
 

 

Εισαγωγικό μέρος 

Προθέρμανση 15 λεπτά: Μετά από μια προθέρμανση με ασκήσεις πάσας, lay-up, και σουτ για 10 λεπτά, ακολουθούν διατάσεις  5 λεπτών. 

Κατά την  διάρκεια των διατάσεων ενημερώνουμε τους μαθητές και μαθήτριες για τον στόχο του μαθήματος και χωρίζουμε  ή αφήνουμε τους μαθητές να χωριστούν αρχικά σε τριάδες, έπειτα 

σε τετράδες και τελικά σε πεντάδες. 

 

Κυρίως μέρος: 

-Ασκήσεις σε τριάδες 15 λεπτά 

- Rebound, pivot εξωτερικό ,πάσα από την πλευρά που παίρνει το rebound ο ψηλός κάθε τριάδας, προώθηση της μπάλας  ή κατευθείαν πάσα στον απέναντι παίκτη που φεύγει από τον πλάγιο 

διάδρομο -απέναντι, lay-up (αρχικά από τον περιφερειακό  παίκτη, δηλαδή 2 πάσες). https://youtu.be/bi1xLpDxa3Q 

-Η ίδια άσκηση από την άλλη πλευρά, αλλαγή ρόλων των παικτών  

-Η ίδια άσκηση, αλλά τώρα, βάζουμε και την τρίτη πάσα, ο πλαϊνός παίκτης δεν εκτελεί με lay-up αλλά περιμένει με jump-stop τον ψηλό (rebounder), που έρχεται trailer και του πασάρει την 

μπάλα (3 πάσες, ο rebounder έρχεται και τελειώνει τη φάση). 

-Η ίδια άσκηση με αλλαγή πλευράς ( δεξιά-αριστερά), και αλλαγή ρόλου των παικτών. 

-Η ίδια άσκηση αλλά ο ψηλός δεν παίρνει την μπάλα, στο κόψιμο στη ρακέτα, ο πλαϊνός παίκτης επιστρέφει την μπάλα στον παίκτη που έκανε τη δεύτερη πάσα που εκτελεί ένα jump-shot.  

 

-Ασκήσεις σε τετράδες 15 λεπτά 

Εισαγωγή του δεύτερου περιφερειακού παίκτη 

- Η προηγούμενη άσκηση με επιλογή πάσας:  

Έπειτα από το rebound και την πρώτη πάσα στον play-maker,  πάσα σε έναν από τους  περιφερειακούς παίκτες που φεύγουν στον δεξιό και στον αριστερό πλάγιο διάδρομο και σε πρώτη 

φάση καλάθι από τον περιφερειακό παίκτη.https://youtu.be/O8jmQnmcicY 

-Η ίδια άσκηση με το περιφερειακό παίκτη που παίρνει τη δεύτερη πάσα να περιμένει με ένα jump-stop, τον rebounder που περνάει και  τελειώνει με lay-up (3 πάσες). 

- Η ίδια άσκηση με πέρασμα του rebounder χωρίς να πάρει την πάσα, επιστροφή της μπάλας για σουτ στον play-maker. 

-Αλλαγή ρόλου των παικτών 

- 

Ασκήσεις σε πεντάδες 15 λεπτά 

Εισαγωγή του δεύτερου ψηλού 

-Η προηγούμενη άσκηση με επιλογή του rebound, δεξιά ή αριστερά. 

Η πρώτη πάσα  πηγαίνει στον κοντινότερο περιφερειακό παίκτη ή τον play-maker που πηγαίνει στην πλευρά του rebound για να πάρει την πρώτη πάσα. 

Οι περιφερειακοί παίκτες φεύγουν στους πλάγιους διαδρόμους αριστερά και δεξιά, ο  ψηλός παίκτης που δεν παίρνει το rebound φεύγει πρώτος για trailer πάσα. 

-Η ίδια κλιμάκωση των ασκήσεων, με καλάθι από : περιφερειακό παίκτη, trailer, play-maker με σουτ. 

-Η ίδια άσκηση με την μπάλα να επιστρέφει στον play-maker για σουτ, ο trailer έχει περάσει δεν έχει πάρει πάσα και βγαίνει στην απέναντι πλευρά, ο rebounder που ακολουθεί στήνει ένα 

screen  pick n' roll https://youtu.be/DiQMQPDIRyM για τον play-maker και παίζουν τη φάση οι δύο τους, ενώ ο πρώτος ψηλός στήνει ένα back screen στην απέναντι (αδύνατη πλευρά) για τον 

περιφερειακό παίκτη για μια πάσα back-door ή  μια πάσα στον ψηλό που ρολλάρει μετά το screen. 

 

Παραλλαγές 15- 20 λεπτά 

με αλλαγή πλευράς των παικτών, ''κοψίματα" στη ρακέτα και screen διαφόρων μορφών, κάθετα, αντίθετα κ.τ.λ.https://youtu.be/NtGBZff708I 

  

Διπλό  15-20 λεπτά  

- Εφαρμογή του αιφνιδιασμού όπου είναι δυνατό  και μετάβαση σε επίθεση εναντίον ατομικής άμυνας με παραλλαγές που εφαρμόσαμε στις ασκήσεις. 

Συνολικός χρόνος 90-100 λεπτά, δύο διδακτικές ώρες. 

https://youtu.be/bi1xLpDxa3Q
https://youtu.be/O8jmQnmcicY
https://youtu.be/DiQMQPDIRyM
https://youtu.be/NtGBZff708I


 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά το μάθημα οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν τις γνώσεις με το τεστ μαθήματος, κάνοντας δεξί κλικ στον παρακάτω υπερσύνδεσμο, 

 

Τεστ μαθήματος: https://docs.google.com/forms/d/1JV0vCyf5rABH7AqkxpUCG24-_YRRpSX3Bj9vFUQ5Ed8/ 

 

https://docs.google.com/forms/d/1JV0vCyf5rABH7AqkxpUCG24-_YRRpSX3Bj9vFUQ5Ed8/
https://sites.google.com/site/vagelisntelis/mathema-anaptyxes-aiphnidiasmou-kai-metabases-se-epithese-enantion-atomikes-amynas/basketball-2258650_960_720.jpg?attredirects=0

