
Μάθημα Ανάπτυξης αιφνιδιασμού και μετάβασης σε επίθεση εναντίον ατομικής άμυνας 

Διάρκεια Μαθήματος: Το μάθημα έχει διάρκεια δύο διδακτικές  ώρες και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της έκτης τάξης του Δημοτικού σχολείου.  

Αντικείμενο που θα διδαχθεί είναι ο ομαδικός αιφνιδιασμός, με 3-4 και 5 παίκτες και η μετάβαση σε επίθεση εναντίον  ατομικής άμυνας (μαν του μαν). 

Θεωρούμε ότι, τα παιδιά έχουν ήδη διδαχθεί τα βασικά στα προηγούμενα χρόνια, όμως με ένα πρώτο διαγνωστικό τεστ γραπτό, στους βασικούς κανονισμούς και στις δεξιότητες θα διαπιστώσουμε τα τυχόν κενά τους ή τις λανθασμένες ίσως 
ή ελλιπείς γνώσεις τους. 

( Στο γήπεδο του σχολείου , με ένα πρώτο μάθημα πάνω στις βασικές δεξιότητες και συνεργασίες 2-3 ατόμων, θα διαπιστώσουμε και τις τεχνικές τους δεξιότητες σε πρακτικό επίπεδο). 

Ομάδα στόχου: Μαθητές, μαθήτριες της έκτης τάξης Δημοτικού σχολείου. 
Παιδαγωγικοί στόχοι του μαθήματος: Σε θεωρητικό επίπεδο: να μάθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τους βασικούς κανονισμούς, να γνωρίσουν τις βασικές δεξιότητες του αθλήματος,  τρόπους συνεργασίας και βασικές μορφές τακτικής 

εναντίον προσωπικής άμυνας.  

Στο πρακτικό  να συνεργαστούν με ασκήσεις 3-4-5 ατόμων και παράλληλα να προπονηθούν στο άθλημα του μπάσκετ. 
Μέσω του αθλήματος του μπάσκετ στην πράξη:  να γυμναστούν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, να αναπτύξουν αισθήματα αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης και το αίσθημα του "ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ" ( fair play). 

Επιμέρους στόχοι: Σε θεωρητικό επίπεδο να γνωρίσουν το άθλημα του μπάσκετ, ενώ σε πρακτικό επίπεδο με την εξάσκηση στις δεξιότητες, τις ασκήσεις 3 έως και 5 ατόμων και το διπλό, να βελτιώσουν τις ικανότητες της συναρμογής των 

κινήσεων, της ταχύτητας, της ευκινησίας, της αντοχής, της αντίληψης του χώρου και του χρόνου και την ικανότητα συνεργασίας με τους συμπαίκτες τους. 
Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές και μαθήτριες, καλό θα είναι να γνωρίζουν τους κανονισμούς,  τις βασικές δεξιότητες και κάποιες μορφές επιθετικής και αμυντικής συνεργασίας, αλλά με ένα πρώτο διαγνωστικό τεστ  στη θεωρία και 

ένα πρακτικό μάθημα, θα διαπιστωθούν οι τυχόν ελλείψεις τους και οι λανθασμένες ίσως αντιλήψεις τους και θα αναπροσαρμοστούν οι στόχοι στο επίπεδο ή στα επίπεδα των μαθητών-τριών. 

Μέθοδος διδασκαλίας: Οι δεξιότητες, οι συνεργασίες και οι βασικοί κανονισμοί θα διδαχθούν με τη δασκαλοκεντρική μέθοδο ενώ με την εφαρμογή τους στα πρακτικά μαθήματα, ( με ασκήσεις σε παιγνιώδη μορφή), οι μαθητές και οι 
μαθήτριες θα μπορέσουν να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 

Η διδασκαλία στο πρακτικό μέρος θα ξεκινήσει από  ασκήσεις  σε τριάδες με συνεργασίες, τετράδες, πεντάδες , συναγωνιστικές ασκήσεις και τέλος διπλό παιχνίδι. 

Στο θεωρητικό μέρος θα ξεκινήσουμε με ένα διαγνωστικό τεστ και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα, με κανονισμούς, βασικές δεξιότητες,ασκήσεις, τεστ αξιολόγησης. 

Υλικό: Πληροφορίες για το άθλημα  και κανόνες παιχνιδιού, από την wikipaideia και κείμενο από το βιβλίο Φυσικής Αγωγής ή/και από ηλεκτρονικές σελίδες  youtube, βίντεο επίδειξης και δεξιοτήτων από το διαδίκτυο, λογισμικό 

αξιολόγησης google forms, λογισμικό google sites, 

 για το πρακτικό κομμάτι: μπάλες, γήπεδο μπάσκετ, κώνοι κ.τ.λ. 
Μέθοδος αξιολόγησης: Τεστ σε θεωρητικές γνώσεις κανονισμών, δεξιοτήτων  και συνεργασιών γραπτά, 

- στην πράξη ασκήσεις δεξιοτήτων και  συνεργασιών,  

-πρακτικό τεστ δεξιοτήτων + συνεργασιών και διπλό μπάσκετ με εφαρμογή των παραπάνω. 
-τελικό τεστ μετά την εφαρμογή του μαθήματος 

Πληροφορίες-Επικοινωνία: για απορίες σχετικά με τις ασκήσεις, το μάθημα και τα τεστ στα vagelisntelis@gmail.com, vagelisntelis@yahoo.gr 

 
 

Θεωρητικό διαγνωστικό τεστ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel21Lct-luHl-bjEHZQ7gAeRQdxfcOE6ypf7t-Kuc3wvrjag/viewform?usp=sf_link 
 
 

 

 

https://sites.google.com/site/vagelisntelis/mathema-anaptyxes-aiphnidiasmou-kai-metabases-se-epithese-enantion-atomikes-amynas/goog_79823717
https://sites.google.com/site/vagelisntelis/mathema-anaptyxes-aiphnidiasmou-kai-metabases-se-epithese-enantion-atomikes-amynas/goog_79823717
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel21Lct-luHl-bjEHZQ7gAeRQdxfcOE6ypf7t-Kuc3wvrjag/viewform?usp=sf_link

