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ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
2016-2017 

 
 Στοχοθεσία: α)Υιοθέτηση ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής των παιδιών. 

                     β) Παρακίνηση των μαθητών για συμμετοχή σε οποιοδήποτε είδος  

                         φυσικής δραστηριότητας. 

 γ) «Νιώσε τη χαρά της άθλησης χωρίς  το άγχος της νίκης και το  

      φόβο της αποτυχίας : Αθλητισμός-Δικαίωμα για όλους»          

      (Σύνθημα της Μαθητιάδας ως λογότυπο της 3ης Πανελλήνιας  

        Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού) 

 
Α΄& Δ΄τάξεις 

 
Δραστηριότητες 

 Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την Ημέρα Σχολικού 

Αθλητισμού, να ευαισθητοποιηθούν, αλλά και να αποκτήσουν νέες γνώσεις και 

βιώματα αναφορικά με τον αθλητισμό και το «ευ αγωνίζεσθαι» μέσα από τις 

ακόλουθες δράσεις-δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικής τάξης : 

 Επεξεργασία της σχετικής ενότητας στο μάθημα της Μελέτης 

Περιβάλλοντος (Α΄τάξη σελ. 90-93.) 

 Συζήτηση στην τάξη αναφορικά με τα αθλήματα με τα οποία ασχολούνται 

ή αρέσουν περισσότερο στα παιδιά της τάξης. 

 Ζωγραφική με θέμα «Τα αθλήματα που κάνω/θα ήθελα να κάνω» 

Συζήτηση μεταξύ των μελών κάθε ομάδας (5 συνολικά) και παρουσίαση 

των «έργων» τους στην ολομέλεια. 

 Παρακολούθηση σύντομου σχετικού εκπαιδευτικού βίντεο με τίτλο :  

          «Μια ολυμπιακή διοργάνωση το 536 π.Χ.». 

 Διεξαγωγή αγώνων στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής 

 Δημιουργία ομαδικού κολάζ με θέμα τον Αθλητισμό. Πιο συγκεκριμένα, 

είχε ζητηθεί από τους μαθητές να βρουν και να φέρουν στην τάξη 

φωτογραφίες από περιοδικά/εφημερίδες σχετικές με τα αθλήματα. Κάθε 

ομάδα δημιούργησε ένα κολάζ εικόνων πάνω σε ένα κυκλικό δίσκο και στη 

συνέχεια οι δίσκοι αυτοί αποτέλεσαν τους 5 κύκλους του συμβόλου των 
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Ολυμπιακών Αγώνων. Ακολούθησε επεξήγηση του συγκεκριμένου 

συμβόλου. 

 Ανάγνωση σχετικών βιβλίων που είχαν φέρει τα ίδια τα παιδιά στην τάξη. 

 Τέλος, οι γονείς της τάξης ενημερώθηκαν με σχετική ανακοίνωση για την 

Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού και παροτρύνθηκαν να αφιερώσουν μαζί με 

τα παιδιά τους λίγο χρόνο εκείνη την ημέρα για να αθληθούν ή να παίξουν 

σε κάποιο γειτονικό αθλητικό χώρο ή πάρκο.  

 


