσκηση αυτή πρέπει να ζητήσουµε να διδαχθεί από τους καθηγητές των µαθηµατικών.

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΕΛΙ∆Α 56.
Η άσκηση αυτή πρέπει να ζητήσουµε να διδαχθεί από τους καθηγητές της φυσικής.

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΣΕΛΙ∆Α 67.
Οι κανόνες αυτοί, δεν είναι απλά για το µάθηµα της φυσικής αγωγής αλλά για τη ζωή. Οι µαθητές
πρέπει να τους διαβάσουν καλά. ∆εν είναι υπερβολή αν πούµε ότι θα πρέπει να γράψουν και τεστ.

ΣΕΛΙ∆Α 75.
Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται θέµατα σχετικά µε την υγεία και την άσκηση. Με βάση τις
σύγχρονες θεωρίες, οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν την συνεισφορά της άσκησης στην υγεία για να
την αγαπήσουν. Το µάθηµα της ΦΑ από µόνο του δεν αρκεί.
Οι µαθητές συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο µαθαίνουν τι είναι το σωστό.
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ΣΕΛΙ∆Α 77. Οι µαθητές πρέπει να µάθουν σε βάθος τους µηχανισµούς της αερόβιας-αναερόβιας
διαδικασίας. Οι γνώσεις αυτές δεν είναι µόνο για τους καθηγητές. Οι µαθητές πρέπει να κατανοήσουν
ότι το µάθηµα της φυσικής αγωγής έχει σοβαρές επιστηµονικές βάσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
ΣΕΛΙ∆Α 89.
Συµπληρώνοντας την άσκηση µαθαίνεις

ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το κεφάλαιο αναλύει πώς µπορεί να γυµνάζεται µόνος του. Περιέχει οδηγίες, ασκήσεις και τεστ. Τα
τεστ αξίζει να γίνουν µέσα στο µάθηµα. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα µάθουν οι µαθητές.

ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
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ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΕΛΙ∆Α 117. Οι οδηγίες για ασφαλή µετακίνηση αντικειµένων, αξίζει να δοθούν στο µάθηµα, αλλά
ταυτόχρονα να διαβαστούν και από το βιβλίο, και να µελετηθούν τα σκίτσα του.
Σήµερα θα παίξουµε µε βαριές µπάλες.
Σήµερα θα µάθουµε να σηκώνουµε µα ασφάλεια βαριά αντικείµενα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το κεφάλαιο τη βία στα γήπεδα, περιέχει γνώσεις και ασκήσεις ευαισθητοποίησης. Οι µαθητές µας δεν
πρέπει να γίνουν οι αυριανοί χούλιγκαν. Αλήθεια ποιος θα εκπαιδεύσει τη νεολαία µας για το θέµα
αυτό;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράδειγµα Κάρτας Αµοιβαίας ∆ιδασκαλίας

∆ιάταση τρικεφάλου βραχιονίου και πλευρικής επιφάνειας του κορµού
Μαθητής Α

Μαθητής Β

Σηµεία ελέγχου
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είναι στην όρθια θέση µε τα γόνατα λίγο λυγισµένα;

Τραβά µαλακά µε το ένα χέρι τον αγκώνα του άλλου χεριού
πίσω από το κεφάλι;

Κάµπτει τον κορµό πλάγια;

Μένει σε αυτήν τη θέση για 10΄΄;

Εκτελεί στη συνέχεια από την άλλη πλευρά;
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