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Σα θηκεηηθά πενηεπόμεκα έπμοκ κόεμα

γηα ηα παηδηά ακ:
 Βειηηώκμοκ ηεκ ογεία θαη βμεζμύκ ηε ζςμαηηθή ακάπηολε θαη 

ςνίμακζε

 Γκζαννύκμοκ ημκ πεηναμαηηζμό

 Πνμάγμοκ ηε δεμημονγηθόηεηα

 Ακαπηύζζμοκ ηε θακηαζία

 Γκενγμπμημύκ ηε ζθέρε

 Βειηηώκμοκ ηεκ αοημπεπμίζεζε

 Βμεζμύκ ζηεκ έθθναζε ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ

 Πνμάγμοκ ηε ζοκενγαζία θαη ζομβάιιμοκ ζηεκ θαηακόεζε

ηςκ άιιςκ

 ομβάιιμοκ ζηεκ θαηακόεζε θαη ζηεκ ακάιοζε ημο

πενηβάιιμκημξ

ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ



ΠΟΤ ΑΠΟΒΛΓΠΓΙ Η 
ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ;;;

Με άιια ιόγηα, ε ακάπηολε ηεξ αγάπεξ 
γηα ηεκ θίκεζε, ε δηαζθέδαζε από ημ

παηπκίδη, ε εδναίςζε ζηαζενώκ 
νμοηηκώκ, ε ακάπηολε δελημηήηςκ 

επηθμηκςκίαξ θαη ε ζοκενγαζία είκαη ημ 
δεημύμεκμ

από ηε ζομμεημπή ημο παηδημύ ζηηξ 
θηκεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ζ’ αοηή ηεκ 

ειηθία.



Πμο απμβιέπεη;;;

ηεκ ακάπηολε ηςκ βαζηθώκ θηκεηηθώκ 
δελημηήηςκ:

(α) Δελημηήηςκ ζηαζενμπμίεζεξ 
(θάζεηεξ ζηενίλεηξ ζώμαημξ, νμιάνηζμα 
ζώμαημξ, ηζμννμπίεξ θ.ά.), 

(β) Δελημηήηςκ μεηαθίκεζεξ (πενπάηεμα, 
ηνέλημμ, άιμαηα,ακαννίπεζε θ.ά.), θαη 

(γ) Δελημηήηςκ πεηνηζμμύ (νίρε,

οπμδμπή, ακαπήδεζε μπάιαξ, 
θηύπεμα με ακηηθείμεκμ θ.ά.).



• ηεκ ακάπηολε θηκεηηθώκ εκκμηώκ (όπςξ 
ζηεκ ακηίιερε ημο πώνμο, ημο ζώμαημξ, 
ηεξ ακηίιερεξ ζπέζεςκ, ηεξ
πνμζπάζεηαξ, ημο νοζμμύ θ.ά.).

• ηεκ εθανμμγή ηςκ θηκεηηθώκ 
δελημηήηςκ θαη θηκεηηθώκ εκκμηώκ (ζηε 
γομκαζηηθή, ζημ πμνό, ζε ακαπηοληαθά

θαηάιιεια θηκεηηθά παηπκίδηα).’

• ηεκ εκενγμπμίεζε ηεξ θακηαζίαξ θαη 
ζηεκ ακάπηολε ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ ζε 
ζπέζε με ηεκ θίκεζε.



ηεκ εκίζποζε ηςκ κμεηηθώκ ηθακμηήηςκ 
μέζα από ηεκ επίιοζε πνμβιεμάηςκ 
θίκεζεξ θαη ζηε δηεοθόιοκζε ακάπηολεξ 
ημο πνμθμνηθμύ ιόγμο πμο ζπεηίδεηαη με 
ηεκ θίκεζε.

ηεκ εθμάζεζε απιώκ θακόκςκ θαη ζηεκ 
εδναίςζε ζηαζενώκ ζομπενηθμνώκ πμο 
ζπεηίδμκηαη με ηεκ ογεία.



ηεκ ακάπηολε ηεξ αοημπεπμίζεζεξ θαη 
ημο ζάννμοξ.

ηεκ ακάπηολε θμηκςκηθώκ δελημηήηςκ 
γηα ηεκ απμδμπή ηςκ άιιςκ θαη ηε 
ζοκενγαζία μαδί ημοξ θαηά ηε δηάνθεηα 
ηςκ θηκεηηθώκ δναζηενημηήηςκ θαη 
παηπκηδηώκ.



ΠΡΟΣΓΙΝΓΣΑΙ

Η Φοζηθή Αγςγή ζε δόζεηξ 5’-15’ εμενεζίςξ 

Η δηανθήξ ζοκενγαζία εθπαηδεοηηθμύ θαη 
γμκέςκ έηζη ώζηε αοημί κα : (α) εκζαννύκμοκ ημ 
δναζηήνημ παηπκίδη ηςκ παηδηώκ ημοξ μεηά ημ 
ζπμιείμ, 

 (β) ειέγπμοκ ημ πνόκμ πμο πενκά ημ παηδί ημοξ 
μπνμζηά ζε μπμηαδήπμηε ζοζθεοή έπεη μζόκε,  
(γ) είκαη ζεηηθά μμκηέια ζομπενηθμνάξ ζε 
ζέμαηα ογείαξ, με έμθαζε ηεκ ογηεηκή δηαηνμθή 
θαη ηεκ θίκεζε.



ΤΛΙΚΟ

ΚΡΓΜΑΣΡΑ – ΚΑΛΟΝ



ΥΑΡΣΟΚΙΒΩΣΙΑ-ΣΟΤΝΓΛ



ΤΦΑΜΑ- ΑΦΡΟΛΓΞ



ΥΑΡΣΙΝΟΙ ΩΛΗΝΓ



• Υαιαζμέκεξ μπάιεξ βαμμέκεξ ζε δηάθμνα 
πνώμαηα (δεμημονγία ζηαζμώκ).

• Γθεμενίδεξ-πενημδηθά γηα πανηόμπαιεξ 
(δεληόηεηεξ πεηνηζμμύ).

• Ρόδεξ πμδειάημο (δύκαμε, εοιογηζία, αημμηθά, 
μμαδηθά).

• Λάζηηπα αοημθηκήηςκ (δεμημονγία ζηαζμώκ).

• Άδεηα πιαζηηθά μπμοθάιηα από ακαροθηηθά, από 
πομμύξ, παηαηάθηα pringles (δεληόηεηεξ 
πεηνηζμμύ, ζακ εμπόδηα, ζακ ζηόπμη, θμνίκεξ, 
θώκμη, bowling.

• Υάνηηκεξ βάζεηξ ημύνηαξ (ηζμννμπία, ακηίιερε 
ζώμαημξ, ζοκημκηζμόξ).



ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
• Σμ αγαπεμέκμ μμο…

Σα παηδηά θάζμκηαη ζε έκα θύθιμ …ζημ θέκηνμ ημο θύθιμο 
θάζεηαη ε δαζθάια…ε δαζθάια θναηάεη μηα μπάια…ιέεη 
ημ όκμμά ηεξ θαη ημ αγαπεμέκμ ηεξ πνώμα θαη ηζμοιά 
ηεκ μπάια ζε έκα μαζεηή…μ μαζεηήξ θάκεη ημ ίδημ θαη 
ηζμοιά ηεκ μπάια ζηεκ δαζθάια…ημ παηπίδη ζοκεπίδεηαη 
μέπνη κα ηειεηώζμοκ ηα παηδηά

Παναιιαγή

Σμ ίδημ με επακάιερε όιςκ ηςκ μκμμάηςκ θαη ηςκ 
πνςμάηςκ

Η δναζηενηόηεηα βμεζάεη όπη μόκμ ζημ κα ζομμύκηαη ηα 
μκόμαηα, αιιά θαη κα μάζμοκ θάηη γηα ημοξ άιιμοξ ώζηε 
κα βνμοκ θμηκά εκδηαθένμκηα.



Παιαμάθηα ζηα μκόμαηα

• Γλεγείηε ζηα παηδηά όηη θάζε όκμμα έπεη

δηαθμνεηηθέξ ζοιιαβέξ θαη όηη ζα πηοπάηε ηηξ

ζοιιαβέξ θαζώξ ζα ηναγμοδάηε με θάπμημ ηνόπμ

ηα μκόμαηα. Μπμνείηε κα ηα πηοπάηε δοκαηά ή

ζηγακά, θςκάδμκηαξ ή ρηζονίδμκηαξ. π.π. Μα-νί-α,

Δε-μή-ηνεξ



Κίκεζε θαη όκμμα

• Σα παηδηά θάζμκηαη ζε θύθιμ. εθώκεηαη έκα θαη

θάκεη μηα θίκεζε πμο εθθνάδεη ημ μηθνό όκμμα θαη

μηα άιιε γηα ημ επίζεηό ημο. Σα οπόιμηπα παηδηά

πνμζέπμοκ αοηό πμο θάκεη ηεκ θίκεζε. Κάκμοκ

όια ηα παηδηά ημ ίδημ με ηα μκόμαηά ημοξ.

Ακ ζέιεηε ε μμάδα μπμνεί κα επακαιαμβάκεη ηεκ

θίκεζε ημο παηδημύ πμο βνίζθεηαη μέζα ζημκ

θύθιμ.



Παηπκίδηα
Γμπηζημζύκεξ – εκζάννοκζεξ –

ζοκενγαζίαξ
• Οδεγόξ θαη αοημθίκεημ
Σα παηδηά ζε δεογάνηα. Ο έκαξ είκαη ημ αοημθίκεημ

θαη μ άιιμξ μ μδεγόξ. Σμ παηδί πμο πανηζηάκεη ημ

αοημθίκεημ έπεη ηα μάηηα θιεηζηά θαη μ μδεγόξ

ζπνώπκμκηάξ ημκ ειαθνά από ημοξ ώμμοξ ημκ

μδεγεί ζημ πώνμ θνμκηίδμκηαξ κα με πηοπήζεη ή

κα ζογθνμοζηεί με θάπμημ άιιμ αοημθίκεημ.

ομμεηέπμοκ όια ηα παηδηά ζε δεογάνηα.

Παναιιαγή: Σμ παηπκίδη μπμνεί κα εμπιμοηηζηεί

βάδμκηαξ θακάνηα ζε θάπμηα ζεμεία πμο ηα νομίδεη θάπμημ 
άιιμ παηδί ηεξ μμάδαξ.



Πηζςπαηώκηαξ με έκα θμοβάνη

• Σα παηδηά γίκμκηαη δεογάνηα θαη παίδμοκ με έκα 
θμοβάνη. Ο θάημπμξ ημο θμοβανημύ ημ λεηοιίγεη 
θάκμκηαξ δηάθμνα ζπέδηα θαη μ άιιμξ αθμιμοζεί 
παηώκηαξ πάκς ζηε γναμμή με όπμημ ηνόπμ ημο 
δεηεζεί .π.π. ζηηξ μύηεξ ηςκ πμδηώκ, ηηξ 
θηένκεξ,

θ.ι.π. Όηακ θηάζμοκ ζημ ηέιμξ ηεξ δηαδνμμήξ, μ 
θάημπμξ ημο θμοβανημύ ανπίδεη κα μαδεύεη ημ 
θμοβάνη θαη ημ παηδί πμο ημκ αθμιμοζμύζε 
πνέπεη κα θάκεη ηε δηαδνμμή πενπαηώκηαξ πνμξ 
ηα πίζς (με ηεκ πιάηε).



Πάνε ημ ζαθμοιμθάζμοιμ

• Σα παηδηά ζε δεογάνηα παίδμοκ με έκα 
ζαθμοιμθάζμοιμ,πςνίξ κα πνεζημμπμημύκ 
ηα πένηα ημοξ. Πνμζπαζμύκ μ έκαξ κα 
δίκεη ημ ζαθμοιμθάζμοιμ ζημκ άιιμκ 
θναηώκηαξ ημ με δηάθμνα μέιε ημο 
ζώμαηόξ ημοξ. π.π. με ηα γόκαηα, ημ 
θεθάιη, θ.ι.π.



Πεηζέηεξ θαη μπάιεξ

• Σα παηδηά ζε δεογάνηα θναημύκ μηα πεηζέηα πμο 
πάκς ηεξ οπάνπεη μηα μπάια. Κμοκμύκ ηεκ 
πεηζέηα ζε δηάθμνεξ θαηεοζύκζεηξ, 
πνμζπαζώκηαξ

κα μεκ ημοξ πέζεη ε μπάια.

Παναιιαγή: Σμ ίδημ παηπκίδη μπμνεί κα γίκεη ζε 
μηθνέξ μμάδεξ θαη ηα παηδηά κα θναημύκ  έκα 
μεγάιμ θμμμάηη ύθαζμα.

Μπμνμύκ κα  ακηηθαηαζηαζμύκ μη μπάιεξ από 
κενόθμοζθεξ, μη μπμίεξ όηακ πέθημοκ θάης 
ζθάκε. Σα παηδηά ζα εκζμοζηαζημύκ. 



Καζνέθηεξ

• ε δεογάνη ηα παηδηά θάκμοκ θηκήζεηξ θαη ημ έκα 
πνέπεη κα ακαπανάγεη θαημπηνηθά ημ άιιμ. 
Ξεθηκήζηε θάκμκηαξ ε ίδηα ημκ θαζνέθηε θαη ζηε 
ζοκέπεηα βάιηε ηα παηδηά ζε δεογάνηα αθμύ 
βεβαηςζείηε όηη ημ θαζέκα έπεη ηεκ πανέα ημο. 
Ρςηήζηε ηα παηδηά πώξ έκηςζακ θάκμκηαξ ηεκ 
άζθεζε

• Παναιιαγή: Μπμνεί κα παηπηεί έπμκηαξ σαν 
θαζνέθηε μηα μηθνή μμάδα, έκακ μόκμ ημο ή μηα 
άιιε μμάδα.



Παηπκίδηα με μηθνέξ μμάδεξ ή όιε 
ηεκ ηάλε

• Η γάηα θαη ημ πμκηίθη

Σα παηδηά ζε θύθιμ. Σμοξ δίκμομε δομ μπάιεξ,μηα μηθνή 
θαη μηα μεγάιε. Η μεγάιε μπάια ζα είκαη ε γάηα θαη ε 
μηθνή ημ πμκηίθη. Σναγμοδμύκ ημ ηναγμύδη θύγε θύγε 
πμκηηθάθη με ζε πηάζεη ημ γαηάθη. Πενκμύκ ηε μηθνή 
μπάια από πένη ζε πένη. Με ημκ ίδημ ηνόπμ αθμιμοζεί ε 
μεγάιε. Πνμζπαζμύκ κα ζοκημκίζμοκ ηηξ θηκήζεηξ ημοξ 
έηζη ώζηε ε μεγάιε μπάια κα με βνεζεί ζηα πένηα ημο 
παηδημύ πμο θναηάεη ηε μηθνή. Ακ ε γάηα θηάζεη ζηα 
πένηα πμο βνίζθεηαη ε μηθνή, ε κεπηαγςγόξ ζηαμαηάεη ηε 
δνάζε θαη νςηάεη ηη μπμνεί κα ζομβεί. Σα παηδηά ηόηε 
θαηεοζύκμοκ ημ παηπκίδη. π.π. ηνώεη ημ πμκηίθη, ή 
γίκμκηαη θίιμη ή ζοκεπίδεη κα ημ θοκεγάεη θ.ι.π.



Πάνε ημ ζαθμύιη μμο

Τα παηδηά ζε γναμμή ημ έκα πίζς από ημ 
άιιμ πνμζπαζμύκ κα πενάζμοκ ημ 
ζαθμύιη από ημ έκα ζημ άιιμ πενκώκηαξ 
ημ πάκς από ημ θεθάιη ημοξ θαη πςνίξ 
κα ζηνίρμοκ



Η ζανακηαπμδανμύζα

• Σα παηδηά θαζηζμέκα ζημ πάηςμα ημ έκα 
πίζς από ημ άιιμ, μπιέθμοκ ηα πόδηα 
ημοξ πενκώκηαξ μ θαζέκαξ ηα πόδηα ημο 
πάκς από ηα πόδηα ημο μπνμζηηκμύ ημο. 
Πνμζπαζμύκ κα θάκμοκ μηα 
ζανακηαπμδανμύζα θαη κα θηκεζμύκ ζημ 
πώνμ.



Σνεκάθηα

• Σα παηδηά ζε μμάδεξ ηςκ 4-5 παηδηώκ θάκμοκ 
ηναηκάθη θαη πενπαημύκ ζημ πώνμ 
αθμιμοζώκηαξ μδεγίεξ (μπνμξ, ζηνίβς, 
ανηζηενά δεληά) θμπόξ είκαη κα μεκ δηαιοζεί ημ 
ηνέκμ.

Παναιιαγή: Σμ ίδημ με ειαθνύ ηνέλημμ.



Φςιηέξ

• Σα παηδηά θηκμύκηαη με μμοζηθή ζημ πώνμ. 
ημ ζηαμάηεμα ηεξ μμοζηθήξ μπαίκεη ημ 
θαζέκα μέζα ζε έκα ζηεθάκη. ηαδηαθά 
αθαηνείηε ηα ζηεθάκηα. Πενηζζόηενα από 
έκα παηδηά μπαίκμοκ ζε έκα ζηεθάκη μέπνη 
θαη ζημ ηέιμξ, όια ηα παηδηά ζα πνεηαζηεί 
κα μπμοκ μέζα ζε έκα. Μπμνείηε κα 
πιαηζηώζεηε ημ παηπκίδη με αθήγεζε,

θάκμκηαξ ηα ζηεθάκηα θςιηέξ πμοιηώκ, 
ζπίηηα δώςκ ή ό,ηη άιιμ ζαξ ηαηνηάδεη.



Ιζηόξ ανάπκεξ

• Γλεγήζηε όηη ζα θηηάλεηε έκα γηγακηηαίμ ηζηό ανάπκεξ 
αιιά αοηό μπμνεί κα γίκεη ακ μ θαζέκαξ θάκεη ηε δμοιεηά 
ημο. Κάζμκηαη ζημκ θύθιμ. Ο θύθιμξ κα είκαη ανθεηά 
μηθνόξ ώζηε κα μπμνμύκ κα θοιήζμοκ ημ θμοβάνη μ έκαξ 
ζημκ άιιμκ. Ξεθηκήζηε από έκα παηδί πμο ημο δίκεηε ηεκ 
άθνε ημο θμοβανημύ θαη ημ θμοβάνη. Πνέπεη κα

πνεζημμπμηήζεη ημ έκα πένη γηα κα θναηάεη ηεκ άθνε θαη 
ημ άιιμ γηα κα θοιήζεη ημ θμοβάνη. Σμθοιάεη ζε άιιμ 
παηδί πμο πνέπεη επίζεξ με ημ έκα πένη κα θναηήζεη ημ 
ζθμηκί θαη με ημ άιιμ κα θοιήζεη ημ θμοβάνη. οκεπίδμοκ 
με ημκ ίδημ ηνόπμ πνμζέπμκηαξ κα μεκ αθήζμοκ ημ 
ζπμηκί, γηαηί όιμ ημ δίπηο ζα θαηαννεύζεη. Μπμνμύκ κα 
θοιμύκ ακ ζέιμοκ ημ θμοβάνη αθόμε θαη ζημκ δηπιακό. Η 
ζοκεπήξ θίκεζε ημο θμοβανημύ ζα μδεγήζεη ζε έκα ηζηό.



Αξ μμηναζημύμε εμπεηνίεξ….
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