
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 

ΤΡΙΚΑΛΑ 24/02/2014 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

Α΄ & Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

α) Ποικιλία από μπάλες 

β) Εξάσκηση:  1. Απτικό (πιάνω) 

   2. Οπτικό (βλέπω) 

   3. Συντονιστικό (βλέπω και πετώ & πιάνω) 

γ) Ασκήσεις 

1. BOWLING σε στόχο:  α) Με ένα χέρι (από κάτω – από πάνω) 

β) Με δύο χέρια (από κάτω – από πάνω) 

2. Ρίψη σε στόχο: Με ένα χέρι – με δύο χέρια (hand-eye coordination) 

3. Σκυταλοδρομία με μπάλες: 

α)  

 

 

 

 

β)      Με κίνηση (αλλαγή κορυφής) 

      Χωρίς κίνηση (αλλαγή στην ομάδα) 

 

 

 

 

 

 

4. Επιδεξιότητες με μπάλες (εναλλαγή από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη και 

ανάποδα). 



Γ΄ & Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

α) ΡΙΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: πάνω από το φιλέ (με το ένα ή και τα δύο χέρια). 

β) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 

γ) ΤΡΙΓΩΝΟ: 1. Πιάνω & πετώ χωρίς αλλαγή (με στροφή προς το στόχο) 

   2. Πιάνω & πετώ με αλλαγή στις κορυφές (όπου δίνω – πάω) 

   3. Πιάνω & πετώ πάνω από το κεφάλι (στη σωστή θέση πάσας) 

   4. Πιάνω & πετώ από κάτω (στη σωστή θέση μανσέτας) 

Σημείωση: Οι παραπάνω ασκήσεις με εναλλαγές μπάλας βόλεϊ με μπάλα μπάσκετ. 

δ) Το τρίγωνο προσανατολισμένο στο φιλέ: 

      Δ 

 

 

 

       Β                                         Α 

 

 

        Γ 

 

 

ε) Εισαγωγή του τακτικού προσανατολισμού: ΑΜΥΝΑ – ΠΑΣΑ - ΕΠΙΘΕΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



στ) Τριάδες παίζουν με πιάσιμο και πάσα σε τουρνουά. 

ζ) Η πρώτη μπαλιά με υποχρεωτικό πιάσιμο, η δεύτερη χωρίς. 

η) Περιστροφή μετά την επίθεση ή μετά από εντολή του εκπαιδευτικού. 

θ) Εισαγωγή του δικαιώματος του σερβίς. 

ι) Εισαγωγή του σερβίς με πάσα δάκτυλα. 

κ) Τουρνουά τριάδων με τα παραπάνω στοιχεία τεχνικής. 

 

Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ) 
 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ (Η ΜΠΑΛΑ ΠΑΝΤΑ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ) 

Α) ΕΚΤΟΣ ΦΙΛΕ 

     Γ   α) Δίνω Δεξιά – πάω Δεξιά 

       β) Δίνω Δεξιά – πάω Αριστερά  

  Α     (αύξηση προσοχής και συγκέντρωσης) 

 

       ΜΕΤΩΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΙΝΩ 

     Β 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ:   Με πιαστή πάσα 

    Πάσα κοντρόλ και πάσα δάχτυλα. 

    Πάσα δάχτυλα χωρίς κοντρόλ 

    Η θέση Α υποχρεωτικά μανσέτα 

 

Β) ΜΕ ΦΙΛΕ 

      Γ 

 

 

 

       Α          Δ 

 

 

        Β 



1) Ο δάσκαλος Δ δίνει στο Α, αυτός στο Β, ο Β στο Γ και αυτός πηγαίνει τη μπάλα 

στο δάσκαλο. 

2) Ο Γ περνάει τη μπάλα με δάχτυλα στον Δ. 

3) Οι αλλαγές μαθητών ακολουθούν τη μπάλα. 

4) Οι αλλαγές μαθητών αντίστροφα από τη μπάλα. (Εισαγωγή περιστροφής «ρολόι») 

5) Η θέση Α υποχρεωτικά με μανσέτα. 

6) Η θέση Α κατόπιν επιλογής τεχνικής.(Μανσέτα ή δάχτυλα ανάλογα με το ύψος 

της τροχιάς της μπάλας). 

7) Η θέση Α δέχεται σέρβις μέσης απόστασης. 

8) Δύο τριάδες παίζουν συνεχόμενα με την προϋπόθεση η μπάλα να πάει στη θέση Α. 

9) Η τριάδα εξάσκησης δέχεται κανονικό σέρβις από το δάσκαλο (ή από τους 

υπόλοιπους μαθητές) και υπάρχει αντίπαλη ομάδα που δυσκολεύει την ομάδα 

εξάσκησης (Υποδοχή – Επίθεση – Άμυνα – Αντεπίθεση). 

10) Τουρνουά τριάδων με όλα τα είδη της τεχνικής. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις παραπάνω ασκήσεις ακολουθούμε τον κανόνα «από το 

εύκολο στο δύσκολο και από το απλό στο σύνθετο». Είναι στην ευχέρεια του 

κάθε συναδέλφου το πότε θα εισάγει το πέρασμα από το πιάσιμο στην κανονική 

εκτέλεση της τεχνικής. Το προτεινόμενο ασκησιολόγιο δεν αναιρεί τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, απλά εισάγει την τεχνικοτακτική εκμάθηση 

του βόλεϊ στο σχολικό περιβάλλον με τις λίγες διαθέσιμες διδακτικές ώρες. 

 

Καμινάρης Ευάγγελος 

Καθηγητής Φυσ. Αγωγής 
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 Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 


