
ΛΙΣΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

3Χ3, 5ϋ 50ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=dyIFohEjkyM 

Η ιςτορία εξελίςςεται  ςε ζνα κλειςτό γιπεδο καλακοςφαίριςθσ μεταξφ του νυχτερινοφ 

φφλακα και του υπαλλιλου κακαριότθτασ, όπου ο πρϊτοσ επιδεικνφει τισ εξαιρετικζσ 

καλακοςφαιρικζσ ικανότθτεσ του ςτον δεφτερο. Ο υπάλλθλοσ κακαριότθτασ δεν μζνει 

φυςικά αςυγκίνθτοσ και δοκιμάηει και αυτόσ. Η ςυνζχεια επιφυλάςςει εκπλιξεισ για τουσ 

δυο πρωταγωνιςτζσ και αναδεικνφει με χιουμοριςτικό τρόπο τθ ςχζςθ τθσ Φυςικισ Αγωγισ 

με άλλα γνωςτικά πεδία (Φυςικι,  Μακθματικά). 

 

 

The last pick, 7ϋ 29ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=u3cfLvCsm54 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyIFohEjkyM
https://www.youtube.com/watch?v=u3cfLvCsm54


Ζνασ μικρόσ που κζλει να παίξει μπάςκετ, ςυναντά τθν άρνθςθ των μεγαλφτερων ςτο 

ςχολείο που τον κεωροφν… κοντό. Κάποιοσ όμωσ άγνωςτοσ που κα γνωρίςει κα τον 

βοθκιςει να δϊςει ζνα καλό μάκθμα ςε όςουσ τον ςνομπάρουν.  

Never give up, 8ϋ 21ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=BXMyPW5s56I 

 

Ζνασ νεαρόσ με αναπθρία αγωνίηεται να ξεπεράςει τα προβλιματά του και να αςχολθκεί 

πάλι με τον ακλθτιςμό. 

 

 

Fighting for Perfection:  

https://www.youtube.com/watch?v=F6GJSB3bP90 

Ο ζπλερήο αγώλαο κηαο κηθξήο πξωηαζιήηξηαο γηα λα πεηύρεη ην ηέιεην.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXMyPW5s56I
https://www.youtube.com/watch?v=F6GJSB3bP90


 

 

Dream from the Heart: 11΄ 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZKBkVs65hY 

 

Μηα νκάδα κηθξώλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηελ Κίλα νλεηξεύεηαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην ηνπηθό 

πξωηάζιεκα.  

 

RunWithMe: 14΄ 

 

Έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο απνθαζίδεη λα ηξέμεη ζην ηνπηθό ζρνιηθό αγώλα… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZKBkVs65hY


 

 

Ascension: 7΄ 

https://www.youtube.com/watch?v=r6UcW9xLxwo 

 

Ο αγώλαο δύν νξεηβαηώλ λα αλεβάζνπλ έλα άγαικα ηεο Παλαγίαο ζηελ θνξπθή ελόο 

βνπλνύ… (animation) 

 

Παιχνίδι χωρίς χρώματα, 10ϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=r5YK93ZiMeg 

 

Μια ομάδα παιδιϊν ςτθ Σζριφο παίηει ςτισ αυλζσ και τισ αλάνεσ. Τθν ίδια ςτιγμι οι φίλοι 

τουσ είναι ςτθμζνοι μπροςτά ςε ζναν υπολογιςτι, μια τθλεόραςθ και ζνα θλεκτρονικό 

παιχνίδι. Πρζπει να ςκεφτοφν ζναν τρόπο να τουσ βγάλουν από τα ςπίτια τουσ. Τθ λφςθ κα 

δϊςει το τοπικό εργοςτάςιο τθσ ΔΕΗ... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6UcW9xLxwo
https://www.youtube.com/watch?v=r5YK93ZiMeg


 

 

Η τελική ευθεία, 10ϋ14ϋϋ 

https://www.youtube.com/watch?v=OntMABB5gQI 

Η ταινία «Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ» δθμιουργικθκε από μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου και τθσ Αϋ 

Λυκείου των Εκπαιδευτθρίων Μπουγά, υπό τθν κακοδιγθςθ υπεφκυνων εκπαιδευτικϊν και 

πραγματεφεται το μείηον κζμα τθσ λιψθσ ουςιϊν ςτον ακλθτιςμό. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OntMABB5gQI

