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Εισαγωγή
Γιατί είναι σημαντική η άσκηση για τα παιδιά;
«Όλα τα παιδιά αναπτύσσουν τις κινητικές τους δεξιότητες καθώς ωριμάζουν».
«Δεν υπάρχει λόγος συμμετοχής του γιου μου σε κάποιο πρόγραμμα άσκησης. Τα μικρά
παιδιά είναι αρκετά δραστήρια και δεν έχουν ανάγκη επιπλέον γύμνασης».
«Στόχος της προπόνησης των μικρών αθλητών μου είναι η εκμάθηση της τεχνικής του αθλήματος».

«Για το μάθημα της γυμναστικής των μικρών τάξεων του σχολείου, επιλέγω δραστηριότητες, με μοναδικό κριτήριο να
είναι ευχάριστες για τα παιδιά».
«Το ελεύθερο παιχνίδι αρκεί για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Δεν υπάρχει λόγος
στοχευμένης άσκησης».
«Δε με ενδιαφέρει το πρόγραμμα μύησης στα αθλήματα επαφής που υλοποιεί ο
σύλλογος της γειτονιάς μου, γιατί τα παιδιά μου δε σκοπεύουν να γίνουν αθλητές».

Όλες οι παραπάνω απόψεις οι οποίες είχαν επικρατήσει για δεκαετίες ανάμεσα σε γονείς,
εκπαιδευτικούς και προπονητές, εκφράζουν παρανοήσεις σχετικά με την κινητική ανάπτυξη των
παιδιών και τους στόχους των αθλητικών προγραμμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τα προγράμματα
άσκησης για τα μικρά παιδιά είτε να αντιμετωπίζονται σαν μια ευχάριστη απασχόληση χωρίς
συγκεκριμένο περιεχόμενο και στόχους είτε να έχουν ως κύριο στόχο τους τη διαμόρφωση μελλοντικών
αθλητών.
Πόσο μπορούν να ισχύουν αυτές οι απόψεις σήμερα; Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δοθεί
επαρκής αιτιολόγηση για την κατάρρευση ή την αποδοχή τους.
Όσον αφορά την κινητική ανάπτυξη, είναι, πλέον, ευρέως αποδεκτό πως δεν αποτελεί μια
ανεξάρτητη διαδικασία, αλλά επηρεάζεται σημαντικά από το περιβάλλον στο οποίο συντελείται. Τα
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πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, μάλιστα, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς τότε
αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις κινητικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες τόσο για τη
λειτουργικότητα του ανθρώπου στην καθημερινή του ζωή όσο και για τη συμμετοχή του σε αθλητικές
δραστηριότητες (Avery, 1994; Frey-Mason & Miko, 2002; Stodden et al., 2008).
Παρόλα αυτά, το ελεύθερο παιχνίδι δεν είναι αρκετό για την κινητική ανάπτυξη των παιδιών
(Manross, 2000). Αντίθετα, για την καλύτερη προετοιμασία τους για μάθηση και την αποφυγή κινητικών
διαταραχών στο μέλλον, είναι απαραίτητη η εφαρμογή κατάλληλων, στοχευμένων προγραμμάτων
άσκησης (Flinchum, 1988; Gallahue, 1996).
Η σημαντικότητα της στοχευμένης άσκησης για την ομαλή κινητική ανάπτυξη των παιδιών
είναι προφανής, όμως για να αξιολογηθεί η συνεισφορά της στην ποιότητα ζωής των παιδιών είναι
απαραίτητο να ελεγχθούν τα «κινητικά δεδομένα» των σημερινών παιδιών. Ποιες είναι, λοιπόν, οι
ανάγκες των σύγχρονων παιδιών για κίνηση;
Ζούμε σε μια εποχή που η παχυσαρκία, έχοντας φτάσει σε επίπεδα επιδημίας, αποτελεί έναν από
τους σοβαρότερους κινδύνους για την υγεία των παιδιών (Lobstein, Baur & Uauy, 2004; Manios et al.,
2007). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2010 διαπιστώθηκε ότι 43 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο
τον κόσμο ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ενώ 92 εκατομμύρια είχαν οριακά φυσιολογικό βάρος. Ο
αριθμός των παχύσαρκων και υπέρβαρων παιδιών αντιστοιχεί σε ποσοστό 6.7% του παγκόσμιου
πληθυσμού, τη στιγμή που το 1990 ήταν 4.2%. Με αυτά τα δεδομένα, εκτιμάται πως το 2020 το ποσοστό
αυτό θα έχει αγγίξει το 9.1% (De Onis, Blössner & Borghi, 2010). Όσον αφορά τη χώρα μας, τα ποσοστά
παχυσαρκίας παιδιών ηλικίας από ενός έως πέντε ετών υπολογίζονται γύρω στο 15-16% (Manios et al.,
2007), ενώ για τα παιδιά ηλικίας από έξι έως δεκαεφτά ετών αυξάνονται στο 16-18% (Georgiadis &
Nassis, 2007).
Δυστυχώς, η παχυσαρκία δεν είναι κάτι παροδικό στη ζωή των παιδιών. Τα ευρήματα
διαχρονικών ερευνών δείχνουν ότι τα παχύσαρκα παιδιά εξελίσσονται σε παχύσαρκους ενήλικες που
υποφέρουν από καρδιαγγειακά, γαστρεντερικά, ενδοκρινολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα
(Mossberg, 1989).
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας, το οποίο συνδέεται στενά με την παχυσαρκία,
είναι η υποκινητικότητα. Η κοινή γνώμη συνδέει, συνήθως, την υποκινητικότητα με τους ενήλικες που
απασχολούνται σε καθιστικές εργασίες και θεωρεί πως τα παιδιά είναι από τη φύση τους αρκετά
δραστήρια και, συνεπώς, υγιή. Τα ερευνητικά ευρήματα, όμως, διαψεύδουν αυτή την πεποίθηση, καθώς
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δείχνουν πως τα παιδιά, όντας «θύματα» του σύγχρονου τρόπου ζωής που τους επιβάλλει μετακινήσεις
με αυτοκίνητο, διαβίωση σε διαμερίσματα, έλλειψη γειτονιάς για παιχνίδι κ.ά., κινούνται λιγότερο από
όσο θα έπρεπε (Pate et al., 2010) και δαπανούν πολύ χρόνο μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης ή του
υπολογιστή (Hinkley et al., 2008; Oliver et al., 2007; Pate et al., 2004; Timmons et al., 2007). Η
υποκινητικότητα αυτή, μάλιστα, αυξάνεται με το πέρασμα στην εφηβεία (Armstrong et al., 1990; Cale,
1996).
Είναι προφανές πως η ανάγκη για τη λήψη άμεσων μέτρων για τη βελτίωση της υγείας των
παιδιών έχει γίνει, πλέον, επιτακτική. Η αξία της άσκησης για τη θωράκιση της υγείας των ενηλίκων
έχει επαρκώς τεκμηριωθεί. Συμβαίνει το ίδιο και για τα παιδιά; Έχει, άραγε, τη δυνατότητα ένα
πρόγραμμα άσκησης να συμβάλει στην προαγωγή της υγείας των παιδιών;
Σε μια προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, θα παρουσιαστούν στη συνέχεια,
με συντομία, ερευνητικά ευρήματα που αφορούν την επίδραση της άσκησης στους δείκτες υγείας
(παχυσαρκία, καρδιαγγειακό σύστημα, υγεία οστών, κινητική, γνωστική και κοινωνικό-συναισθηματική
ανάπτυξη).
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Παχυσαρκία – καρδιαγγειακό σύστημα
Τα αποτελέσματα ερευνών στις οποίες εφαρμόστηκε πρόγραμμα αύξησης της φυσικής
δραστηριότητας των παιδιών με στόχο τη μείωση του σωματικού τους λίπους δεν είναι ιδιαίτερα
εντυπωσιακά. Στις έρευνες αυτές (Jones et al., 2011; Mo-Suwan et al., 1998; Reilly et al., 2006), είτε δε
σημειώθηκαν διαφορές μεταξύ των παιδιών που συμμετείχαν στο παρεμβατικό πρόγραμμα άσκησης και
αυτών που δε συμμετείχαν, είτε οι διαφορές που βρέθηκαν δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Τα
ευρήματα αυτά δείχνουν την πολυπαραγοντική φύση της παχυσαρκίας και ενισχύουν την άποψη πως η
αντιμετώπισή της πρέπει να είναι διεξοδική και πολύπλευρη, καλύπτοντας μεταβλητές όπως η
διατροφή, ο καθιστικός χρόνος, η φυσική δραστηριότητα, ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας, κ.α.
(Goran et al., 1999; Gortmaker et al., 1999).
Αντίθετα, μακροχρόνιες έρευνες έχουν δείξει πως όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της φυσικής
δραστηριότητας των παιδιών όταν βρίσκονται σε μικρή ηλικία, τόσο μικρότερη είναι η αύξηση του
σωματικού τους λίπους καθώς μεγαλώνουν (Klesges et al., 1995; Moore et al., 1995) καταδεικνύοντας,
με αυτό τον τρόπο, την προληπτική δύναμη της φυσικής δραστηριότητας κατά της αύξησης του
σωματικού βάρους που προκαλείται από την ανισορροπία μεταξύ της ενέργειας που προσλαμβάνει ένα
παιδί και αυτής που δαπανά.
Από τη στιγμή που ένα παιδί ή ένας ενήλικας είναι παχύσαρκος, είναι δύσκολο να χάσει κιλά
μέσω της άσκησης και της υγιεινής διατροφής. Γι’ αυτό, η παρεμπόδιση του περιττού βάρους στις μικρές
ηλικίες θεωρείται μια στρατηγική η οποία μπορεί να προσφέρει σημαντικά, μακροχρόνια οφέλη (World
Health Organization, 2010).
Εκτός από την πρόληψη της παχυσαρκίας, είναι σημαντικό να μελετηθεί η επίδραση της άσκησης
στους παράγοντες κινδύνου για το καρδιαγγειακό σύστημα, όπως είναι η αυξημένη χοληστερόλη. Η
αύξηση της χοληστερόλης για πολλά χρόνια θεωρούνταν απειλή για την υγεία των ενηλίκων. Παρόλα
αυτά, έρευνες έχουν δείξει πως η απαρχή της αθηροσκλήρωσης και των σχετιζόμενων με αυτή
κινδύνων σημειώνεται ήδη από την παιδική και εφηβική ηλικία (Berenson et al., 1992; 1998; Strong et
al., 1999). Η άσκηση φαίνεται πως μειώνει τους παράγοντες κινδύνου για τις ασθένειες της καρδιάς και
του κυκλοφορικού συστήματος. Κινητικά δραστήρια παιδιά παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα συνολικής
χοληστερόλης, HDL χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων (Metcalf et al., 2008; Saakslahti et al., 2004).
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Υγεία των οστών
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αύξηση της οστεοπόρωσης και των καταγμάτων που
προκαλεί (Karlsson, Nordqvist, & Karlsson, 2008). Η πρόληψη της σημαντικής αυτής ασθένειας φαίνεται
πως επιτυγχάνεται με άσκηση κατά την παιδική ηλικία, καθώς η άσκηση αποτελεί, μαζί με την
πρόσληψη ασβεστίου, τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες για την αύξηση της οστικής
μάζας (Specker & Binkley, 2003). Ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την οστική πυκνότητα φαίνεται να
είναι δραστηριότητες στις οποίες τα παιδιά σηκώνουν το βάρος του σώματός τους (Kemper, 2000;
McKelvie, Kahn & McKay, 2000). Ο παιδικός σκελετός ανταποκρίνεται στα προπονητικά ερεθίσματα και
προσαρμόζεται έτσι, ώστε να ανταποκριθεί στα φορτία που δέχεται (Bass et al., 1999), με αποτέλεσμα να
αυξάνεται η οστική πυκνότητα (Karlsson et al., 2008).
Διαχρονικές μελέτες, μάλιστα, δείχνουν πως η συμμετοχή σε τακτική άσκηση κατά την παιδική
ηλικία σχετίζεται με υψηλή οστική πυκνότητα κατά την ενηλικίωση (Valimaki et al., 1994; Welten et al.,
1994). Η «αχίλλειος πτέρνα» της άσκησης είναι η διακοπή της. Έτσι, τα οφέλη που έχουν αποκτηθεί από
την άσκηση, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, χάνονται όταν η άσκηση διακοπεί, ενώ αντίθετα
διατηρούνται ακόμα και με μειωμένα επίπεδα άσκησης (Karlsson et al., 2008).
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Κινητική ανάπτυξη
Πληθώρα ερευνητικών ευρημάτων αποδεικνύει, πλέον, πως κατάλληλα προγράμματα άσκησης
επιδρούν σημαντικά στην κινητική ανάπτυξη των παιδιών είτε αυτή αξιολογείται από έναν συνολικό
δείκτη (Kambas et al., 2005; Kouli et al., 2010; Venetsanou & Kambas, 2004; Venetsanou et al., 2009;
Zimmer et al., 2008) είτε αξιολογούνται επιμέρους συνιστώσες της όπως η συναρμογή (Μερτζανίδου &
συν., 1994) και η εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων (Deli et al., 2006; Derri et al., 2001; Iivonen, Sääkslahti
& Nissinen, 2011; Kayapinar, 2010; Matvienko & Ahrabi-Fard, 2010).
Ένα σημείο, όμως, που αξίζει να τονιστεί είναι η δύναμη που έχουν τα προγράμματα άσκησης
(όπως αυτά της μύησης στα αθλήματα επαφής) να διακόψουν, μέσα από τη βελτίωση της συναρμογής
που προσφέρουν, την εξέλιξη του φαινομένου που πρώτη η Zimmer (2003) αποκάλεσε «κύκλο του
διαβόλου». Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό, τα παιδιά με φτωχή συναρμογή, ακριβώς λόγω αυτής της
αδυναμίας τους, διστάζουν να συμμετάσχουν σε φυσική δραστηριότητα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα
την παρεμπόδιση της ομαλής κινητικής τους ανάπτυξης. Η περιορισμένη κινητική ανάπτυξη, με τη
σειρά της, οδηγεί σε μόνιμη αποφυγή της συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα, γεγονός που περιορίζει
ακόμα περισσότερο την κινητική συναρμογή των παιδιών αυτών και συνεπάγεται την υιοθέτηση ενός
ανθυγιεινού τρόπου ζωής.
Αντίθετα, όσο περισσότερες ευκαιρίες δίνονται στα παιδιά για εξάσκηση, τόσο περισσότερο
αναπτύσσεται το κινητικό τους ρεπερτόριο (Cleland & Gallahue, 1993), με αποτέλεσμα να βρίσκουν
ευκολότερη τη συμμετοχή τους στη φυσική δραστηριότητα, θέτοντας έτσι τις βάσεις για έναν κινητικά
δραστήριο και, συνεπώς, υγιή τρόπο ζωής (Cliff et al., 2009; D’Hondt et al., 2009; Fisher et al., 2005; Graf
et al., 2004; Williams et al., 2008; Wrotniack et al., 2006).
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Γνωστική ανάπτυξη
Είναι, πλέον, ευρέως αποδεκτό πως η κίνηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την
ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη μάθηση (NASPE, 2002). Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, όπου η κίνηση
αποτελεί το μέσο για να γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσμο γύρω τους, κάθε άγγιγμα, κάθε κίνηση, κάθε
αντίληψη των αισθήσεων μεταφράζεται σε ηλεκτρική και χημική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει
στην ανάπτυξη του εγκεφάλου (Zimmer, 2004).
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η μάθηση δεν αποτελεί για τα παιδιά μια παθητική αλλά, αντίθετα,
μια παραγωγική διαδικασία, κατά την οποία «οικοδομούν» τη γνώση με ενεργητικό τρόπο. Για
παράδειγμα, για να κατακτήσει ένα παιδί μια συγκεκριμένη κίνηση γραφής, πρέπει οι ισορροπίες, οι
κινήσεις και οι κατευθύνσεις να έχουν εγγραφεί μέσα σε όλη του την ύπαρξη, να έχουν δηλαδή
ενεργοποιηθεί στο σώμα του (Rieu & Frey-Kerouedan, 1986). Μέσα από την κίνηση, όροι όπως ώθηση,
ισορροπία, επιτάχυνση, βαρύτητα κ.α. συνδέονται με την προσωπική δράση του παιδιού και γίνονται
κτήμα του.
Ίσως η φράση που συνοψίζει πιο εύγλωττα την επίδραση της κινητικής δραστηριότητας στη
γνωστική ανάπτυξη είναι η εξής: «…η φυσική δραστηριότητα είναι μία φθηνή θεραπεία, με σημαντικές
προληπτικές και θεραπευτικές ιδιότητες, για τη γνωστική λειτουργία και τη λειτουργία του εγκεφάλου»
(Kramer & Erickson, 2007).
Όσον αφορά την ακαδημαϊκή επιτυχία, τα ερευνητικά ευρήματα είναι λιγότερο ξεκάθαρα. Το
βέβαιο είναι πως η συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης δεν επιδρά αρνητικά στην ακαδημαϊκή επίδοση
(Pollatschek & O’Hagan, 1989; Williams, Hughes & Martin, 1982), ενώ σε έρευνα ευρείας κλίμακας που
πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ βρέθηκε πως παιδιά ηλικίας 10, 12 και 14 χρόνων που ήταν περισσότερο
δραστήρια από τους συμμαθητές τους είχαν και υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις (California
Education Department, 2002). Παρόλα αυτά, το τοπίο είναι ακόμα θολό κα χρειάζονται περισσότερες
έρευνες για να εκφραστεί μια αποκρυσταλλωμένη άποψη.
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Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
Στην παιδική ηλικία τίθενται οι βάσεις της κοινωνικής συμπεριφοράς, οι οποίες επηρεάζουν την
ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον. Οι κινητικές δραστηριότητες συμβάλλουν προς αυτή
την κατεύθυνση, περιέχοντας πολυάριθμες καταστάσεις που απαιτούν από τα παιδιά να αντιπαρατεθούν
με τους συμπαίκτες τους, να λύσουν διαμάχες, να αναλάβουν ρόλους, να δεχτούν και να αναγνωρίσουν
τους κανόνες του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα προβλήματα που παρουσιάζονται στο παιχνίδι, αποτελούν
συχνά την αφορμή, για να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά βασικούς κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς
(Ungerer-Röhrich et al., 1990).
Σημαντική όμως είναι η επίδραση της κίνησης και στη συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου.
Κάθε άνθρωπος διαμορφώνει, καθώς αναπτύσσεται, μια αντίληψη για το άτομό του δίνοντας απάντηση
στο ερώτημα «ποιος είμαι;». Το αν το παιδί θεωρεί τον εαυτό του δυνατό ή αδύνατο, αν έχει
εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, αν θα εγκαταλείψει γρήγορα μπροστά στις δυσκολίες ή αν θα τις
αντιλαμβάνεται ως προκλήσεις, όλα αυτά εξαρτώνται από την εικόνα, την οποία έχει για τον εαυτό του
και η εικόνα αυτή διαμορφώνεται, σε μεγάλο βαθμό, από τους τρόπους με τους οποίους το παιδί
κατακτά τον κόσμο, μέσω του σώματος και των αισθήσεών του.
Οι κινητικές εμπειρίες θεωρούνται η βάση για την ανάπτυξη της ταυτότητας του παιδιού. Μέσα
από αυτές, αντιλαμβάνεται τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει, βιώνει την επιτυχία και την αποτυχία
και συνειδητοποιεί πώς μπορεί να πετύχει την ανεξαρτητοποίησή του (Gallahue & Ozmun, 1996; Ignico,
1994; Zimmer, 2007). Βοηθούν, επίσης, το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να δράσει αυτόνομα και
να προκαλέσει ένα αποτέλεσμα, ιδιότητα που δεν μπορεί να έχει η τηλεόραση, που το μόνο που ζητά
από το παιδί-θεατή είναι να κάνει ζάπινγκ στα κανάλια.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, μας βρίσκει σύμφωνους η άποψη του Sallis (2000), σύμφωνα
με την οποία, το σημαντικότερο όφελος που αποκομίζουν τα παιδιά από τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα άσκησης είναι, ίσως, η βελτίωση της ψυχικής τους υγείας.
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Συμπερασματικά…
Η σημαντικότητα της παιδικής ηλικίας, τόσο για την εξέλιξη του ανθρώπου όσο και για τη
διαμόρφωση κινητικά δραστήριων συμπεριφορών, επιβάλλει την αξιοποίησή της προς όφελος των
παιδιών.
Τα παιδιά δεν αναπτύσσουν «αυτόματα» τις κινητικές τους δεξιότητες καθώς μεγαλώνουν, ενώ
η φυσική δραστηριότητα και το ελεύθερο παιχνίδι δεν είναι αρκετά για να προκαλέσουν αλλαγές στις
κινητικές δεξιότητες των παιδιών (Fisher, et al., 2005; Sääkslahti et al., 1999). Αντίθετα, μέσα από
αναπτυξιακά κατάλληλα προγράμματα άσκησης επιτυγχάνεται η ομαλή κινητική ανάπτυξη των
παιδιών, ενώ συγχρόνως, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους και πληρούνται οι κοινωνικές και
συναισθηματικές τους ανάγκες (Conkell & Pearson, 1995; Ignico, 1994; Zimmer, 2004; 2007), με
αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους (Carson, 1994; Cober & DonFranks, 1988;
Gabbard, 1988; Sanders, 1994).
Παράλληλα, ζώντας σε μια εποχή όπου η παιδική παχυσαρκία και η έλλειψη κίνησης έχουν
φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, η ιδέα της «επένδυσης» στη συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα
άσκησης είναι, ίσως, η μόνη βιώσιμη λύση για την προστασία της υγείας των πολιτών. Τα σημερινά
παιδιά δαπανούν πολλές ώρες καθηλωμένα σε μια θέση (είτε αυτή είναι το σχολικό θρανίο, είτε το πίσω
κάθισμα του αυτοκινήτου, είτε ο καναπές) και έχουν άμεση ανάγκη στοχευμένης άσκησης, έτσι ώστε να
αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Είναι καιρός, γονείς και εκπαιδευτικοί να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας για τη συμμετοχή
των παιδιών στα προγράμματα μύησης στα διάφορα αθλήματα. Ένα παιδί δε συμμετέχει σε ένα
πρόγραμμα άσκησης για να γίνει οπωσδήποτε αθλητής. Αν αυτό προκύψει στην πορεία έχει καλώς,
όμως δεν είναι αυτός ο στόχος.
Η παιδική ηλικία είναι ιδανική περίοδος για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της γνώσης και των
στάσεων που θα οδηγήσουν σε έναν δραστήριο και υγιή τρόπο ζωής και αυτό αυξάνει την ευθύνη όλων
όσων εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών. Ένα πρόγραμμα άσκησης δεν ασκεί μόνο το σώμα
αλλά επιδρά στο σύνολο της προσωπικότητας του παιδιού, ενώ συγχρόνως αναπτύσσει την αγάπη για
την κίνηση και παρέχει αναρίθμητες ευκαιρίες για συμμετοχή, μάθηση και, βεβαίως, διασκέδαση. Κάθε
δραστηριότητα του προγράμματος μπορεί να εξασφαλίσει στα παιδιά που συμμετέχουν ένα βήμα προς
την ομαλή ανάπτυξή τους. Κάθε προπονητική μονάδα μπορεί να ενισχύει τη θετική τους στάση για δια
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βίου άθληση.
Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, κάθε προπονητική μονάδα, κάθε παιχνίδι, κάθε άσκηση
πρέπει να έχει σαφείς στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας
δημιουργήθηκε για να παράσχει στους προπονητές των αθλημάτων επαφής και στους εκπαιδευτικούς
Φυσικής Αγωγής αναπτυξιακά κατάλληλα παιχνίδια και δραστηριότητες με στόχο την ολόπλευρη
ανάπτυξη των παιδιών.
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Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο θα γίνει αναφορά σε παιχνίδια σωματικής επαφής και
δραστηριότητες που αφορούν παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο να οριστεί
ένα θεωρητικό πλαίσιο που αφορά την ανάπτυξη των κινήσεων και τη μάθησή τους. Το πλαίσιο αυτό,
ως προς την κινητική ανάπτυξη, είναι το θεωρητικό μοντέλο της «κλεψύδρας» που αναπτύχθηκε από
τους Gallahue & Ozmun (1998) και προβλέπει τέσσερις φάσεις ανάπτυξης των κινήσεων:
αντανακλαστική, στοιχειώδη, θεμελιώδη και αθλητικο-κινητική φάση. Από αυτές τις φάσεις, οι δυο
τελευταίες είναι σημαντικές για την ηλικιακή περίοδο αναφοράς του παρόντος εγχειριδίου.
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Φάση θεμελιωδών κινήσεων (2 έως 7 ετών)
Το χαρακτηριστικό αυτής της φάσης είναι η κατάκτηση των θεμελιωδών προτύπων κίνησης και
η γενική βελτίωση του κινητικού ελέγχου, συνέπεια της οποίας είναι η μεγαλύτερη δραστηριοποίηση
και τελικά, η μεγαλύτερη κινητική εμπειρία και ο εμπλουτισμός των κινητικών επιλογών.
Η ανάπτυξη των θεμελιωδών προτύπων κίνησης πραγματοποιείται σε τρία στάδια: πρώιμο,
βασικό και ώριμο.
Το πρώιμο στάδιο (2 έως 3 ετών), χαρακτηρίζεται από στοχευμένες κινήσεις, περιορισμένο
κινητικό έλεγχο, γενικές, ασυντόνιστες κινήσεις και αρκετές «συνκινησίες».
Στο βασικό στάδιο (3 έως 4 ετών) παρατηρείται σταθερή αλλά όχι πολύ σημαντική βελτίωση του
κινητικού ελέγχου και ταυτόχρονα, σταδιακά εμφανιζόμενη εξειδίκευση των μυϊκών ομάδων. Ως
συνέπεια, η συμμετοχή τους στις κινητικές δραστηριότητες είναι αποτελεσματικότερη.
Στο ώριμο στάδιο (4 έως 7 ετών), ο κινητικός έλεγχος είναι, πλέον, αισθητά καλύτερος, γεγονός
που εξασφαλίζει σταθερότητα κατά την εκτέλεση. Σε αυτό το στάδιο, η σημαντικότητα της
δραστηριότητας και της εξάσκησης, με όσο το δυνατό περισσότερες και πολύπλευρες κινητικές
εμπειρίες, είναι καθοριστική για την κινητική ανάπτυξη. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι από
αυτό το στάδιο μπαίνουν οι βάσεις για ένα φυσικά δραστήριο προφίλ.
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Αθλητικές κινήσεις (8-18 χρονών)
Η κατάκτηση των θεμελιωδών κινήσεων έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση σύνθετων κινητικών
δεξιοτήτων. Χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι η ιεράρχηση των γνωστών κινήσεων και η
σταθερή κινητική απόδοση. Η φάση αυτή εξελίσσεται σε 3 στάδια: μεταβατικό, στάδιο αθλητικών
κινητικών δεξιοτήτων και στάδιο εξειδίκευσης.
Στο μεταβατικό στάδιο (8 έως 10 ετών), τα θεμελιώδη πρότυπα κίνησης εφαρμόζονται σε
σύνθετες κινήσεις, με κύριο χαρακτηριστικό την ακρίβεια και τον έλεγχο.
Η συνειδητή ενασχόληση του παιδιού με μια φυσική δραστηριότητα στο δεύτερο στάδιο,
σηματοδοτεί τη συμμετοχή σε οργανωμένη μορφή εξάσκησης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την
εκμάθηση αθλητικών κινητικών δεξιοτήτων-τεχνικών (11 έως 13 ετών).
Στο στάδιο της εξειδίκευσης (14 έως 18 ετών) τα παιδιά εξειδικεύουν περισσότερο τις αθλητικές
τους επιλογές και κατ’ επέκταση την εξάσκηση και την προπόνησή τους. Η επιλογή
αθλήματος/αγωνίσματος οδηγεί και στην εξειδίκευση της προπονητικής διαδικασίας ως προς την
ποσότητα, την ένταση και τη συχνότητα, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια της αναπτυξιακής διαδικασίας τα προπονητικά περιεχόμενα
στοχεύουν, σε μικρότερη ηλικία αποκλειστικά και ως έναν σημαντικό βαθμό σε μεγαλύτερη ηλικία,
στην ανάπτυξη της κινητικής συναρμογής, παρακάτω θα γίνει εκτενής αναφορά σε αυτήν.
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Κινητική συναρμογή
Η κινητική συναρμογή μαζί με τη φυσική κατάσταση αποτελούν τις δυο παραμέτρους της
ανθρώπινης κινητικής απόδοσης και είναι αντικείμενο μελέτης εδώ και πολλές δεκαετίες.
Η κινητική συναρμογή, που στην ευρωπαϊκή βιβλιογραφία εμφανίζεται με τον όρο
«συναρμοστικές ικανότητες», αντιμετωπίζεται στην προπονητική ως προϋπόθεση για την «κατοχή» των
αθλητικών τεχνικών. Ωστόσο, η κινητική συναρμογή είναι μεγάλης σπουδαιότητας για τη
μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, αφού σε αυτήν «επενδύει» τόσο η φυσική κατάσταση όσο και η
εκμάθηση των κινητικών δεξιοτήτων και των τεχνικών κάθε αθλήματος.
Στην καθημερινή μας ζωή, είτε στη δουλειά είτε στη διασκέδαση και την αναψυχή, υπάρχουν
απαιτήσεις σε αντιληπτική και κιναισθητική διαφοροποίηση, αντίληψη και προσανατολισμό στον χώρο
και τον χρόνο, ικανότητα αντίδρασης σε απλά και πολύπλοκα ερεθίσματα, επιδέξιος χειρισμός κάτω από
χρονική πίεση, λεπτή κινητική ικανότητα, κινητική προσαρμοστικότητα και ισορροπία. Όλες οι
παραπάνω ικανότητες έχουν τη θέση τους σε καθημερινές δραστηριότητες και καθορίζουν την
ανθρώπινη απόδοση και παραγωγικότητα. Έτσι, κάποιος που δεν τα καταφέρνει καλά στον συντονισμό
των κινήσεών του, χαρακτηρίζεται «αδέξιος» ή ένας αθλητής που επανειλημμένα δεν καταφέρνει να
βάλει καλάθι στο μπάσκετ «άστοχος».
Η σημαντικότερη ερευνητική προσέγγιση από την οπτική της προπονητικής επιστήμης που
αφορά την ανάπτυξη της κινητικής συναρμογής βασίζεται στις μελέτες του Hirtz (1977, 1978). Το
θεωρητικό μοντέλο που προέκυψε από αυτές τις μελέτες, αποτέλεσε στη συνέχεια προϋπόθεση για τη
μελέτη της κινητικής συναρμογής. Ο Hirtz (1978) αναφέρεται σε συναρμοστικές ικανότητες οι οποίες
βασίζονται σε 5 κυρίως επιμέρους παράγοντες:
1.
Διαφοροποίηση επιδόσεων προσανατολισμού (χώρος-χρόνος)
2.
Ακρίβεια αντιδράσεων και κινήσεων στον χώρο και τον χρόνο
3.
Βαθμός διατήρησης της ποιότητας του κινητικού ελέγχου με αυξανόμενη ταχύτητα εκτέλεσης
4.
Ακρίβεια και ταχύτητα σε λεπτές κινήσεις
5.
Κινητική ετοιμότητα
Στη βάση αυτή κατασκευάστηκε μια δέσμη αξιολόγησης της κινητικής συναρμογής και στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός μετρήσεων. Στα δεδομένα που προέκυψαν

28

Ιωάννης Μπάρμπας, Φωτεινή Βενετσάνου, Αντώνης Καμπάς

εφαρμόστηκαν διάφορες στατιστικές τεχνικές μεταξύ των οποίων και παραγοντική ανάλυση, η οποία
ομαδοποίησε τις μεταβλητές σε 6 παράγοντες:
1.
Σύνθετη ικανότητα αντίδρασης
2.
Κιναισθητική ικανότητα διαφοροποίησης
3.
Ικανότητα προσανατολισμού στον χώρο
4.
Ικανότητα προσαρμογής
5.
Ικανότητα διατήρησης της ακρίβειας στην εκτέλεση για μεγαλύτερο διάστημα
6.
Ικανότητα γρήγορης και ακριβής αδρής εκτέλεσης κάτω από χρονική πίεση
Ο Gaertner (1979) επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα του Hirtz και αναφέρεται σε 6 «ικανότητες»:
1.
Σύνθετη ικανότητα αντίδρασης
2.
Κιναισθητική ικανότητα διαφοροποίησης
3.
Ικανότητα προσανατολισμού στον χώρο
4.
Ικανότητα ισορροπίας
5.
Ρυθμική ικανότητα
6.
Ικανότητα συναρμογής κάτω από χρονική πίεση
Τελικά, το μοντέλο των 5 «μορφημάτων»1 του Hirtz για την παιδική ηλικία, και κατ’ επέκταση
για τον σχολικό και σωματειακό αθλητισμό, θεωρείται σήμερα γενικά αποδεκτό στην επιστήμη της
προπόνησης (Martin, Carl & Lehnertz, 1993).
Τα 5 αυτά μορφήματα είναι: η σύνθετη αντίδραση, η κιναισθητική διαφοροποίηση, η ισορροπία,
ο προσανατολισμός και ο ρυθμός και αποτελούν την πλέον αποδεκτή προπονητική προσέγγιση, κυρίως
λόγω της μεγάλης πρακτικής της αξίας για την ανάπτυξη της κινητικής συναρμογής στην προσχολική
και σχολική ηλικία.
Η ανάπτυξη της κινητικής συναρμογής επέρχεται νωρίτερα από την ανάπτυξη των φυσικών
ικανοτήτων (Weineck, 1994). Αυτό οφείλεται στο ότι το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και ο
εγκέφαλος, που καθορίζουν το επίπεδο ανάπτυξης της κινητικής συναρμογής, εξελίσσονται ραγδαία στα
πρώτα χρόνια ζωής, ενώ οι βιολογικές παράμετροι που καθορίζουν την ανάπτυξη της φυσικής
1

Στοχευμένα αποφεύγεται η χρήση του όρου «ικανότητα» που χρησιμοποιείται συχνά, επειδή ακριβώς δεν πρόκειται για ικανότητες με τη
στενή έννοια.
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κατάστασης εξελίσσονται αργότερα (Noth, 1994; Weineck, 1994).
Αυτή η διαπίστωση οδηγεί σ’ ένα σημαντικό συμπέρασμα: η εξάσκηση-προπόνηση της κινητικής
συναρμογής έχει θετικά αποτελέσματα ήδη από πολύ μικρή ηλικία.
Για να γίνει κατανοητή η σημασία του παραπάνω συμπεράσματος για την προπονητική πράξη,
πρέπει να αναλύσουμε συνοπτικά τις φυσιολογικές βάσεις που καθορίζουν την ανάπτυξη της κινητικής
συναρμογής.
Η ανάπτυξη του εγκεφάλου ακολουθεί ραγδαία πορεία και ήδη από τα 6 χρόνια έχει επιτευχθεί
το 90-95% της τελικής του μάζας, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό της σωματικής ανάπτυξης δεν έχει
ολοκληρωθεί ούτε κατά το ήμισυ του τελικού (Hellbruegge, Rutenfranz & Graf, 1966). Η εξελικτική
αυτή πορεία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον πολλαπλασιασμό των ενδοκυτταρικών συνδέσεων ή
αλλιώς των συνάψεων και όχι του αριθμού των νευρικών κυττάρων, ο οποίος δε μεταβάλλεται. Η
δημιουργία του πολύπλοκου ενδοκυτταρικού πλέγματος πραγματοποιείται με ιδιαίτερη έμφαση μέχρι
το τρίτο έτος της ηλικίας (Le Boulch, 1984; Vester, 1975) και η βελτίωση της νευρωνικής δικτύωσης
επιταχύνεται με κατάλληλη εξάσκηση (Weineck, 1990).
Η ωρίμανση του εγκεφάλου εξαρτάται ακόμα και από τη μυελινοποίηση, την περιβολή δηλαδή
των νευραξόνων από μια λιποπρωτείνη η οποία περιβάλλει τα νευρικά κύτταρα, τη μυελίνη. Η μυελίνη
λειτουργεί σαν μεμβράνη που απομονώνει τον εκάστοτε άξονα από τη δραστηριότητα των γειτονικών
αξόνων. Η μυελίνη τροφοδοτεί τα νευρικά κύτταρα με θρεπτικά συστατικά και συντελεί στην καλύτερη
μεταφορά των νευρικών ερεθισμάτων. Αυτή η διαδικασία είναι σημαντική για την ανάπτυξη, εφόσον η
μη ολοκλήρωσή της έχει ως αποτέλεσμα τη μαζικότητα των κινήσεων και την άσκοπη (ασυντόνιστη)
κινητικότητα, γεγονός που οφείλεται στη «διάχυση» των νευρικών ερεθισμάτων μεταξύ των
εγκεφαλικών κέντρων. Η διαδικασία μυελινοποίησης εντατικοποιείται στα δυο πρώτα χρόνια της ζωής
και συνεχίζεται στα επόμενα χρόνια με σταθερούς ρυθμούς. Η οριστικοποίησή της τοποθετείται μεταξύ 6
και 8 χρονών (Demeter, 1981). Ο Cratty (1975) υποστηρίζει ότι η εξάσκηση της κινητικής συναρμογής
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη μυελινοποίηση των νευρικών ινών. Άλλες σημαντικές διαδικασίες για
την ωρίμανση του εγκεφάλου είναι η αύξηση του πάχους των νευρικών κυττάρων του εγκεφαλικού
φλοιού και ο σχηματισμός νέων αιμοφόρων αγγείων, οι οποίες επηρεάζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό
από την εξάσκηση (Pickenhain, 1979).
Η σημασία της εξάσκησης της κινητικής συναρμογής στη μικρή ηλικία, στοχευμένης ή μη
(Σχήματα 1 και 2), τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα πολλών μελετών (Diem et al., 1980; Καμπάς &
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Ταξιλδάρης, 1995; Kunz, 1993; Zimmer, 1981).
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Σχήμα 1. Σύγκριση μέσων όρων επίδοσης στο τεστ συναρμογής σώματος (ΚΤΚ) μεταξύ παιδιών προσχολικής ηλικίας που
εξασκήθηκαν και που δεν εξασκήθηκαν (Καμπάς & Ταξιλδάρης 1995, n=123).
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προσχολικής ηλικίας που έπαιζαν ελεύθερα κάτω από ιδανικές και ελλιπείς συνθήκες (Zimmer 1981, n=301).

Σύμφωνα με τους Roth και Winter (1994) οι φάσεις της ανάπτυξης της συναρμοστικής
ικανότητας απόδοσης είναι πέντε:
1. της γραμμικής αύξησης της απόδοσης (από την παιδική έως την εφηβική ηλικία)
2. της αστάθειας και επαναπροσαρμογής (κατά τη διάρκεια της εφηβείας προς την ενηλικίωση)
3. της ατομικής διαμόρφωσης της συναρμοστικής ικανότητας απόδοσης (από την ενηλικίωση έως τη
νεαρή ωριμότητα)
4. της σχετικής διατήρησης της συναρμοστικής ικανότητας απόδοσης (τρίτη και, πιθανόν, τέταρτη
δεκαετία ζωής)
5. της σταδιακής και τελικά αμετάκλητης πτώσης της συναρμοστικής ικανότητας απόδοσης (τέταρτη,
πέμπτη και έκτη δεκαετία ζωής έως τον θάνατο)
Θα αναφερθούμε στην πρώτη και τη δεύτερη φάση, καθώς η παιδική και η εφηβική ηλικία είναι
οι ηλικίες-στόχος αυτού του βιβλίου.
Από την ηλικία των 4 ετών έως την είσοδο στην εφηβεία παρατηρείται ραγδαία βελτίωση της
κινητικής συναρμογής. Εάν μάλιστα περιοριστούμε μόνο στην προσχολική ηλικία, διαπιστώνουμε ότι
και μόνο στο διάστημα από 4 έως 6 ετών η βελτίωση είναι εντυπωσιακή. Οι Roth και Winter (1994)
αναφέρουν ότι βασικοί λόγοι που συντελούν στη ραγδαία βελτίωση είναι αφενός η ανάγκη για
αυθόρμητη κίνηση των παιδιών, αφετέρου η θεσμοθέτηση του υποχρεωτικού μαθήματος της φυσικής
αγωγής σε όλες τις βαθμίδες και τάξεις. Άλλοι λόγοι που εξασφαλίζουν ιδανικές προϋποθέσεις για
καλές επιδόσεις κινητικής συναρμογής είναι οι σωματικές αναλογίες (μικρό ύψος και βάρος, ιδανικές
αναλογίες μελών) που επηρεάζουν θετικά τη σχετική δύναμη (μέγιστη δύναμη/σωματικό βάρος), σε
αντίθεση με την περίοδο της εφηβείας (Roth & Winter, 1994). Η περίοδος αυτή μέχρι την εφηβεία,
χαρακτηρίζεται από τον Winter (1987) ως η πρώτη κορύφωση της ανάπτυξης της κινητικής
συναρμογής.
Κατά τη διάρκεια της εφηβείας και εφόσον έχει εμφανιστεί η μεγάλη αυξητική μεταβολή,
παρουσιάζεται μια πτώση του ρυθμού βελτίωσης της κινητικής συναρμογής. Η φάση αυτή διαρκεί από 2
έως 5 χρόνια (Roth & Winter, 1994). Οι βασικότεροι λόγοι γι’ αυτή την κατάσταση είναι: οι μεγάλες
μεταβολές στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά (ύψος, μάζα, αναλογίες), η λιγότερο ευνοϊκή σχετική
δύναμη, οι μεταβολές στις φυσικές ικανότητες και η ελάχιστη ανάπτυξη των νευροφυσιολογικών
βάσεων της ενδομυϊκής συναρμογής (Farfel, 1977). Δε θα πρέπει να παραληφθεί ο ορμονικός
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παράγοντας στα κορίτσια, που πιθανόν να είναι υπεύθυνος για κάποιες δυσλειτουργίες των
μηχανισμών ελέγχου, μέχρι την εμφάνιση της πρώτης εμμήνου ρύσεως (Ockhardt, 1985). Ένας
τελευταίος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός παράγοντας, είναι οι μεταβολές στον ψυχισμό και την
κοινωνική ευαισθησία που συχνά έχουν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τον αθλητισμό και τις
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (Roth & Winter, 1994). Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται καταρχάς
από αστάθεια των επιδόσεων κινητικής συναρμογής και στη συνέχεια, από διαδικασίες επανασύνταξης
και προσαρμογής στις νέες συνθήκες (Hirtz & Ockhardt, 1986). Η μετεφηβική περίοδος χαρακτηρίζεται
από μια προσέγγιση στην ωριμότητα, ενώ η προσπάθεια για προσαρμογή στα νέα δεδομένα έχει
ολοκληρωθεί και εμφανίζονται και πάλι αξιοσημείωτες βελτιώσεις της κινητικής συναρμογής
(Ockhardt, 1985). Χαρακτηριστικό είναι ότι σ’ αυτή τη φάση επιτυγχάνονται οι μέγιστες επιδόσεις στην
κινητική συναρμογή, ενώ οι μέγιστες επιδόσεις στις φυσικές ικανότητες εμφανίζονται στη συνέχεια
(Roth & Winter, 1994).
Η αποτελεσματική καθοδήγηση της προπόνησης απαιτεί πλήρη γνώση όλων των παραγόντων
που επηρεάζουν την ανάπτυξη της κινητικής συναρμογής. Ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς κατά την
ανάπτυξη της κινητικής συναρμογής είναι η ύπαρξη ευαίσθητων φάσεων. Κατά τη διάρκεια των
ευαίσθητων φάσεων, ο οργανισμός εμφανίζει καλύτερη «προπονησιμότητα» απ’ ότι σε άλλες περιόδους.
Όπως προαναφέρθηκε, κατά την παιδική ηλικία παρατηρείται γραμμικότητα των επιδόσεων σε
ασκήσεις κινητικής συναρμογής. Έχει βρεθεί ότι μεταξύ 7 και 11-12 ετών ο οργανισμός είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητος σε ερεθίσματα κινητικής συναρμογής, κάτι που έχει άμεση επίπτωση στη βελτίωση των
επιδόσεων σε αυτό τον τομέα (Starosta & Hirtz, 1989). Η προπόνηση σ’ αυτή τη φάση ενισχύει ακόμα
περισσότερο τις επιδόσεις κινητικής συναρμογής (Wolanski & Parizkova, 1976). Οι Starosta και Hirtz
(1989) θεωρούν ότι, αν αυτή η φάση μείνει ανεκμετάλλευτη, αργότερα θα είναι εμφανώς δυσκολότερη η
διαδικασία ανάπτυξης της κινητικής συναρμογής. Έτσι, όχι μόνο συνιστάται αλλά και επιβάλλεται η
προπόνηση κινητικής συναρμογής κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο
οργανισμός είναι δεκτικός σε ερεθίσματα κινητικής συναρμογής και ενωρίτερα από την ηλικία που
προαναφέρθηκε, δηλαδή κατά την προσχολική ηλικία, γεγονός που ενισχύει την άποψη της έγκαιρης
εξάσκησης της κινητικής συναρμογής και πριν από την ευαίσθητη φάση της (Καμπάς κ.α., 2001).
Σημειώθηκε ότι κατά την εφηβεία παρατηρούνται πτώση του ρυθμού βελτίωσης και
στασιμότητα στις επιδόσεις κινητικής συναρμογής. Έχει αποδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, παρατηρείται μια κρίσιμη φάση [φάση κατά τη διάρκεια της οποίας παρατηρούνται, είτε
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στασιμότητα (πλατό) ή οπισθοδρόμηση στις επιδόσεις κινητικής συναρμογής] για την ανάπτυξη της
συναρμογής, η οποία οφείλεται στην απότομη αυξητική τάση και τη μεταβολή των σωματικών
αναλογιών. Αυτή η φάση είναι εμφανής σε αγόρια και κορίτσια, αλλά η ακριβής περίοδος, η διάρκεια
και η έμφαση της διαταραχής της εξαρτώνται από το φύλο, τη βιολογική ηλικία και την προπόνηση.
Πάντως, η φάση αυτή τοποθετείται για τα αγόρια μεταξύ του 13ου και 15ου έτους και για τα κορίτσια
μεταξύ 11ου και 13ου έτους της ηλικίας (Starosta & Hirtz, 1989). Αυτό το εύρημα είναι μεγάλης
σημασίας τόσο για τον σχολικό όσο και τον σωματειακό αθλητισμό. Στον σχολικό αθλητισμό η
ανάπτυξη της κινητικής συναρμογής στρέφεται πολύ περισσότερο στην προσαρμογή των μαθητών στις
νέες τους σωματικές διαστάσεις και αναλογίες, καθώς και στη σταθεροποίηση ήδη καταχωρημένων
πληροφοριών που σχετίζονται με την κινητική εκτέλεση, παρά στην ανάπτυξη και εκμάθηση νέων
στοιχείων. Στον σωματειακό αθλητισμό, η αποτυχία δεξιοτεχνικής εκτέλεσης και η πτώση των
επιδόσεων, κυρίως σε αθλήματα με υψηλές απαιτήσεις σε τεχνική εκτέλεση, θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη ψυχραιμία από τους προπονητές και να μην οδηγήσει, όπως συχνά
συμβαίνει, σε αποκλεισμό των αθλητών αυτών από τη διαδικασία της προπόνησης με μακροπρόθεσμους
στόχους υψηλών επιδόσεων. Η υπομονή και η επιμονή του προπονητή, καθώς και η ιδιαίτερη
ικανότητά του να επικοινωνεί με τους νεαρούς αθλητές, είναι απαραίτητες στη φάση αυτή όσο ποτέ
άλλοτε.
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Προπόνηση της κινητικής συναρμογής
Κιναισθητική διαφοροποίηση
Η κιναισθητική διαφοροποίηση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωσή της στις ηλικίες από 10
έως 13 ετών, ενώ στασιμοποιείται με την έναρξη της εφηβείας και δεν παρατηρούνται διαφορές στις
επιδόσεις μεταξύ των φύλων. Οι Roth και Winter (1994) υποστηρίζουν ότι σε ασκήσεις συναρμογής που
γίνονται κάτω από πίεση χρόνου, τα αγόρια πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις από τα κορίτσια, ενώ το
αντίθετο συμβαίνει όσον αφορά τις ασκήσεις συναρμογής-ακριβείας.
Τα προπονητικά περιεχόμενα που στοχεύουν στη βελτίωση της διαφοροποίησης περιλαμβάνουν
την αναγνώριση και επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν τα χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά
της κινητικής δραστηριότητας και τον βαθμό μυϊκής δραστηριοποίησης (ένταση-χαλάρωση) (Martin,
Carl & Lehnertz, 1991). Δε θα ήταν λάθος, λοιπόν, αν αποκαλούσαμε την ικανότητα αυτή «κιναισθητική
ικανότητα διαφοροποίησης στον χώρο και τον χρόνο». Άλλωστε, τα προπονητικά περιεχόμενα για τη
βελτίωσή της συνδέονται άμεσα με αυτά που αφορούν τη βελτίωση της ικανότητας προσανατολισμού
στον χώρο. Πάντως, είναι αρκετά δύσκολο να εξασκήσουμε μεμονωμένα αυτή την ικανότητα, αφού
στον αθλητισμό εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε κίνηση. Το στοιχείο αυτό, μάλιστα, θεωρείται ότι την
τοποθετεί πάνω από όλες τις συναρμοστικές ικανότητες (Kosel, 1998). Χαρακτηριστικό των ασκήσεων
διαφοροποίησης είναι η ακρίβεια με την οποία πρέπει να εκτελούνται οι κινήσεις.
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Προσανατολισμός στον χώρο
Η ικανότητα προσανατολισμού στον χώρο βελτιώνεται σημαντικά μεταξύ 7 έως 9 ετών,
συνεχίζει την ανάπτυξή της στη πρώιμη σχολική ηλικία και παρουσιάζει άλλη μια ώθηση μεταξύ 13 έως
16 ετών ενώ οι διαφορές μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών είναι σημαντικές καθ’ όλη τη διάρκεια
της ανάπτυξης, προς όφελος των αγοριών.
Σύμφωνα με τους Martin, Carl & Lehnertz (1991), η ικανότητα αυτή αναπτύσσεται με ασκήσεις
που στοχεύουν στο να αντιληφθούν οι ασκούμενοι τη στάση και τη θέση του σώματος καθώς και τις
θέσεις συμπαικτών, αντιπάλων και οργάνων στον χώρο.
Και στην προσχολική αλλά κυρίως στη σχολική ηλικία, η διαρκής εναλλαγή καταστάσεων στο
παιχνίδι αποτελεί πρόκληση για τη διατήρηση του προσανατολισμού στον χώρο. Εκτός από την
κατάκτηση της θέσης του σώματος στον χώρο (αντίληψη του χώρου), σημαντική για το παιχνίδι είναι η
αναγνώριση της θέσης των συμπαικτών και των αντιπάλων καθώς και η ανακάλυψη ελεύθερου χώρου
για δράση. Για τον σκοπό αυτό, οι πλέον ενδεδειγμένες οργανωτικές μορφές παιχνιδιών είναι τα «μίνι
παιχνίδια», όπου υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες παραλλαγών σε σχέση με τον χώρο, τα αντικείμενα,
τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους. Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί η ταυτόχρονη επίδραση που
έχουν τα προπονητικά περιεχόμενα αυτής της μορφής τόσο στην ικανότητα προσανατολισμού όσο και
στη διαφοροποίηση. Μια άλλη οργανωτική μορφή για τη βελτίωση της ικανότητας του
προσανατολισμού, που προτείνεται από τον Kosel (1998), είναι οι στροφές γύρω από τους άξονες του
σώματος (κυβιστήσεις, ανακυβιστήσεις κ.λ.π.).
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Ισορροπία
Η ικανότητα ισορροπίας είναι ανεπτυγμένη σε ικανοποιητικό επίπεδο στα παιδιά προσχολικής
ηλικίας, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση κατά τη πρώιμη σχολική ηλικία, ενώ η ανάπτυξή της
ολοκληρώνεται με το τέλος της όψιμης σχολικής ηλικίας και δεν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των
δυο φύλων (Martin, 1988).
Στις ασκήσεις για τη βελτίωση της ισορροπίας επιδιώκεται η εξάσκηση της διατήρησης ή
επανάκτησης της ισορροπίας (Martin, Carl & Lehnertz, 1991). Για τη βελτίωση αυτής της ικανότητας
επιλέγονται προπονητικά περιεχόμενα που περιλαμβάνουν εξάσκηση σε σταθερές και ασταθείς
επιφάνειες ισορροπίας. Βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ασκήσεων ισορροπίας είναι η εξασφάλιση
προϋποθέσεων ασφαλούς εκτέλεσης στον χώρο εξάσκησης. Το κέρδος από μια σωστά επιλεγμένη
άσκηση μπορεί να χαθεί, όταν προκύψει οποιοδήποτε ατύχημα λόγω οργανωτικής αδυναμίας. Επειδή
μάλιστα η κλιμακούμενη δυσκολία, αφενός σε σχέση με το πλάτος της επιφάνειας ισορροπίας αφετέρου
σε σχέση με την απόσταση της επιφάνειας ισορροπίας από το έδαφος, είναι καθοριστικό στοιχείο κατά
την οργάνωση των προπονητικών περιεχομένων και τη μεθοδική εξάσκηση της ισορροπίας, δεν είναι
δυνατόν να αποφύγουμε τις απώλειες ισορροπίας και τις πτώσεις. Όταν όμως η οργάνωση του χώρου
εξάσκησης εξασφαλίζει την αποφυγή τραυματισμών, τα θετικά αποτελέσματα της προπόνησης είναι
αναμενόμενα, κάτι που δε συμβαίνει σε αντίθετη περίπτωση. Ένα άλλο καθοριστικό στοιχείο κατά την
οργάνωση των προπονητικών περιεχομένων είναι οι μικρές ομάδες για κάθε σταθμό προκειμένου να
επιτευχθεί μεγάλη διάρκεια εξάσκησης (Kosel, 1998).
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Σύνθετη αντίδραση
Η ικανότητα αντίδρασης είναι κατά τον Martin (1988), αρκετά ανεπτυγμένη στην προσχολική
ηλικία, παρουσιάζει τη μεγαλύτερή της βελτίωση στην πρώιμη σχολική ηλικία, αναπτύσσεται σε μικρό
βαθμό κατά την όψιμη σχολική ηλικία και τέλος, βελτιώνεται πάλι από την ηλικία των 16 ετών.
Σημαντικές διαφορές στην απόδοση μεταξύ των φύλων παρατηρούνται μετά την ηλικία των 14 ετών.
Παιδιά ηλικίας 5 ετών χρειάζονται διπλάσιο χρόνο από τους ενήλικες για να αντιδράσουν στο ίδιο
ερέθισμα, ενώ παρατηρείται μεγάλη βελτίωση στον χρόνο αντίδρασης μεταξύ 3 έως 5 ετών (Cratty &
Gibson, 1985).
Οι Martin, Carl & Lehnertz (1991) προτείνουν ασκήσεις με στόχο να μάθουν οι ασκούμενοι να
αντιδρούν σε οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα ή σε κινούμενα αντικείμενα. Ένα σημαντικό στοιχείο
στην οργάνωση των προπονητικών περιεχομένων για τη βελτίωση της ικανότητας αντίδρασης είναι η
παραλλαγή των ερεθισμάτων σε σχέση με τον χρόνο.
Πολλά από τα προπονητικά περιεχόμενα που βελτιώνουν την αντίδραση αναπτύσσουν
ταυτόχρονα και τον προσανατολισμό. Τέτοια είναι τα δρομικά παιχνίδια. Ο Kosel (1998) αναφέρει ότι
κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους παιχνιδιών, τα παιδιά μαθαίνουν να ξεκινούν γρήγορα και να διανύουν
με μεγάλη ταχύτητα μικρές αποστάσεις, να παραλλάσσουν τον δρομικό ρυθμό (γρήγορα-αργά-διακοπήαλλαγή κατεύθυνσης), να παρατηρούν τα παιδιά που τους κυνηγούν και να αντιδρούν γρήγορα
προκειμένου να τους αποφύγουν. Επίσης, τους μαθαίνουν να τρέχουν με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφεύγουν τις συγκρούσεις, να παρακολουθούν τους συμπαίκτες τους και, αν χρειαστεί, να τους
βοηθούν, όπως επίσης να αντιλαμβάνονται και να αποφεύγουν εμπόδια.
Η υψηλή ένταση που χαρακτηρίζει τα δρομικά παιχνίδια δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού η
αποκατάσταση επέρχεται σ’ αυτή την ηλικία μετά από μικρό διάλειμμα, κάτι που δε συμβαίνει στους
ενήλικες (Kosel, 1998).
Ο σταδιακά αυξανόμενος βαθμός δυσκολίας επιτυγχάνεται μέσω αύξησης π.χ. του αριθμού των
«κυνηγών» σ’ ένα παιχνίδι ή μείωση π.χ. της απόστασης μεταξύ δυο παιδιών που ανταλλάσσουν πάσες
σ’ ένα άλλο παιχνίδι.
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Ρυθμός
H ικανότητα ρυθμού αναπτύσσεται σχετικά ικανοποιητικά στα παιδιά προσχολικής ηλικίας,
παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στην πρώιμη σχολική ηλικία και αναπτύσσεται μέχρι το τέλος της
όψιμης σχολικής ηλικίας, αναφέρονται δε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα (Martin, 1988).
Η ικανότητα αυτή βελτιώνεται με προπονητικά περιεχόμενα που δίνουν έμφαση στον χρονικόδυναμικό διαχωρισμό προκαθορισμένων ρυθμών εκτέλεσης. Έτσι, κάθε είδους ρυθμική πηγή, όπως
παλαμάκια, ταμπουρίνο, κύμβαλα, φωνητικά εφέ, μουσική κ.α., μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου
να συνδεθεί η κινητική εκτέλεση με τον ρυθμό. Ακόμα ένα χρήσιμο όργανο για τη βελτίωση της
ικανότητας του ρυθμού είναι το σχοινάκι. Τέλος, κάθε είδους δρομικές ασκήσεις με εμπόδια ή κώνους
που σηματοδοτούν σημεία ρυθμικής έμφασης αποτελούν πολύτιμες επιλογές για την οργάνωση της
προπονητικής διαδικασίας.
Η διδασκαλία του ρυθμού περιλαμβάνει βασικά δυο στοιχεία: την κινητική επένδυση του ρυθμού
και τη ρυθμική επένδυση της κίνησης. Στην πρώτη περίπτωση οι ασκούμενοι κινούνται προσπαθώντας
να ακολουθήσουν ή να ανταποκριθούν σ’ έναν δεδομένο ρυθμό, που προέρχεται είτε από κρουστά είτε
από μουσική πηγή και στη δεύτερη, οι ασκούμενοι προσπαθούν να συνοδεύσουν με τα κρουστά ή με
κινήσεις μια δεδομένη κινητική φόρμα που εκτελείται από τρίτους.
Ένα τελευταίο στοιχείο που δεν πρέπει να παραληφθεί είναι ο ατομικός ρυθμός που έχει κάθε
μας κίνηση. Το βάδισμα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας πλήρης κύκλος βαδίσματος
ξεκινάει με την προσγείωση της φτέρνας του δεξιού ποδιού μέχρι την επόμενη προσγείωση της φτέρνας
του ίδιου ποδιού και χωρίζεται σε κύριες φάσεις: α) στήριξης (αρχική διπλή στήριξη-μονή στήριξηδεύτερη διπλή στήριξη) και β) αιώρησης (αρχική φάση αιώρησης-μεσαία φάση αιώρησης-τελική φάση
αιώρησης). Το μοντέλο αυτό του φυσιολογικού βαδίσματος δε διαφέρει σε κανέναν άνθρωπο και οι
μόνες διαφοροποιήσεις που υφίστανται οφείλονται σε σωματομετρικές διαφοροποιήσεις. Σχετικά με τον
ρυθμό των κινήσεων ο Kosel (1998) αναφέρει ότι η κατάκτηση του ρυθμού μιας κίνησης, σχετίζεται
άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας εκτέλεσής της και καθορίζει τη σιγουριά με την οποία εκτελείται η
κίνηση.
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Στοιχεία κινητικής μάθησης2
Οι σχετικά μόνιμες αλλαγές που προκαλεί η μάθηση, είτε αυτές αφορούν τη μορφολογία του
κεντρικού νευρικού συστήματος, είτε τη λειτουργία μέσα στο ίδιο το σύστημα, είτε τελικά αφορούν τα
στοιχεία της παραγόμενης κίνησης, είναι αυτές που από την αρχή επιδιώκονται στα πλαίσια της
εξάσκησης. Κατά συνέπεια, είναι μεγάλης σημασίας η γνώση για το πώς και κάτω από ποιες συνθήκες
πρέπει να μαθαίνουν οι ασκούμενοι μια καινούργια κίνηση ή για το ποια μεθοδολογία εκμάθησης ή
διόρθωσης λαθών εφαρμόζεται. Σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να δεχτούμε ότι η διαδικασία της μάθησης
δεν είναι ορατή και μόνον το αποτέλεσμά της είναι παρατηρήσιμο. Ανεξάρτητα από την όποια θεωρία
κινητικής μάθησης θεωρούμε ότι ερμηνεύει καλύτερα την πραγματικότητα, η θεωρία του Bernstein
(1967) είναι αυτή που καθόρισε τη σύγχρονη αντίληψη των οικολογικών προσεγγίσεων στον έλεγχο και
τη μάθηση της κίνησης και αναμφίβολα επηρέασε καθοριστικά τον σύγχρονο τρόπο σκέψης στα θέματα
κινητικού ελέγχου και μάθησης.
Η ιδέα του μεγάλου Ρώσου φυσιολόγου για τους βαθμούς ελευθερίας μιας κίνησης και τη σχέση
τους με τα στάδια μάθησης χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο των τριών σταδίων μάθησης της Vereijken
(1991). Στο μοντέλο αυτό, βρίσκουμε τρία στάδια να διαφοροποιούνται με βάση την «αντιπαράθεση» του
ασκούμενου με τους βαθμούς ελευθερίας. Στο αρχάριο στάδιο ο ασκούμενος εκτελεί όσο πιο απλά
γίνεται, αφαιρώντας με αυτό τον τρόπο κάποιους από τους διαθέσιμους βαθμούς ελευθερίας της
κίνησης ή προσθέτοντας άλλους που δε χρειάζονται. Στη συνέχεια στο προχωρημένο στάδιο, ο ίδιος
ασκούμενος προσθέτει κάποιους αποκλεισμένους βαθμούς και αφαιρεί κάποιους «άχρηστους»,
επαναπροσδιορίζοντας έτσι την εκτέλεση της ίδιας κίνησης και καθιστώντας την καταλληλότερη σε
σχέση με την απαίτηση του περιβάλλοντος. Τέλος στο ειδικό στάδιο, ο ασκούμενος «αφαιρεί» κι άλλους
βαθμούς ελευθερίας και ανασυντάσσει κάποιους από τους ήδη υπάρχοντες με στόχο την τελική
διαμόρφωση της εκτέλεσης, που είναι πλέον απόλυτα προσαρμοσμένη στην απαίτηση του
περιβάλλοντος.
Ο προπονητής, λοιπόν, έχοντας γνώση των παραπάνω, αλλά και μελετώντας όποια άλλη ιδέα
έχει κατατεθεί και τεκμηριωθεί, καλείται να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του αλλά και των
ασκούμενών του, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες μάθησης και αξιοποιώντας τα κατάλληλα
2

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα βιβλία «Κινητική Μάθηση και Κινητικός Έλεγχος» της D. J. Rose, από τις εκδόσεις
University Studio Press και «Κινητική Μάθηση και Απόδοση» των R. A. Schmidt και C. Weisberg, από τις εκδόσεις Αθλότυπο.
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εργαλεία στις κατάλληλες περιστάσεις. Ο προβληματισμός για την επίτευξη των παραπάνω
προϋποθέσεων πρέπει να περιλαμβάνει διαμορφωμένη γνώση και άποψη για τη γενίκευση της μάθησης
καθώς και για τη μεταφορά της μάθησης.
Σε αυτή την κατεύθυνση, τρεις μέθοδοι έδωσαν σημαντικές λύσεις στο πρόβλημα της
εξασφάλισης των καλύτερων μαθησιακών συνθηκών (Christina & Bjork, 1991):
1) Η πλοκή περιεχομένου αφορά την παροχή προπονητικών περιεχομένων με πολλές τεχνικές
(δεξιότητες), έτσι ώστε να δημιουργηθούν στρατηγικές επίλυσης, ανεξάρτητες από τη συνθήκη, που να
μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλες συνθήκες. Αν και ιδιαίτερα αποτελεσματική, η πλοκή
περιεχομένου δεν είναι η καλύτερη μέθοδος για παιδιά.
2) Η διαφοροποίηση του τύπου εξάσκησης προτρέπει τους προπονητές να παρέχουν προπονητικά
περιεχόμενα με ποικιλία συνθηκών μιας δεξιότητας έτσι, ώστε η προπόνηση να περιλαμβάνει εξάσκηση
σε πολλές παραλλαγές μιας ίδιας τεχνικής. Αυτή η μέθοδος είναι απόλυτα ενδεδειγμένη ειδικά για την
παιδική ηλικία.
3) Η μείωση της συχνότητας ανατροφοδότησης αφορά τη στρατηγική μείωσης της ανατροφοδότησης
που πρέπει να εφαρμόσουν οι προπονητές έτσι, ώστε οι ασκούμενοι να απεξαρτηθούν από αυτήν και να
αναζητούν λύσεις με βάση τις ατομικές εσωτερικές πηγές πληροφορίας.
Όλα τα παραπάνω, αλλά και κάθε θεωρητική γνώση που οι προπονητές αποδέχονται και
προσπαθούν να εφαρμόσουν, προϋποθέτουν την αποσαφήνιση του στόχου της προπόνησης, του είδους
της τεχνικής που θα διδαχθεί αλλά και τα ατομικά χαρακτηριστικά των ασκούμενων. Έτσι,
μεθοδολογικές επιλογές που σε κάποιους ασκούμενους ή σε κάποιες τεχνικές αποδεικνύονται
αποτελεσματικές, σε κάποιες άλλες συνθήκες φαίνεται ότι λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά.
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Τα παιχνίδια σωματικής επαφής και η παιδαγωγική τους αξία
Οι «μαγικές» ιδιότητες των παιχνιδιών σωματικής επαφής «ανακαλύφθηκαν» από τους
παιδαγωγούς περίπου τη δεκαετία του ’80 και από εκείνη την περίοδο και μετά, η αξία τους για την
παιδαγωγική έχει τεκμηριωθεί πλήρως (Gerr, 1980; 1982). Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τα παιχνίδια
σωματικής επαφής συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον ακόμα και των θεραπευτών, με αποτέλεσμα όλο και
συχνότερα να επιστρατεύονται για τη θεραπεία παιδιών με τάσεις επιθετικής συμπεριφοράς. Οι
δραστηριότητες σωματικής επαφής ξεπερνούν τις κλασσικές προπονητικές μορφές που σχετίζονται με
την πάλη, το τζούντο, το παγκράτιο, το ταε-κβο-ντο, το καράτε κ.α., και αποκτούν παιδαγωγική αξία
στοχεύοντας στην αποδόμηση της επιθετικότητας και στην πρόληψη της βίας. Μάλιστα, σε κάποιες
χώρες έχει επικρατήσει γι’ αυτά τα παιχνίδια ο όρος «παλέματα και φιλονικίες», με μια διάθεση
απενοχοποίησης των αντιπαραθέσεων που προκύπτουν μέσα σε κάθε παιχνίδι που περιλαμβάνει
«αντιπαλότητα» (Anders & Beudels, 2003; Lange &Sinning, 2007). Επιπλέον, τα παιχνίδια αυτά
αποτελούν εξαιρετικό υλικό για την ανάπτυξη των 5 «μορφημάτων» της κινητικής συναρμογής: την
κιναισθητική διαφοροποίηση, τον προσανατολισμό, τη σύνθετη αντίδραση, την ισορροπία και τον
ρυθμό.
Από κινητικής πλευράς, τα παιχνίδια επαφής περιλαμβάνουν κυρίως πίεση και αντίσταση. Στο
πάλεμα με τον αντίπαλο, ο αθλητής ποτέ δεν είναι απόλυτα σίγουρος, για το αν έχει το πλεονέκτημα ή
αν ακολουθεί μια προσποίηση του αντιπάλου του. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιθετικές και οι αμυντικές
ενέργειες εναλλάσσονται γρήγορα και γι’ αυτό, οι παλαιστές απαιτείται να είναι σοβαροί,
συγκεντρωμένοι και ευαίσθητοι. Δημιουργείται, έτσι, η ανάγκη για την ύπαρξη ενός αυστηρού πλαισίου
με κανόνες και τελετουργικά. Επιπλέον, απαιτείται απόλυτη γνώση της κινησιολογίας και του σώματος
του αντιπάλου. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και στα 66 παιχνίδια και δραστηριότητες που συλλέξαμε και
παρουσιάζουμε σε αυτό το εγχειρίδιο. Προτρέπουμε τους ΚΦΑ και τους προπονητές να σχεδιάζουν τη
διδακτική ή την προπονητική μονάδα αντίστοιχα, ακολουθώντας την παρακάτω δομή: εισαγωγική
φάση (δραστηριότητες επαφής), φάση έντασης (παιχνίδια και δραστηριότητες επαφής σε ζευγάρια και
ομάδες) και τέλος φάση χαλάρωσης (δραστηριότητες χαλάρωσης σε ζευγάρια).
Τα παιχνίδια που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι χωρισμένα σε τρείς κατηγορίες:
παιχνίδια για παιδιά 6 έως 8, 8 έως 10 και 10 έως 12 ετών.
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Παιχνίδια για παιδιά ηλικίας 6 έως 8 ετών
Χελώνες

ΣΤΟΧΟΙ

A. Επιδεξιότητα
Β. Αντανακλαστικά
Γ. Άμυνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι σκορπισμένα πάνω σε ένα μαλακό στρώμα (ταπί) και έχουν από ένα
μαντίλι στερεωμένο στο πίσω μέρος του παντελονιού τους, ενώ βρίσκονται σε
στήριξη σε σχήμα Π. Σκοπός κάθε παίκτη είναι να μαζέψει όσα περισσότερα μαντίλια
μπορεί, κινούμενος «στα τέσσερα». Νικητής είναι ο παίκτης που θα συγκεντρώσει
τον μεγαλύτερο αριθμό μαντιλιών.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Και τα 2 πόδια πρέπει να είναι σε επαφή με το ταπί και μόνο το ένα χέρι κάνει κίνηση
για να πάρει το μαντίλι.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

30΄΄ ενεργούς δράσης και 50΄΄ διάλειμμα

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Εάν δεν υπάρχει μαλακό δάπεδο, το παιχνίδι εκτελείται από όρθια θέση
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Τράβα το μαντίλι

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Ανάπτυξη αντανακλαστικών
Β. Βελτίωση άμυνας
Γ. Ανάπτυξη της ταχύτητας
Δ. Εμπέδωση των λαβών και των κρατημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια, έχοντας από ένα μαντίλι στερεωμένο στο πίσω
μέρος του παντελονιού τους. Στόχος κάθε παίκτη είναι να κλέψει το μαντίλι του
αντιπάλου του, χωρίς να επιτρέψει σε αυτόν να κάνει το ίδιο. Κερδίζει αυτός που θα
τραβήξει πρώτος το μαντίλι.

ΚΑΝΟΝΕΣ

Απαγορεύονται τα σπρωξίματα και τα τραβήγματα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

30΄΄ ενεργούς δράσης και 10΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.
Το μαντίλι μπορεί να δεθεί, επίσης:
- στα πλαϊνά της μέσης των παιδιών
- στο γόνατό τους
- στο πόδι τους
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Χειρισμός του συνασκούμενου

ΣΤΟΧΟΙ

A. Αύξηση της ευλυγισίας
Β. Αίσθηση του σωματικού βάρους του συνασκούμενου
Γ. Προσανατολισμός στον χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια και στέκονται σκορπισμένα πάνω στο ταπί. Ο
ένας από τους δύο συσπειρώνεται σαν κουβάρι και ο άλλος προσπαθεί να τον κυλίσει
πάνω στο ταπί: α) μπροστά-πίσω (προσοχή στον αυχένα), β) πάνω σε γραμμή, γ)
χρησιμοποιώντας ένα χέρι, δ) χωρίς χέρια (με τους βραχίονες και τους πήχεις).

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δε σπρώχνουμε τον συνασκούμενο από το κεφάλι ή από σημεία που είναι ευαίσθητα.
40΄΄ και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Τρυπάνι

ΣΤΟΧΟΙ

A. Διατήρηση ισορροπίας στο έδαφος
Β. Μυϊκή ενδυνάμωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια πάνω στο ταπί. Ο ένας από τους δύο (Α)
κινείται στο ταπί χρησιμοποιώντας χέρια, πόδια και όλο το σώμα, ενώ ο άλλος (Β)
βρίσκεται από πάνω του και τον ακολουθεί στηριζόμενος σε τεντωμένα χέρια και
πόδια.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Ο Β πρέπει να στηρίζεται στα πόδια και τα χέρια του και να μην επιβαρύνει τον
συνασκούμενό του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

40΄΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
- Ο Β στηρίζεται με όσο το δυνατόν λιγότερα μέλη
- Οι Α κινούνται με γρήγορο ρυθμό
- Μεγαλώνει η απόσταση του Β από την πλάτη/ κοιλιά του Α
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Μαξιλαρομαχίες

ΣΤΟΧΟΣ

Προσανατολισμός στον χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια και κρατούν από ένα μαξιλάρι. Στόχος τους
είναι να χτυπήσουν τον αντίπαλο με το μαξιλάρι.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Τονίζουμε στα παιδιά να έχουν σωστή στάση σώματος, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι
πτώσεις.

ΚΑΝΟΝΕΣ

1) Δε σπρώχνουμε τον αντίπαλο.
2) Δεν ακουμπάμε με άλλο μέρος του σώματός μας τον αντίπαλο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν 3 επαναλήψεις.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Με δεμένα μάτια

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Διασταυρώσεις
ΣΤΟΧΟΙ

A. Ανάπτυξη σωματικής επαφής με τον συνασκούμενο
Β. Ανάπτυξη ισορροπίας
Γ. Προσανατολισμός στον χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια. Τα μέλη κάθε ζευγαριού συναντιούνται
καθώς κινούνται πάνω σε μια γραμμή χαραγμένη στο πάτωμα. Στόχος τους είναι να
καταφέρουν να διασταυρωθούν και να συνεχίσουν την πορεία τους χωρίς να χάσουν
την ισορροπία τους.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Δε σπρώχνουμε τον συνασκούμενό μας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

15΄΄ ενεργούς δράσης και 15΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
Όταν τα παιδιά εξοικειωθούν με την άσκηση, μπορεί να αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας
της (π.χ. τα παιδιά κινούνται πάνω σε οριζόντια ή επικλινή δοκό).
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Αγώνας άνω-κάτω

ΣΤΟΧΟΙ

A. Ανάπτυξη της επαφής με τον άλλο και με το έδαφος
Β. Ανάπτυξη του νευρομυικού συντονισμού και της ταχύτητας στην εκτέλεση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες και τοποθετούνται παράλληλα σε δυο γραμμές,
ενώ στηρίζονται στα γόνατα και τα χέρια τους (βλ. φωτογραφία). Ο πρώτος κάθε
ομάδας έρπει στο «τούνελ» που σχηματίζουν με το σώμα τους οι συμπαίκτες του και
στέκεται στο τέλος της ομάδας του. Ακολουθεί ο δεύτερος, κ.ο.κ.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Αυτός που κινείται στο «τούνελ» δεν πρέπει να ακουμπήσει στα σώματα αυτών που
είναι σε στήριξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40΄΄ ενεργούς δράσης και 15΄΄. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Η κάμπια

ΣΤΟΧΟΙ

A. Έλεγχος στήριξης
Β. Ανάπτυξη μυϊκής δύναμης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε μικρές ομάδες των τεσσάρων ή των έξι ατόμων και
στηρίζονται στα γόνατά τους. Καθένας κρατάει τους αστραγάλους του μπροστινού
του. Η ομάδα μετακινείται στον χώρο χωρίς να διασπάται.

ΚΑΝΟΝΕΣ

Αν κάποιος παίκτης αφήσει τα πόδια του συνασκούμενού του, η ομάδα τους χάνει
έναν πόντο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40΄΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Α) Η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί με τεντωμένα πόδια.
Β) Μπορούν να τοποθετούν διάφορα αντικείμενα στον χώρο, έτσι ώστε η μετακίνηση
της ομάδας να γίνει μέσα από εμπόδια.
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Ο αγώνας της περικύκλωσης

ΣΤΟΧΟΙ

A. Έλεγχος της δύναμης που ασκεί ο ένας στον άλλο
Β. Μυϊκή ενδυνάμωση του αυχένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια και στέκονται ο ένας απέναντι από τον άλλο,
ενώ στηρίζονται στα γόνατά τους. Ο Α διανύει το διάστημα που τον χωρίζει από τον
Β στα γόνατα, με μια ζώνη του judo γύρω από τον λαιμό του. Στη συνέχεια, αφού
φτάσει στον Β προσπαθεί να περάσει τη ζώνη γύρω από τον λαιμό του Β χωρίς να
χρησιμοποιήσει τα χέρια του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60΄΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
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Οι αχώριστοι

ΣΤΟΧΟΙ

A. Έλεγχος της δύναμης που ασκεί ο ένας στον άλλο
Β. Νευρομυική συναρμογή (αντανακλαστικά)
Γ. Συντονισμός των κινήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια και κρατούν μια κορδέλα. Ο Α μετακινείται
στον χώρο, ενώ ο Β προσπαθεί να τον ακολουθήσει κρατώντας σφιχτά την κορδέλα.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Όλες οι κινήσεις εκτελούνται περιστροφικά.

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Όποιος αφήσει την κορδέλα, χάνει.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Α) Μπορεί να διαφοροποιηθεί η μετακίνηση του Α (μπροστά, πίσω και πλάγια).
Β) Τα παιδιά κρατούν δυο κορδέλες.
Γ) Η άσκηση εκτελείται με σχοινί στη μέση και στα χέρια.

30΄΄ ενεργούς δράσης και 20΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
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Κάνε ό,τι θες

ΣΤΟΧΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

A. Ανάπτυξη κιναίσθησης
Β. Βελτίωση της φυσικής κατάστασης
Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια και κρατούν δυο κορδέλες. Καθένας από τους δύο
εκτελεί μια άσκηση χωρίς να αφήνει τις κορδέλες που τον ενώνουν με τον συναθλητή του
(κυλάει μπροστά και πίσω, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του). Μετά, προσπαθούν και οι
δυο να επιστρέψουν στην αρχική τους θέση.
Οι κινήσεις πρέπει να γίνονται αργά.
Τα παιδιά δεν πρέπει να αφήσουν τις κορδέλες ή τα χέρια τους καθ’ όλη τη διάρκεια της
άσκησης.
40΄΄ ενεργούς δράσης και 20΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δυο επαναλήψεις.
Α) Όταν η άσκηση εκτελείται σε ζευγάρια: α. τα παιδιά κρατιούνται από τα χέρια, β. η άσκηση
εκτελείται με δεμένα μάτια
Β) Η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί και σε ομάδες. Τα παιδιά ενώνονται με μια κορδέλα ή
κρατιούνται από τα χέρια. Αρχικά, όλοι κινούνται σε κύκλο ή σε γραμμή και προσπαθούν να
εκτελέσουν κάποια άσκηση ο καθένας, χωρίς να λυθούν.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Αγώνας των μπαλονιών

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εκμάθηση αλλαγής κατεύθυνσης στο έδαφος

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ

Το σπρώξιμο της μπάλας πρέπει να γίνεται αργά και χωρίς πολλή δύναμη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

40΄΄ ενεργούς δράσης και 20΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.

Τα παιδιά είναι σκορπισμένα στον χώρο σε πρηνή ή ύπτια θέση. Στόχος τους είναι να
κινηθούν σε καθορισμένο χώρο, σπρώχνοντας ένα μπαλόνι με το κεφάλι ή με τον
ώμο τους.
Δεν ακουμπάμε το μπαλόνι με τα χέρια μας.
Α) Η άσκηση εκτελείται χωρίς τη συμμέτοχη των ποδιών, για την ενδυνάμωση των
κοιλιακών.
Β) Αντί για μπαλόνι, τα παιδιά μετακινούν ιατρική μπάλα.
Γ) Η μπάλα μεταφέρεται ανάμεσα στους προσαγωγούς, στα γόνατα, στην κοιλιά, κ.ά.
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Ο διαβολάκος

ΣΤΟΧΟΙ

A. Αίσθηση απόστασης ανάμεσα στους συμπαίκτες
Β. Ανάπτυξη αντίδρασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένας «διαβολάκος» βρίσκεται εγκλωβισμένος σε έναν κύκλο διαμέτρου 2,5m και
έχει ένα μαντίλι στερεωμένο στο πίσω μέρος του παντελονιού του. Τέσσερις ή έξι
παίκτες βρίσκονται γύρω από τον κύκλο και προσπαθούν να μπουν σε αυτόν με
σκοπό να κλέψουν το μαντίλι, εξουδετερώνοντας έτσι τον «διαβολάκο». Ο
«διαβολάκος», με τη σειρά του, δεν πρέπει να επιτρέψει την είσοδό τους.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ

Μόνο ένα άτομο μπορεί να μπει στον κύκλο, κάθε φορά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

40΄΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.

Όποιον ακουμπάει ο διαβολάκος, βγαίνει από το παιχνίδι.
Οργανώνονται αγώνες διάρκειας 3-5 λεπτών. Ποιος διαβολάκος έμεινε στον κύκλο
περισσότερο; Ποιος από τους παίκτες έκλεψε το μαντίλι περισσότερες φορές;

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Οι αλεπούδες, τα φιδάκια και τα κοτόπουλα

ΣΤΟΧΟΙ

A. Ανάπτυξη της μυϊκής αντοχής και της αντίστασης.
Β. Ανάπτυξη της συνεργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κάθε ομάδα αποτελείται από 6 έως 8 άτομα. Τα κοτοπουλάκια έχουν στερεωμένο στο πίσω μέρος της
φόρμας τους ένα κόκκινο μαντίλι, οι αλεπούδες ένα μπλε και τα φιδάκια ένα κίτρινο. Οι αλεπούδες
τρώνε τα κοτοπουλάκια, που με τη σειρά τους κυνηγούν τα φιδάκια, ενώ εκείνα κυνηγούν τις
αλεπούδες. Στόχος κάθε ομάδας είναι να κλέψει τα μαντίλια των παικτών της άλλης.
Το παιχνίδι υπακούει στους φυσικούς κανόνες. Κάθε ομάδα ρισκάρει τόσο όσο χρειάζεται για να μη
χάσει τη νίκη. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι αλεπούδες τρώνε αρκετά από τα κοτοπουλάκια ανησυχώντας,
όμως, μήπως φαγωθούν από τα φιδάκια. Αυτό το παιχνίδι παίζεται με τα τέσσερα άκρα να
ακουμπήσουν στο έδαφος και αποτελεί μια εξαιρετική προσέγγιση του αγώνα. Τέσσερις μόνο παίκτες
μπορούν να αποτελέσουν μια ομάδα. Κάθε παίκτης μπορεί να προφυλαχτεί από τον άλλο
επιστρέφοντας στη φωλιά του.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Το μαντίλι μπορούμε να το πάρουμε μόνο από μπροστά και πλάγια.

ΚΑΝΟΝΕΣ

Κάθε ομάδα πρέπει να πάρει το μαντίλι που της αντιστοιχεί και όχι κάποιο άλλο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

50΄΄ ενεργούς δράσης και 40΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.
Αντί να κλέβουν τα μαντίλια των αντιπάλων, προσπαθούν να γυρίσουν το θύμα τους, έτσι ώστε να
ακουμπήσει με την πλάτη στο ταπί.
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Ο μάγος

ΣΤΟΧΟΙ

A. Ανάπτυξη αντοχής
Β. Ανάπτυξη αντανακλαστικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στο ταπί. Ένα από αυτά είναι μάγος. Ο μάγος κυνηγάει τα
παιδιά και όποιο ακουμπήσει ακινητοποιείται. Γίνεται ένα άγαλμα που στέκει ακίνητο με τα
πόδια ανοικτά. Τα αγάλματα μπορούν να ελευθερωθούν όταν κάποιος περάσει κάτω από τα
πόδια τους. Όσο πιο πολλά παιδιά συμμετέχουν τόσο μεγαλύτερος χώρος αξιοποιείται.
Προσπαθούμε να μένουμε μέσα στο κύκλο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Όποιο παιδί-άγαλμα μετακινηθεί, θα βγει από το παιχνίδι.
20΄΄ ενεργούς δράσης και 20΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
Α. Οι μάγοι γίνονται περισσότεροι.
Β. Τα παιδιά που ακινητοποιούνται, στέκονται στα γόνατα με στήριξη στα χέρια και για να
ελευθερωθούν πρέπει κάποιος να περάσει ανάμεσα στα χέρια και στα πόδια τους.
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Σπρώξε με, τράβηξέ με

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Βελτίωση ισορροπίας και σταθερότητας
Β. Αίσθηση του βάρους του σώματος
Γ. Βελτίωση αντοχής και ικανότητας διαφυγής από τον αντίπαλο
Δ. Χρήση προσποιήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια. Πραγματοποιείται άμεση επίθεση «ένας εναντίον ενός».
Καθένας σπρώχνει ή τραβά τον άλλον, για να τον οδηγήσει σε έναν προκαθορισμένο χώρο, να τον
περιορίσει σε έναν κύκλο ή να τον αναγκάσει να προσπεράσει μια γραμμή στο έδαφος.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Τα τραβήγματα θα πρέπει να γίνονται από τα χέρια και τα σπρωξίματα από την πλάτη.

ΚΑΝΟΝΕΣ

Νικητής είναι αυτός που θα κρατήσει τον αντίπαλό του μέσα στον κύκλο πάνω από 10 δευτερόλεπτα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

30΄΄ ενεργούς δράσης και 30 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Α) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τρόποι λαβών [κράτημα με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια (από
τους καρπούς), από τους βραχίονες, από τους πήχεις, από τους ώμους, από τον αυχένα, από τη μέση,
από τα γόνατα].
Β) Ποικιλία θέσεων διαφυγής: πρόσωπο με πρόσωπο, πλάτη με πλάτη, στα τέσσερα, σε θέση για
συμπλοκή, όπως το ράγκμπι.
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Μεταφορείς επίπλων

ΣΤΟΧΟΙ

A. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Αίσθηση του βάρους του σώματος και του δικού μου και του άλλου
Γ. Ανάπτυξη δύναμης και ελαστικότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια. Σε κάθε ζευγάρι ο ένας είναι μεταφορέας
επίπλων και ο άλλος είναι τα προς μετακόμιση αντικείμενα. Οι μεταφορείς επίπλων
πρέπει να μεταφέρουν τα αντικείμενα από ένα σπίτι σε κάποιο άλλο. Οι μαθητές που
λειτουργούν ως αντικείμενα μπορεί να είναι είτε ντουλάπες, είτε τραπέζια, είτε
στρώματα ή μια καρέκλα ή ένα χαλί (παίρνουν, δηλαδή, με το σώμα τους το ανάλογο
σχήμα). Οι μεταφορείς επιλέγουν τον τρόπο που θα τα μεταφέρουν, ανάλογα με τον
βαθμό δυσκολίας.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

1) Η μεταφορά γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, όπως θα μετακινούσε κανείς ένα
έπιπλο (χωρίς να το σύρει).
2) Τα «αντικείμενα» πρέπει να είναι τελείως παθητικά και δεν προβάλλουν
αντίσταση.

ΚΑΝΟΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Απαγορεύεται το τράβηγμα και το σπρώξιμο από το κεφάλι
1΄ ενεργούς δράσης και 50΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Ο λύκος και το αρνί

ΣΤΟΧΟΙ

A. Γρήγορη εναλλαγή κινήσεων
Β. Ανάπτυξη γρήγορης αντίδρασης
Γ. Βελτίωση της αντοχής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μαθητές (ο αρχηγός της αγέλης και το κοπάδι) είναι παρατεταγμένοι σε σειρά και
προσπαθούν να προστατέψουν τον τελευταίο της σειράς (αρνί) από τον λύκο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Η απόσταση ανάμεσα στον λύκο και στον αρχηγό της αγέλης είναι μεγάλη για να
δυσκολεύει την επαφή του με το αρνί.

ΚΑΝΟΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Όταν ο λύκος ακουμπήσει το αρνί, αυτό γίνεται λύκος και ο λύκος γίνεται αρχηγός.
10΄΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
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Παιχνίδια για παιδιά ηλικίας 8-10 ετών
Ο αμυντικός

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Αίσθηση απόστασης ανάμεσα στους συμπαίχτες
Β. Ανάπτυξη αντίδρασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο μέσο της αίθουσας έχουμε σχηματίσει κύκλο διαμέτρου 3 μέτρων, στο κέντρο
του οποίου έχουμε τοποθετήσει δύο κορύνες. Τα παιδιά είναι σκορπισμένα στον
χώρο, ενώ ένα ή δύο από αυτά βρίσκονται μέσα στον κύκλο με τις κορύνες, έχοντας
τον ρόλο του φύλακα. Στόχος των παιδιών που βρίσκονται γύρω από τον κύκλο
είναι να «κλέψουν» τις κορύνες που προστατεύουν οι φύλακες. Το παιδί που θα
κατορθώσει να πάρει μία κορύνα από τον κύκλο, γίνεται φύλακας.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Τα παιδιά που επιχειρούν να κλέψουν τις κορύνες μπορούν να βάλουν μόνο το ένα
τους πόδι μέσα στον κύκλο.

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Όποιον ακουμπήσει ο φύλακας, βγαίνει από το παιχνίδι.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Τα παιδιά που βρίσκονται έξω από τον κύκλο (α) κινούνται μόνο δεξιόστροφα, (β)
πηδούν στο ένα πόδι, αλλάζοντάς το περιοδικά.

50΄΄ ενεργούς δράσης, 15΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Ο πιο ευκίνητος

ΣΤΟΧΟΙ

A. Ανάπτυξη ευκινησίας
Β. Ανάπτυξη ισορροπίας
Γ. Ανάπτυξη ταχύτητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλο, στη
γονάτιση. Με το σύνθημά μας, προσπαθούν να αγγίξουν ο ένας τον άλλο στον ώμο
με την παλάμη τους, όσες περισσότερες φορές μπορούν. Νικητής είναι αυτός που θα
καταφέρει να αγγίξει τον άλλο περισσότερες φορές.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Η κίνηση εκτελείται μόνο από τον κορμό και τα χέρια, ενώ το κάτω μέρος του
σώματος μένει ακίνητο.

ΚΑΝΟΝΕΣ

Ακουμπάμε τον συμπαίκτη μας μόνο με την παλάμη μας. Απαγορεύεται να
χτυπήσουμε δυνατά τον ώμο του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

30΄΄ ενεργούς δράσης και 5΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.
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Αγγίζοντας τα πόδια

ΣΤΟΧΟΙ

A. Αίσθηση απόστασης
Β. Βελτίωση της αντίδρασης στα κινητικά ερεθίσματα
Γ. Ανάπτυξη ταχύτητας
Δ. Νευρομυική συναρμογή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και βάζουν τα χέρια τους ο ένας στους ώμους του
άλλου. Στόχος κάθε παιδιού είναι να αγγίξει με το πόδι του το πόδι του συμπαίκτη
του όσες περισσότερες φορές μπορεί.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

(α) Τα χέρια δεν πρέπει να φεύγουν από τους ώμους του συμπαίκτη, (β) η κίνηση
γίνεται μόνο με τα πόδια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

30΄΄ ενεργούς δράσης και 5΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να αγγίξουν συγκεκριμένο πόδι του συμπαίκτη τους
(π.χ. το αριστερό).

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Διαγωνισμός χειραμαξών

ΣΤΟΧΟΙ

A. Μυϊκή ενδυνάμωση.
Β. Έλεγχος στήριξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι θα σχηματίσει μια χειράμαξα ως
εξής: το ένα παιδί (Α) στηρίζεται μόνο στα χέρια του και το άλλο (Β) κρατάει τον Α
από τα πόδια, έτσι ώστε να τον βοηθά να μετακινείται. Οι χειράμαξες παίζουν ανά
δύο. Στόχος κάθε παίκτη Α είναι να αγγίξει με το δεξί του χέρι, το αντίστοιχο χέρι
του Α της αντίπαλης χειράμαξας. Κερδίζει αυτός που θα πετύχει τα περισσότερα
αγγίγματα στον λιγότερο χρόνο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Οι Α κινούνται μόνο με τα χέρια τους. Απαγορεύεται να κρατηθούν από τους
αγκώνες ή να ακουμπήσει στο πάτωμα η κοιλιά τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

1΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.
Οι Β κρατούν τους Α (α) από τους αστραγάλους, (β) από τα γόνατα.
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Μάχη εναντίον σύλληψης

ΣΤΟΧΟΙ

A. Ανάπτυξη ισορροπίας
Β. Ανάπτυξη σωματικής επαφής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και κρατούν ο ένας τον άλλο από τους ώμους.
Στόχος κάθε παιδιού είναι να «συλλάβει» τον συμπαίκτη του. Αυτό θα το πετύχει,
γαντζώνοντας το πόδι του στο πόδι του συμπαίκτη του.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

- Δεν παίρνουμε τα χέρια μας από τους ώμους του συμπαίκτη μας
- Απαγορεύεται το σπρώξιμο του συμπαίκτη
- Η «σύλληψη» εκτελείται με κίνηση μόνο των ποδιών

ΚΑΝΟΝΕΣ

Χάνει αυτός που χάνει την ισορροπία του και ακουμπά το πόδι του στο ταπί.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

30΄΄ ενεργούς δράσης και 10΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Μάχη των κοκοριών

ΣΤΟΧΟΙ

Α) Ανάπτυξη ισορροπίας
Β) Γρήγορη αντίδραση
Γ) Προσαρμογή κινήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι βρίσκεται μέσα σε κύκλο διαμέτρου
3-4 μέτρων. Με το σύνθημα, τα παιδιά αρχίζουν να αναπηδούν στο ένα πόδι ενώ το
άλλο το κρατούν πίσω με το ένα χέρι. Στόχος κάθε παιδιού είναι να εξαναγκάσει τον
συμπαίκτη του να πατήσει και με τα δύο πόδια ή να βγει έξω από τον κύκλο,
σπρώχνοντάς τον με τον ώμο ή με το στήθος του.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

(α) το χέρι το οποίο δεν κρατάει το πόδι μένει σταθερό πίσω από τη μέση, (β) τα
σπρωξίματα γίνονται μόνο με το στήθος και τον ώμο.

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Απαγορεύονται τα σκληρά χτυπήματα.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Μπορεί να γίνει αλλαγή στο πόδι αναπήδησης αλλά όχι πάνω από 2 φορές

40΄΄ ενεργούς δράσης και 20΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
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Σπρώχνοντας έξω με την πλάτη

ΣΤΟΧΟΙ

Α) Μυϊκή ενδυνάμωση
Β) Χρήση προσποιήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και κάθονται «πλάτη με πλάτη», μέσα σε κύκλο
διαμέτρου 3-4 μέτρων, κρατώντας ο ένας τα χέρια του άλλου από τους αγκώνες.
Στόχος κάθε παιδιού είναι να σπρώξει με την πλάτη του τον αντίπαλό του έξω από
τον κύκλο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Τα σπρωξίματα γίνονται μόνο με την πλάτη.

ΚΑΝΟΝΕΣ

(α) Είναι αδύνατον να βγάλουν τα πόδια τους από το ταπί
(β) Δεν αφήνουν τα χέρια τους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1΄ ενεργούς δράσης και 40΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Επιτρέπεται στα παιδιά να σηκωθούν από την καθιστή θέση

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Μάχη για τη μπάλα

ΣΤΟΧΟΙ

Α) Ανάπτυξη ταχύτητας
Β) Βελτίωση της αντίδρασης στα κινητικά ερεθίσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και κάθονται στο ταπί, έχοντας γυρισμένη την
πλάτη ο ένας στον άλλο. Ανάμεσά τους υπάρχει μια μπάλα. Με το σύνθημα, τα
παιδιά προσπαθούν να αρπάξουν τη μπάλα. Νικητής είναι αυτός που θα αρπάξει
πρώτος την μπάλα.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Χρησιμοποιείται μόνο ο κορμός, ενώ τα πόδια μένουν ακίνητα.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Α) Το παιχνίδι μπορεί να εκτελεστεί σε όρθια στάση
Β) Το μέγεθος της μπάλας μικραίνει και έτσι αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας του
παιχνιδιού

10΄΄ ενεργούς δράσης και 10΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν 10 επαναλήψεις
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Τράβα γρηγορότερα

ΣΤΟΧΟΙ

Α) Γρήγορη αντίδραση
Β) Ανάπτυξη ταχύτητας
Γ) Μυϊκή ενδυνάμωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πάνω στο ταπί είναι τοποθετημένο ένα σχοινάκι. Στις άκρες του σχοινιού στέκονται
δύο παιδιά, έχοντας ο ένας γυρισμένη την πλάτη του στον άλλο. Με το σύνθημα,
κάθε παιδί προσπαθεί να αρπάξει το σχοινί, χρησιμοποιώντας μόνο το ένα του χέρι.
Νικητής είναι αυτός που θα το αρπάξει πρώτος.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τα πόδια των παιδιών είναι ακίνητα.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

(α) τα παιδιά στέκονται αντιμέτωπα
(β) οι παιδιά είναι σε καθιστή θέση

15΄΄ ενεργούς δράσης και 15΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν 20 επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Τράβηγμα σε έναν κύκλο

ΣΤΟΧΟΙ

Α) Ανάπτυξη της συνεργασίας
Β) Ανάπτυξη της μυϊκής αντοχής και της αντίστασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά στέκονται στην εξωτερική πλευρά ενός κύκλου κρατώντας τα χέρια τους
δυνατά. Με το σύνθημα κινούνται δεξιά ή αριστερά με στόχο να παρασύρουν μέσα
στον κύκλο το παιδί που βρίσκεται δίπλα τους, χωρίς να αφήσουν τα χέρια. Με το
δεύτερο σύνθημα μένουν όλοι ακίνητοι.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Πρέπει να είμαστε πιασμένοι χέρι με χέρι, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Ορίζουμε συγκεκριμένο χρόνο μέσα στον οποίο θα πρέπει να πετύχουν να
παρασύρουν τους συμπαίκτες τους μέσα στον κύκλο

40΄΄ ενεργούς δράσης και 20΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις
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Ηρακλής

ΣΤΟΧΟΙ

Α) Μυϊκή ενδυνάμωση
Β) Ανάπτυξη γρήγορης αντίδρασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και ξαπλώνουν στην πρηνή θέση πάνω στο ταπί,
απέναντι ο ένας από τον άλλο. Κάθε παιδί πιάνει με το ένα του χέρι το αντίστοιχο
χέρι του συμπαίκτη του. Με το σύνθημα, αρχίζουν να τραβούν το χέρι του συμπαίκτη
τους προς την πλευρά τους, με στόχο να ακουμπήσει στο ταπί.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

(α) το χέρι που δε χρησιμοποιείται, είναι τεντωμένο δίπλα στον κορμό ή διπλώνει
στη μέση, (β) δεν πρέπει να «σπάζουν» οι καρποί των χεριών που κινούνται

ΚΑΝΟΝΕΣ

(α) Κερδίζει ο παίκτης ο οποίος θα καταβάλει πρώτος τον αντίπαλό του, (β)
απαγορεύεται στα παιδιά να βοηθήσουν με το άλλο χέρι, (γ) απαγορεύεται να
αποκολλήσουν τον αγκώνα τους από το ταπί

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

1΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις
Μπορούν να αγωνιστούν με το αριστερό ή με το δεξί χέρι

Παιχνίδια σωματικής επαφής

75

Ας συναγωνιστούμε

ΣΤΟΧΟΙ

Α) Μυϊκή ενδυνάμωση
Β) Χρήση προσποιήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και κάθονται πάνω στο ταπί, ο ένας απέναντι από
τον άλλο, κρατώντας μία ράβδο και έχοντας τα πέλματά τους σε επαφή. Με το
σύνθημα κάθε παιδί τραβά τη ράβδο προς το μέρος του, προσπαθώντας να
υπερνικήσει τον συμπαίκτη του.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Τα πόδια πρέπει να είναι λυγισμένα και η λαβή στη ράβδο να είναι μικτή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

25΄΄ ενεργούς δράσης και 10΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Μπορεί να παιχτεί σε ομάδες
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Το ποτάμι και οι βράχοι

ΣΤΟΧΟΙ

A. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Ανάπτυξη ισορροπίας
Γ. Εξοικείωση με τις πτώσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Αυτά που αποτελούν την ομάδα των βράχων,
είναι τοποθετημένα το ένα μετά το άλλο, σε στήριξη σε σχήμα «Π», πολύ κοντά
μεταξύ τους. Τα παιδιά της άλλης ομάδας προσπαθούν να περάσουν πάνω από τους
«βράχους», χωρίς να πέσουν (σαν να διασχίζουν ένα ποτάμι).

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Αυτοί που προσπαθούν να περάσουν το ποτάμι γλιστρούν πάνω στις πλάτες των
άλλων και δεν περπατούν, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί.

ΚΑΝΟΝΕΣ

1) Όποιος πέσει κάτω, χάνει πόντο.
2) Απαγορεύεται να πατάμε πάνω στο κεφάλι των βράχων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1΄ ενεργούς δράσης και 1΄διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Μεταφορά πάνω στην πλάτη

ΣΤΟΧΟΙ

A. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Ανάπτυξη ισορροπίας
Γ. Αντίληψη της δράσης και της αντίδρασης του άλλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Το ένα παιδί είναι ο μεταφορέας και βρίσκεται σε
στήριξη σε σχήμα «Π», πάνω στο ταπί. Το άλλο παιδί κάθεται πάνω στην πλάτη του
μεταφορέα, ο οποίος τον μεταφέρει στον χώρο. Κατά τη μεταφορά του, το παιδί
μπορεί να αλλάζει θέσεις, προσέχοντας να μη χάσει την ισορροπία του.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Είναι αποδεκτοί όλοι οι τρόποι μεταφοράς, εκτός του να στέκεται κάποιος όρθιος
στην πλάτη του μεταφορέα.

ΚΑΝΟΝΕΣ

1) Χάνει το ζευγάρι, στο οποίο ο μεταφερόμενος θα χάσει την ισορροπία του και θα
πέσει.
2) Ο μεταφερόμενος δεν πρέπει να κρατιέται από τον μεταφορέα. Επιτρέπεται μόνο
να τον ακουμπήσει όταν νιώθει πως χάνει την ισορροπία του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1΄ ενεργούς δράσης και 1΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.
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Τραβώ-σπρώχνω

ΣΤΟΧΟΙ

A. Μυϊκή ανάπτυξη
Β. Εξοικείωση με διαφορές λαβές
Γ. Σωστή εκτίμηση του σωματικού βάρους
Δ. Έλεγχος της δύναμης για τη σωστή εκτέλεση της άσκησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Σε κάθε ζευγάρι, ο ένας παίζει τον ρόλο του
«μεταφορέα» και ο άλλος του «αντικειμένου που μεταφέρεται». Ο μεταφορέας
σπρώχνει ή τραβά τον συνασκούμενό του, για τον μετακινήσει σε κάποιο χώρο, ενώ
αυτός παραμένει τελείως χαλαρός.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

30΄΄ ενεργούς δράσης και 15΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.
Η λαβή του συνασκούμενου μπορεί να γίνει από τους καρπούς, τους βραχίονες, τα
πέλματα, τα γόνατα, τα ρούχα, τη μέση.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Η γέφυρα του πιθήκου

ΣΤΟΧΟΙ

A. Μυϊκή ενδυνάμωση πλάτης και χεριών
Β. Προσοχή στην ασφάλεια του άλλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Στη συνέχεια στέκονται η μία ομάδα απέναντι
από τις άλλη και κρατιούνται από τις παλάμες, έτσι ώστε να σχηματίσουν μια
γέφυρα. Ένα παιδί πηδά πάνω στη γέφυρα και οι υπόλοιποι προσπαθούν να τον
κρατήσουν.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Τα παιδιά που σχηματίζουν τη γέφυρα πρέπει να στέκονται πολύ κοντά ο ένας στον
άλλο.

ΚΑΝΟΝΕΣ

1) Η γέφυρα πρέπει να μείνει ακίνητη, για ευκολία του ασκουμένου.
2) Τα παιδιά δεν πρέπει να αφήσουν τα χέρια τους μέχρι να τελειώσει αυτός που
εκτελεί την άσκηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1΄ ενεργούς δράσης και 40΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Οι μαθητές που σχηματίζουν τη γέφυρα μπορούν να βρίσκονται στη γονάτιση.

80

Ιωάννης Μπάρμπας, Φωτεινή Βενετσάνου, Αντώνης Καμπάς

Χωριστοί σιαμαίοι

ΣΤΟΧΟΙ

A. Χρήση του σώματος του άλλου
Β. Ανάπτυξη μυϊκού συντονισμού
Γ. Ανάπτυξη μεγίστης επαφής με το ταπί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια στον χώρο. Ο Α βρίσκεται σε ύπτια κατάκλιση. Ο Β
προσπαθεί να περάσει πάνω από τον Α, με στήριξη στα πόδια και στα χέρια, ενώ ο Α
τον εμποδίζει κρατώντας τον.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Όλες οι προσπάθειες του Α για την παρεμπόδιση του Β γίνονται μόνο με τα χέρια

ΚΑΝΟΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Β χάνει έναν πόντο, όταν πέσει στο έδαφος από την παρεμπόδιση του Α
30΄΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Οι ανθρώπινοι κύβοι

ΣΤΟΧΟΙ

A. Εκγύμναση συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων.
Β. Διατήρηση αίσθησης σώματος
Γ. Εξοικείωση με το ταπί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι ξαπλωμένα με την πλάτη στο ταπί και κινούνται στον χώρο, χωρίς
τη βοήθεια των χεριών και των ποδιών τους.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Η κίνηση πρέπει να γίνεται μια δεξιά και μια αριστερά

ΚΑΝΟΝΑΣ

Όποιος ακουμπήσει τα χέρια ή τα πόδια του στο έδαφος, χάνει

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

60΄΄ ενεργούς δράσης και 30 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Θα γίνουν δύο επαναλήψεις.
Α) Κάλυψη μια ορισμένης απόστασης
Β) Σκυταλοδρομίες με μαντίλι στο στόμα ή μια ιατρική μπάλα ανάμεσα στα πόδια και
στα χέρια
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Πρόσωπο με πρόσωπο

ΣΤΟΧΟΙ

A. Ανάπτυξη ταχύτητας αντίδρασης
Β. Βελτίωση στήριξης και κινήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Ο Α στέκεται όρθιος με το πρόσωπό του απέναντι
στον Β, ο οποίος είναι στη γονάτιση. Με το σύνθημα, ο Α προσπαθεί να περάσει πίσω
από την πλάτη του Β, ο οποίος προσπαθεί να παραμείνει πρόσωπο με πρόσωπο με
τον Α, αποσπώντας του την προσοχή. Δεν επιτρέπεται καμία επαφή.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

(α) Ο Α πρέπει να κινείται γρήγορα και να αλλάζει κατεύθυνση, (β) ο Β πρέπει να
διατηρεί κάποια απόσταση από τον Α, για να μπορεί να αντιδρά γρήγορα.

ΚΑΝΟΝΕΣ

Όποιος ακουμπήσει τον αντίπαλό του, χάνει έναν βαθμό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

10΄΄ ενεργούς δράσης και 10΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.
(α) Δίνεται η δυνατότητα στον Β να εξουδετερώσει τον Α ακουμπώντας τον μια φορά
(β) Οργανώνονται μικροί διαγωνισμοί των 6, 8, 10 προσπαθειών σε 20-30
δευτερόλεπτα

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Άγγιξέ με

ΣΤΟΧΟΙ

A. Νευρομυϊκή συναρμογή
Β. Ανάπτυξη ταχύτητας στις ασκήσεις
Γ. Βελτίωση της αντίδρασης στα κινητικά ερεθίσματα
Δ. Αίσθηση της απόστασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και κάθονται στη γονάτιση με στήριξη και στα
χέρια, έτσι ώστε να είναι ο ένας απέναντι από τον άλλο. Με το σύνθημα, ακουμπούν
το μέρος του σώματος του συνασκούμενού τους που υποδείχτηκε (χέρι, γόνατο,
αγκώνα, κλπ).

ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το παιχνίδι μπορεί να γίνει σε έναν κύκλο (2 Χ 2,5 m), σε ένα ορθογώνιο (3 Χ 1 m)
και σε έναν διάδρομο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Τα παιδιά δεν ακουμπούν το πρόσωπο του συνασκούμενου και δεν τον χτυπούν
δυνατά.

ΚΑΝΟΝΕΣ

Όποιος ακουμπήσει τον συνασκούμενο σε λάθος σημείο, χάνει έναν βαθμό. Το
παιχνίδι τελειώνει στους 5 πόντους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

50΄΄ ενεργούς δράσης και 80΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις
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Άγγιξέ με με μια μπάλα

ΣΤΟΧΟΙ

A. Νευρομυική συναρμογή
Β. Ανάπτυξη ταχύτητας στις ασκήσεις
Γ. Βελτίωση της αντίδρασης στα κινητικά ερεθίσματα
Δ. Αίσθηση της απόστασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και κάθονται μέσα σε κύκλο διαμέτρου 4 -5m. Ο Α
κρατάει μια μπάλα με τα δυο του χέρια και προσπαθεί να ακουμπήσει με αυτή τον Β,
ο οποίος δεν μπορεί να φύγει από τον κύκλο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Ο Α πρέπει να τον ακουμπήσει τον Β σε όλο του το σώμα, εκτός από το κεφάλι

ΚΑΝΟΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Β χάνει, αν βγει από τον κύκλο

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

(α) Ο Β κρατάει επίσης μια μπάλα και προσπαθεί να ακουμπήσει τον Α
(β) Η άσκηση μπορεί να πάρει τη μορφή αγώνα
(γ) Καθορίζεται ένα σημείο του σώματος ως στόχος (π.χ. χέρι, κεφάλι, πόδι κ.τ.λ.) και
το ένα παιδί, φορώντας προστατευτικό γάντι, προσπαθεί να εξουδετερώσει τον
στόχο μόνο με το χέρι και χωρίς να μετακινείται
(δ) Το ένα παιδί προσπαθεί να ακουμπήσει το πόδι του άλλου. Καθορίζονται στόχοι
κάτω από το γόνατο.

50΄΄ ενεργούς δράσης και 80΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Βάλε το πόδι μου στο στεφάνι

ΣΤΟΧΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Α. Ανάπτυξη ισορροπίας
Β. Γρήγορη αντίδραση
Γ. Προσαρμογή κινήσεων
Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Κρατιούνται από τα χέρια και κινούνται σε ένα χώρο
5x5μέτρων, με 10-12 στεφάνια τοποθετημένα τριγύρω. Κάθε παιδί προσπαθεί,
σπρώχνοντας και τραβώντας τον συμπαίκτη του, να τον αναγκάσει να βάλει έστω το ένα
πόδι του μέσα σε ένα στεφάνι.
(α) Ο καθένας εκμεταλλεύεται την ταχύτητα του συμπαίκτη για να του προκαλέσει
πτώση
(β) Επιδιώκεται περιστροφική κίνηση και εφαρμογή διαφορετικών κρατημάτων

ΚΑΝΟΝΕΣ

Όποιος μετακινήσει κάποιο στεφάνι από κάτω, χάνει το παιχνίδι

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

40΄΄ ενεργούς δράσης και 10΄΄διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις
(α) Χρήση πλαστικών μπουκαλιών, χάραξη κύκλων στον χώρο, ιατρικές μπάλες,
κορδέλες (προσοχή στις πτώσεις)
(β) Εναλλαγή λαβών: κράτημα από τα χέρια, από τους καρπούς, μπροστά από το στήθος
(γ) Τοποθέτηση διαφορετικής αξίας στεφανιών (π.χ. κόκκινα = 1 βαθμό, μπλε =2
βαθμούς, κίτρινα = 3 βαθμούς κτλ.)
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Το νησί

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Ανάπτυξη ισορροπίας
Β. Μυϊκή ενδυνάμωση
Γ. Γρήγορη αντίδραση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Κρατιούνται από τα χέρια και ο ένας από τους δύο
(Α) έχει το ένα πόδι του μέσα σε ένα στεφάνι και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση
αυτή, ενώ ο άλλος (Β) προσπαθεί να τον αναγκάσει να μετακινηθεί. Αν τα καταφέρει,
κερδίζει.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Ο Α πρέπει να έχει λυγισμένα γόνατα για να είναι χαμηλά το κέντρο βάρους και να
αυξήσει έτσι την σταθερότητά του. Ο Β εκτελεί περιστροφικές κινήσεις έτσι, ώστε να
αναγκάσει τον Α να γυρνά και να χάνει την ισορροπία του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

15΄΄ ενεργούς δράσης και 15΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

(α) Αγώνας ένας εναντίον ενός
(β) Επιλογή αντιπάλου ή όχι
(γ) Αγώνας σε ομάδες

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Πάλη με τα πόδια

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Βελτίωση της αντίδρασης στα κινητικά ερεθίσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια. Βρίσκονται ξαπλωμένοι με την πλάτη στο
ταπί και με το σύνθημα σηκώνουν ψηλά το ένα τους πόδι και το αγκιστρώνουν στο
αντίστοιχο πόδι του συμπαίκτη τους. Κάθε παιδί προσπαθεί να ρίξει το πόδι του
συμπαίκτη του και να σηκωθεί στην όρθια θέση.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

(α) Το πόδι στήριξης μένει σταθερό
(β) Τα χέρια δεν εκτελούν καμία κίνηση

ΚΑΝΟΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Κερδίζει το παιδί που πρώτο θα αναγκάσει τον συμπαίκτη να πατήσει στο ταπί
1΄ ενεργούς δράσης και 40΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
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Πάρε την κατοχή της μπάλας

ΣΤΟΧΟΙ

A. Αίσθηση της απόστασης
Β. Μυϊκή ενδυνάμωση
Γ. Νευρομυϊκή συναρμογή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια και κρατούν μια μπάλα με τα δυο τους χέρια.
Με το σύνθημα, κάθε παιδί προσπαθεί να πάρει την μπάλα και να τη σηκώσει πάνω
από το κεφάλι του.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το παιχνίδι τελειώνει, όταν πέσει κάτω η μπάλα.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί σε καθιστή θέση, στη γονάτιση, στην πρηνή
κατάκλιση.

1΄ ενεργούς δράσης, 40΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Παιχνίδια για παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών
Μάχη στα τετράγωνα
ΣΤΟΧΟΙ

Α. Ανάπτυξη ισορροπίας
Β. Μυϊκή ενδυνάμωση
Γ. Μυϊκή αντοχή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πάνω στην παλαίστρα έχουν σχεδιαστεί τρία τετράγωνα διαστάσεων 3x3, 2x2 και
1x1 μέτρων αντίστοιχα. Τέσσερα παιδιά μπαίνουν στο πρώτο τετράγωνο και
ισορροπούν στο ένα τους πόδι, ενώ κρατούν το άλλο πίσω με το χέρι τους. Με το
σύνθημα, αρχίζουν να σπρώχνουν ο ένας τον άλλο με τον ώμο τους. Στόχος τους
είναι να υποχρεώσουν τους συμπαίκτες τους να βγουν έξω από το τετράγωνο. Ο
νικητής παραμένει μέσα στο τετράγωνο και κερδίζει 3 πόντους. Τα υπόλοιπα τρία
παιδιά πηγαίνουν στο άλλο τετράγωνο (2x2) και συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο. Ο
νικητής αυτού του τετράγωνου παίρνει 3 πόντους Μετά μένουν 2 παιδιά και
συνεχίζουν να μάχονται στο άλλο τετράγωνο (1x1). Ο νικητής παίρνει 1 πόντο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Το χέρι το οποίο είναι ελεύθερο, μένει σταθερό προς τα κάτω και τα σπρωξίματα
γίνονται μόνο με το στήθος και τον ώμο.

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Απαγορεύονται τα σκληρά χτυπήματα

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Προτείνεται στα παιδιά να κρατούν τα χέρια τους πίσω από το κεφάλι τους

1΄ ενεργούς δράσης και 40΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.
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Κοκορομαχίες

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Ανάπτυξη συνεργασίας
Γ. Εξοικείωση με την έννοια της πάλης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Το ένα από τα δύο παιδιά σε κάθε ζευγάρι
ανεβαίνει στην πλάτη του άλλου. Κάθε ζευγάρι θα αντιμετωπίσει ένα άλλο, σε
συγκεκριμένο χώρο. Στόχος των αναβατών είναι να τραβήξουν κάτω τον αναβάτη
του αντίπαλου ζευγαριού, έτσι ώστε να πέσει κάτω από την πλάτη του συμπαίκτη
του.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Τα παιδιά που κρατούν τον συναθλητή τους δε συμμετέχουν στην πάλη, αλλά
προσπαθούν να βάλουν περισσότερη δύναμη στα πόδια.

ΚΑΝΟΝΕΣ

Αν πέσουν και οι δύο αναβάτες, τότε κερδίζει αυτός που άγγιξε το πάτωμα
τελευταίος. Στην επανάληψη του παιχνιδιού αντιστρέφονται οι ρόλοι.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40΄΄ ενεργούς δράσης και 50΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί και σε ομάδες

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Τα άλογα

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Mυϊκή ενδυνάμωση
Β. Έλεγχος δύναμης που ασκεί ο ένας στον άλλον
Γ. Νευρομυϊκή συναρμογή
Δ. Συντονισμός των ασκήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και στέκονται με την πλάτη ο ένας στον άλλο, ενώ
δένονται με ένα σχοινί κάτω από τους ώμους (το σχοινί περνάει κάτω από τις
μασχάλες και προσαρμόζεται στο στήθος). Μετά το σύνθημα, κάθε παιδί προσπαθεί
να τραβήξει τον συμπαίκτη του στην πλευρά του έξω από τη γραμμή.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Όλες οι κινήσεις εκτελούνται περιστροφικά και το ένα πόδι βρίσκεται πιο μπροστά
από το άλλο

ΚΑΝΟΝΕΣ

Το παιχνίδι τελειώνει με ισοπαλία αν οι παίχτες πετύχουν το στόχο τους μέσα σε 30΄΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

1΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.
Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί και σε ομάδες
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Ποιος θα πάρει πρώτος τις κορύνες

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Έλεγχος δύναμης που ασκεί ο ένας στον άλλον
Β. Νευρομυϊκή συναρμογή
Γ. Συντονισμός κινήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια και στέκονται με την πλάτη ο ένας στον
άλλο, ενώ είναι δεμένοι με σχοινί. Μπροστά από κάθε παιδί, και σε απόσταση 1,5 μ.
περίπου, υπάρχει μια κορύνα. Στόχος κάθε παιδιού είναι να φτάσει πρώτος την
κορύνα και να την πάρει.

ΚΑΝΟΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Απαγορεύεται να πέσει κάποιος στο πάτωμα και να ρίξει σκόπιμα τον αντίπαλο
50΄΄ ενεργούς δράσης και 40΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Μονομαχία με ράβδο

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Ανάπτυξη χειρισμού του αντιπάλου
Γ. Χρήση προσποιήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι βρίσκεται μέσα σε κύκλο διαμέτρου
3 μέτρων και κρατούν μαζί μία ράβδο, ακουμπώντας ένα σημάδι πάνω σε αυτή με το
αριστερό τους χέρι, ενώ με το δεξί τους πιάνουν την άκρη της ράβδου. Με το
σύνθημα, τα παιδιά προσπαθούν να σπρώξουν τον συμπαίκτη τους έξω από τα όρια
του κύκλου.

ΚΑΝΟΝΕΣ

(α) τα χέρια δεν πρέπει να μετακινούνται πάνω στη ράβδο, (β) τα παιδιά δε
σηκώνονται στις μύτες των ποδιών τους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
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Το τράβηγμα του σχοινιού

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Βελτίωση ισορροπίας και σταθερότητας
Β. Αίσθηση του βάρους του σώματος
Γ. Χρήση προσποιήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα σχοινί βρίσκεται στη μέση στο πάτωμα σε ίση απόσταση ανάμεσα στους παίκτες.
Κάθε μία από τις δύο ομάδες παίρνει το μισό του σχοινιού. Το τράβηγμα του σχοινιού
ξεκινάει μετά από ένα σύνθημα. Κερδίζει η ομάδα που θα τραβήξει τρείς φορές τους
αντιπάλους για 3 μέτρα.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ

Απαγορεύεται να αφήσουν τα χέρια τους από το σχοινί

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

1’ ενεργούς δράσης, 40’’ διάλειμμα και θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.

Για να ξεκινήσει και να τελειώσει το τράβηγμα του σχοινιού, πρέπει να δοθεί το
σύνθημα του προπονητή. Είναι αδύνατο να αφήσουν το σχοινί πριν από το δεύτερο
σύνθημα.
Α) Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί σε ζευγάρια ή σε ομάδες
Β) Οι παίχτες μπορούν να κοιτούν πίσω

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Προσπάθησε να ξεφύγεις

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Ανάπτυξη αντανακλαστικών
Β. Ανάπτυξη ταχύτητας
Γ. Ανάπτυξη ευλυγισίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Τα μέλη της πρώτης ομάδας πιάνονται από τις
παλάμες και σχηματίζουν κύκλο, ενώ της δεύτερης είναι μέσα στον κύκλο και
προσπαθούν να βγουν έξω από αυτόν.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Τα παιδιά που σχηματίζουν τον κύκλο δεν πρέπει να κάνουν βάναυσες κινήσεις,
στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν τους αντιπάλους να βγουν έξω από αυτόν.

ΚΑΝΟΝΑΣ

Κερδίζει η ομάδα που έχει κρατήσει περισσότερους παίχτες μέσα στον κύκλο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40΄΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
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Στρατηγικό δαχτυλίδι

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Α. Αίσθηση του βάρους του σώματος
Β. Ανάπτυξη αντανακλαστικών
Γ. Ανάπτυξη ταχύτητας
Δ. Ανάπτυξη ευλυγισίας
Τα παιδιά χωρίζονται σε τετράδες. Τα μέλη κάθε τετράδας κρατούν, με το ένα τους χέρι, ένα
σχοινί που είναι δεμένο στις άκρες του, έτσι ώστε να παίρνει το σχήμα δαχτυλιδιού. Δίπλα
από κάθε παίκτη και σε κάποια απόσταση από αυτόν βρίσκεται μια μπάλα. Με το σύνθημα, τα
παιδιά αρχίζουν να τραβούν το σχοινί έτσι ώστε να μπορέσουν να πιάσουν με το ελεύθερο
χέρι τους τη μπάλα. Αυτός που θα πιάσει πρώτος τη μπάλα κερδίζει και βγαίνει από το
παιχνίδι. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν μέχρι να τα καταφέρουν κι αυτοί.
(α) Τα παιδιά δεν πρέπει να αφήσουν το σχοινί.
(β) Η κίνηση πρέπει να γίνεται προς μία κατεύθυνση (μόνο δεξιά ή μόνο αριστερά).
50΄΄ ενεργούς δράσης και 40΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
Είναι δυνατόν να αλλάξουμε το μέγεθος των αντικειμένων (σχοινί, μπάλες)

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Σύγκρουση με τις παλάμες

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Ανάπτυξη αντανακλαστικών
Β. Βελτίωση ισορροπίας και σταθερότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και στέκονται ο ένας αντιμέτωπος με τον άλλον,
έχοντας τις παλάμες τους να εφάπτονται. Με το σύνθημα, αρχίζουν να σπρώχνουν ο
ένας τον άλλο, πάντα από τις παλάμες.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Έλεγχος της δύναμης

ΚΑΝΟΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Χάνει αυτός που θα κουνήσει τα πόδια του
30΄΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.
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Σπρώχνοντας από βαθύ κάθισμα

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Έλεγχος της δύναμης που ασκεί ο ένας στον άλλον
Β. Ανάπτυξη ισορροπίας
Γ. Βελτίωση στήριξης των κινήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δυο παίκτες μπαίνουν μέσα σε έναν κύκλο διαμέτρου 3 μέτρων σε βαθύ κάθισμα και
πιάνουν τα πόδια με τα χέρια. Ο στόχος τους είναι να σπρώξουν με τους ώμους
δυνατά, ώστε ο αντίπαλος να χάσει την ισορροπία του και να ακουμπήσει με τα
χέρια, τα γόνατα, τους γλουτούς το χαλί.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΑΣ

Να μην έρθουν σε επαφή τα κεφάλια τους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

20’’ ενεργή δράση, 20’’ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.

Το παιχνίδι τελειώνει στην ισοπαλία αν δεν μπορέσει να υπερισχύσει κάποιος
Είναι δυνατόν να εκτελεστεί το παιχνίδι από την αρχική θέση, ενώ τα χέρια
τοποθετούνται πίσω από το κεφάλι ή στα γόνατα.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Πέσε κάτω στο ταπί

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Ανάπτυξη ταχύτητας στις κινήσεις.
Β. Βελτίωση της αντίδρασης στα κινητικά ερεθίσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες. Τα μέλη κάθε ομάδας κάθονται σε πρηνή
κατάκλιση, απέναντι από τα μέλη της άλλης ομάδας, σχηματίζοντας ζευγάρια. Με το
σύνθημα πηδούν στα γόνατα και προσπαθούν να ρίξουν ο ένας τον άλλον στο ταπί.
Ο νικητής παίρνει 1 πόντο. Κερδίζει η ομάδα που θα πάρει τους περισσότερους
πόντους.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Δεν πρέπει να ακουμπάμε με τα χέρια μας το πρόσωπο του αντιπάλου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

10΄΄ ενεργούς δράσης και 5΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.
Είναι δυνατόν να αλλάξει η αρχική θέση
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Αρπάζοντας την περιοχή

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Ανάπτυξη ισορροπίας και σταθερότητας
Β. Αίσθηση του σώματος του άλλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι σε ζευγάρια, ο ένας απέναντι από τον άλλο, σε στήριξη σε «V». Με το
σύνθημα, αρχίζουν να σπρώχνουν ο ένας τον άλλο με τον ώμο. Στόχος κάθε παιδιού
είναι, χωρίς να αλλάξει την αρχική του θέση, να αναγκάσει τον συμπαίκτη του να
βγει από τα όρια της περιοχής τους.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Τα γόνατα των παιδιών πρέπει να είναι τεντωμένα και τα χέρια τους ανοιχτά, στο
άνοιγμα των ώμων

ΚΑΝΟΝΑΣ

Απαγορεύεται να ακουμπήσουν τα γόνατα στο ταπί

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

50΄΄ ενεργούς δράσης και 50΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
(α) Το παιχνίδι μπορεί να γίνει από στήριξη σε «Π»
(β) Μπορεί να οριστεί εξαρχής ότι το σπρώξιμο του αντιπάλου θα γίνει με τον
αριστερό ή τον δεξί ώμο

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Απόδραση

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Νευρομϋική συναρμογή
Β. Γρήγορη εναλλαγή κινήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια και στέκονται μέσα σε κύκλο, ο ένας πίσω
από τον άλλο. Με το σύνθημα, το παιδί που βρίσκεται πίσω πιάνει τον συμπαίκτη
του από τη μέση και προσπαθεί να τον βγάλει έξω από τον κύκλο, ενώ αυτός
αντιστέκεται προσπαθώντας να παραμείνει στον κύκλο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Το τράβηγμα γίνεται από τη μέση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

40΄΄ ενεργούς δράσης και 20΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
Τα παιδιά στέκονται αντιμέτωπα, πιασμένα από τα χέρια
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Επίμονα παιδιά

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Ανάπτυξη δύναμης
Β. Ανάπτυξη-χειρισμός του αντιπάλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ζευγάρια, κάθονται το ένα απέναντι από το άλλο, έχοντας
ενωμένα τα πέλματα των αντίθετων ποδιών τους (δεξί με αριστερό). Με το σύνθημα,
κάθε παιδί αρχίζει να σπρώχνει το πόδι του αντιπάλου του.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Το σπρώξιμο γίνεται μόνο με το πέλμα και η κίνηση είναι ευθεία (όχι προς τα δεξιά ή
αριστερά)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

20΄΄ ενεργούς δράσης και 20΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Το σπρώξιμο μπορεί να γίνει με τα δυο πόδια

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Ποιος είναι πιο δυνατός

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Ανάπτυξη ισορροπίας
Β. Ανάπτυξη μυϊκής δύναμης
Γ. Έλεγχος στήριξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ζευγάρια, βρίσκονται σε πρηνή θέση, στηριζόμενα στο δεξί
τους χέρι και στα δάχτυλα των ποδιών τους. Με το αριστερό τους χέρι κρατούν το
δεξί χέρι του συμπαίκτη τους, στο ύψος του αγκώνα. Στόχος κάθε παιδιού είναι να
τραβήξει προς το μέρος του τον συμπαίκτη του, έτσι ώστε αυτός να χάσει την
ισορροπία του.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Τα πόδια παραμένουν τεντωμένα πίσω και δεν έρχονται κοντά στο σώμα, ενώ το
χέρι στήριξης βρίσκεται σταθερό με την παλάμη στο ταπί. Απαγορεύεται να
ακουμπήσει στο ταπί ο αγκώνας των παιδιών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

30΄΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

(α) Τα παιδιά μπορούν να βρίσκονται σε στήριξη σε σχήμα «Π»
(β) Η λαβή του αντιπάλου μπορεί να γίνει από τον καρπό του
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Καμουφλάζ

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Βελτίωση της αντίδρασης στα κινητικά ερεθίσματα
Β. Ανάπτυξη ισορροπίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ζευγάρια, στέκονται αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλο, πάνω
στο ταπί. Με το σύνθημα, κάθε παιδί προσπαθεί να αρπάξει τον κορμό του συμπαίκτη
του, ενώ αυτός αντιστέκεται ενεργητικά, κινούμενος πάνω στο ταπί.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Το κράτημα του αντιπάλου γίνεται μόνο από τον κορμό

ΚΑΝΟΝΕΣ

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να πέσουν έξω από τα όρια του ταπί. Νικητής είναι αυτός
που θα καταφέρει να αρπάξει τον κορμό του συμπαίκτη του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

20΄΄ ενεργούς δράσης και 5΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν 15 επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Μάχη με ράβδο γυμναστικής

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Χρήση προσποιήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ζευγάρια, βρίσκονται μέσα σε κύκλο και κρατούν σφιχτά
μία ράβδο γυμναστικής, τα άκρα της οποίας είναι κάτω από τον ώμο τους. Με το
σύνθημα, κάθε παιδί πιέζει τη ράβδο και προσπαθεί να σπρώξει τον συμπαίκτη του
έξω από τον κύκλο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

(α) Τα πόδια των παιδιών πρέπει να είναι λυγισμένα, (β) τα παιδιά κρατούν τη ράβδο
με το ένα χέρι και έχουν το άλλο ακινητοποιημένο πίσω από τη μέση τους.

ΚΑΝΟΝΑΣ

Το παιδί που θα ακουμπήσει έστω και με το ένα πόδι του τον κύκλο, χάνει

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40΄΄ ενεργούς δράσης και 40΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.
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Δυνατό κράτημα

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Βελτίωση ευλυγισίας
Γ. Ανάπτυξη ισορροπίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ζευγάρια, στέκονται με την πλάτη ο ένας στον άλλον,
έχοντας τα χέρια τους ψηλά και κρατώντας μία ράβδο γυμναστικής. Στόχος κάθε
παιδιού είναι να κάνει κάμψη του κορμού του, έτσι ώστε να αποκολληθεί ο
συμπαίκτης τους από το ταπί.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Το παιδί που σηκώνει τον συνασκούμενο στην πλάτη του, πρέπει να έχει ελαφρώς
λυγισμένα τα γόνατα και ο κορμός του να σχηματίζει τόξο

ΚΑΝΟΝΑΣ

Χάνει αυτός που θα βρεθεί στον αέρα ή θα ελευθερώσει τη ράβδο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10΄΄ ενεργούς δράσης και 20΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Μάχη σε τρεις

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Αντίληψη της δράσης και της αντίδρασης του άλλου
Β. Αύξηση της ευλυγισίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε τριάδες. Σε κάθε τριάδα, τα δύο παιδιά στέκονται το ένα
απέναντι από το άλλο, ενώ το τρίτο είναι ανάμεσά τους, έχοντας μέτωπο στον ένα
από τους δύο συμπαίκτες του. Στόχος των δύο πρώτων παιδιών είναι να αγγίξουν ο
ένας τον άλλον, ενώ το τρίτο προσπαθεί να τους αποτρέψει, μπλοκάροντας όλες τις
κινήσεις τους.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

(α) Το σπρώξιμο από το κεντρικό παιδί θα πρέπει να γίνεται στο στήθος των
συμπαικτών του, (β) Όλα τα παιδιά πρέπει να κινούνται δραστήρια πάνω στο ταπί

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1΄ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
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Δυνατά πόδια

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Βελτίωση ευλυγισίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια και κάθονται το ένα απέναντι από το άλλο,
στην εδραία θέση, με τα πόδια τους ανοιχτά [το ένα από τα δύο παιδιά (Α) έχει τα
πέλματά του μέσα από τους αστραγάλους του άλλου παιδιού (Β)]. Ο Α προσπαθεί να
ανοίξει περισσότερο τα πόδια του συμπαίκτη του, ενώ αυτός αντιστέκεται. Κερδίζει
αυτός που θα απομακρύνει τα πόδια του συμπαίκτη του σε λιγότερο χρόνο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Το σπρώξιμο στο εσωτερικό του ποδιού θα πρέπει να γίνεται από τις φτέρνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Πάλη των χεριών στα γόνατα

ΣΤΟΧΟΣ

Μυϊκή ενδυνάμωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και κάθονται στην ημιγονάτιση, ο ένας απέναντι
από τον άλλο. Πάνω στο γόνατό τους βάζουν το χέρι της ίδιας πλευράς και κρατούν
με αυτό το χέρι του συμπαίκτη τους. Με το σύνθημα, κάθε παιδί προσπαθεί να
τραβήξει το χέρι του συμπαίκτη του προς την πλευρά του. Το άλλο χέρι τους είναι
ακινητοποιημένο πίσω από τη μέση τους. Κερδίζει αυτός που θα τραβήξει πρώτος το
χέρι του αντιπάλου.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Να μη «σπάζει» το καρπός των παιδιών

ΚΑΝΟΝΑΣ

Απαγορεύεται να μετακινήσουν τα πόδια ή να βοηθήσουν με το άλλο χέρι

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1΄ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
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Ισορροπία του πιθήκου

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Ανάπτυξη ισορροπίας
Β. Ανάπτυξη ευλυγισίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ζευγάρια, ισορροπούν στο ένα τους πόδι, πάνω σε «νησίδες»
ισορροπίας. Στόχος κάθε παιδιού είναι να ακουμπήσει με τα χέρια του τον συμπαίκτη
του, χωρίς να χάσει την ισορροπία του.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

1) Το πόδι που αποτελεί τη βάση στήριξης πρέπει να είναι σταθερό
2) Ο κορμός να έχει μια μικρή κλίση προς τα εμπρός

ΚΑΝΟΝΕΣ

1) Δεν ακουμπάμε το πρόσωπο του συμπαίκτη μας
2) Δε σπρώχνουμε και δε μετακινούμε το βραχάκι ισορροπίας του συμπαίκτη μας
3) Όποιος χάσει την ισορροπία του και πέσει κάτω, χάνει έναν βαθμό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

1΄ ενεργούς δράσης και 30΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τρεις επαναλήψεις.
Τα παιδιά μπορούν να ισορροπήσουν στα δύο πόδια

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Επιδέξιος αναβάτης

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Ανάπτυξη ισορροπίας
Β. Ανάπτυξη μυϊκής ενδυνάμωσης
Γ. Χρήση προσποιήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια. Σε κάθε ζευγάρι, ο ένας παριστάνει το άλογο
και ο άλλος τον αναβάτη. Ο αναβάτης κάθεται πάνω στο άλογο, το οποίο βρίσκεται
σε στήριξη σε σχήμα «Π», και δένει τα χέρια του πίσω από το κεφάλι του. Το άλογο
εκτελεί διάφορες κινήσεις της σπονδυλικής του στήλης, προσπαθώντας να
προκαλέσει την απώλεια της ισορροπίας του αναβάτη.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Καθώς το παιδί-άλογο κάνει κινήσεις με τη σπονδυλική του στήλη, τα γόνατα και οι
παλάμες του παραμένουν σταθερά, για την αποφυγή οποιουδήποτε τραυματισμού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

1΄ ενεργούς δράσης και 40΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν τέσσερις επαναλήψεις.
Το άλογο κινείται προς τα πίσω
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Αποκόλληση από το ταπί

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Βελτίωση ευλυγισίας-ευκινησίας
Γ. Χρήση του σώματος του άλλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ζευγάρια. Ο ένας είναι σε στήριξη σε σχήμα «V» και ο
άλλος προσπαθεί, κρατώντας τον συμπαίκτη του από τη μέση, να τον αποκολλήσει
από το ταπί.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Το τράβηγμα του συμπαίκτη γίνεται μόνο από τη μέση του

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

1΄ ενεργούς δράσης και 45΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.
(α) Το παιδί που είναι σε στήριξη σε σχήμα «V» δεν έχει δικαίωμα να αντιδράσει
(β) Το παιδί που είναι σε στήριξη σε σχήμα «V» αντιστέκεται ενεργητικά

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Νικώντας τον αντίπαλο

ΣΤΟΧΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Α. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Ανάπτυξη μυϊκής αντοχής και της αντίστασης
Δύο παίκτες στέκονται ο ένας απέναντι από τον άλλον. Ο ένας παίκτης σταθεροποίει τα χέρια
του πάνω στους ώμους του συνασκούμενου. Ο άλλος προσπαθεί να ελευθερωθεί από το
κράτημα. Ο ένας από αυτούς σηκώνει τα χέρια στα πλάγια έχοντας τα δάχτυλα γροθιά. Η
αποστολή του άλλου παίχτη είναι να πιέσει πάνω στα χέρια του συνασκούμενου και να τα
πάρει προς τα κάτω. Ο παίχτης που χάνει είναι αυτός που δεν κατάφερε να υπερνικήσει τον
αντίπαλο. Μετά οι παίχτες αλλάζουν ρόλους.
Το ένα πόδι βρίσκεται μπροστά από το άλλο για καλύτερη ισορροπία
Απαγορεύεται εφαρμογή σκληρών και οδυνηρών τεχνικών
40 δευτερόλεπτα ενεργούς δράσης και 10 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε
επαναλήψεις
Ο πρώτος παίχτης σηκώνει τα χέρια μπροστά. Ο δεύτερος παίχτης προσπαθεί να ανοίξει στα
πλάγια.
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Βγες έξω από τον κύκλο

ΣΤΟΧΟΙ

Α. Μυϊκή ενδυνάμωση
Β. Βελτίωση αντοχής και ικανότητας διαφυγής από τον αντίπαλο
Γ. Βελτίωση ισορροπίας και σταθερότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ζευγάρια, βρίσκονται μέσα σε ένα στεφάνι κρατώντας ο
ένας τον άλλο από τους πήχεις. Με το σύνθημα, προσπαθούν να σπρώξουν τον
συμπαίκτη τους έξω από το στεφάνι.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

(α) τα γόνατα πρέπει να είναι λυγισμένα
(β) σπρώχνουμε μόνο με τα χέρια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40΄΄ ενεργούς δράσης και 10΄΄ διάλειμμα. Θα γίνουν πέντε επαναλήψεις.

Παιχνίδια σωματικής επαφής
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Οι συγγραφείς ευχαριστούν τους φοιτητές τους
Χρίστου Ανδρέα, Βασίλη Χριστοδουλίδη, Μάριο Ευθυβούλου
για τη σημαντική τους βοήθεια στη συλλογή του υλικού.
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Η ιδέα για τις Εκδόσεις Σαΐτα ξεπήδησε τον Ιούλιο του 2012 με πρωταρχικό σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου
όπου τα έργα συγγραφέων θα συνομιλούν άμεσα, δωρεάν και ελεύθερα με το αναγνωστικό κοινό.
Μακριά από το κέρδος, την εκμετάλλευση και την εμπορευματοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι Εκδόσεις
Σαΐτα επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις Εκδότη-Συγγραφέα-Αναγνώστη, καλλιεργώντας τον
πραγματικό διάλογο, την αλληλεπίδραση και την ουσιαστική επικοινωνία του έργου με τον αναγνώστη δίχως
προϋποθέσεις και περιορισμούς.
Ο ισχυρός άνεμος της αγάπης για το βιβλίο,
το γλυκό αεράκι της δημιουργικότητας,
ο ζέφυρος της καινοτομίας,
ο σιρόκος της φαντασίας,
ο λεβάντες της επιμονής,
ο γραίγος του οράματος,
καθοδηγούν τη σαΐτα των Εκδόσεών μας.
Σας καλούμε λοιπόν να αφήσετε τα βιβλία να πετάξουν ελεύθερα!

120

Ιωάννης Μπάρμπας, Φωτεινή Βενετσάνου, Αντώνης Καμπάς

Το βιβλίο περιέχει όλα αυτά που χρειάζονται οι προπονητές που
ασχολούνται με μικρά παιδιά και θέλουν να τα μυήσουν στη μαγεία των
παιχνιδιών επαφής. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, δίνονται στοιχεία που
αφορούν την ανάπτυξη των κινήσεων και την κινητική μάθηση. Στο
πλαίσιο αυτό γίνεται ειδική μνεία για την κινητική συναρμογή, τη σημασία
της και την ανάπτυξή της. Τα πέντε μορφήματα κινητικής συναρμογής
(διαφοροποίηση, προσανατολισμός, ισορροπία, αντίδραση, ρυθμός)
παρουσιάζονται και αναλύονται σε ιδιαίτερο υποκεφάλαιο. Τέλος το μέρος
αυτό ολοκληρώνεται με κάποια στοιχεία που αφορούν την παιδαγωγική
αξία των παιχνιδιών σωματικής επαφής. Στο δεύτερο μέρος, έχουμε
συλλέξει και παρουσιάζουμε 66 εικονογραφημένα παιχνίδια
κατηγοριοποιημένα ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και την
καταλληλότητά τους ανά ηλικία.
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