
                   Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016    Προς τους Γονείς των μαθητών  των Εκπαιδευτηρίων  μας . 
    Aγαπητοί γονείς .  
   Με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους , θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά με υγεία και όσο το δυνατόν περισσότερη «ΑΣΚΗΣΗ» .  Ως τομέας Φυσικής Αγωγής , κρίναμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τον ετήσιο προγραμματισμό και τους επιδιωκόμενους στόχους του μαθήματος. Θα σας παρακαλούσαμε όμως αρχικά να μας στείλετε  εγκαίρως   τις ιατρικές βεβαιώσεις  και λοιπές δηλώσεις  που εκκρεμούν .   Ο σκοπός  της Φυσικής Αγωγής  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση , είναι να συμβάλει  στη σωματική ανάπτυξη  και στην ψυχοπνευματική  καλλιέργεια των μαθητών , στοχεύοντας στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία  και στη «δια βίου άσκηση».   Στο σχολείο μας , το μάθημα της ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ αποτελεί τη βασική κινητική δραστηριότητα, πραγματοποιείται σε κλειστή θερμαινόμενη πισίνα, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και διδάσκεται 2 φορές την εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα του  μήνα θα έχουμε 2 φορές κολύμβηση , ενώ τη δεύτερη   εβδομάδα θα έχουν την πρώτη φορά τα κορίτσια κολύμβηση ενώ τα αγόρια θα κάνουν γυμναστική .Το ίδιο θα ισχύει αντίστοιχα για την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα . Ωστόσο για τη δική σας εξυπηρέτηση , ο προγραμματισμός αυτός θ΄ αναφέρεται πάντα στο εβδομαδιαίο φυλλάδιο καθηκόντων των παιδιών.  
 Για τη συμμετοχή τους στο μάθημα  πρέπει να έχουν απαραίτητα  μαζί τους έναν ξεχωριστό σάκο με μαγιό, σκουφί, σαγιονάρες , γυαλιά , μπουρνούζι  και οπωσδήποτε μια πετσέτα για τα πόδια.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα παιδιά υποχρεωτικά να έχουν στο σάκο κολύμβησης κρεμασμένο καρτελάκι με το ονοματεπώνυμό 
τους και το τμήμα τους. 
 Στην κολύμβηση, ως αρχικό στόχο έχουμε τα παιδιά των μικρών τάξεων  να αγαπήσουν το νερό , να εξοικειωθούν και να γνωρίσουν τις πρώτες τεχνικές   του αθλήματος. Προχωρώντας στις μεγαλύτερες τάξεις , οι μαθητές μας κολυμπούν με πιο ολοκληρωμένη τεχνική , μαθαίνουν καινούργια στυλ κολύμβησης , διανύουν περισσότερα μέτρα , παίζουν πόλο , ενώ στις τελευταίες τάξεις ολοκληρώνουμε και τα 4 στυλ κολύμβησης.  
 Εκμάθηση βασικών αρχών Ναυαγοσωστικής (διάσωση – πρώτες βοήθειες). Παρουσίαση προγράμματος από τη Β’ Δημοτικού. 
 Απ΄ τα κορίτσια  της ΣΤ΄  τάξης , συγκροτούμε μια ομάδα επίδειξης , συγχρονισμένης κολύμβησης  που το πρόγραμμά τους το παρουσιάζουν στους κολυμβητικούς αγώνες του σχολείου τον Ιούνιο .  
 Βιντεοσκοπούμε το στυλ κολύμβησης   των παιδιών (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και αναλύουμε τεχνικά τις κινήσεις τους , διορθώνοντας  τυχόν λάθη. Παράλληλα δείχνουμε σε DVD – INTERNET   τις τεχνικές  του αθλήματος από πρωταθλητές .  
 Με μια αντιπροσωπεία μαθητών, παρακολουθούμε αγώνες κολύμβησης του πανελλήνιου πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ , που διοργανώνει η Κ.Ο.Ε.  
 Διοργανώνουμε  εσωτερικό τουρνουά  κολύμβησης των  τάξεων (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) που τα παιδιά έχουν δώσει την ονομασία ¨ΛΑΚΩΝΙΑΔΑ¨.  
 Στο τέλος της χρονιάς  θα έχετε την ευκαιρία να καμαρώσετε και να χαρείτε  τα παιδιά σας στο αθλητικό πολιτιστικό διήμερο  ,  όπου θα κολυμπήσουν  και θα αναδείξουν το ταλέντο τους.  
 Στη  γυμναστική  προσπαθούμε να δημιουργήσουμε  ένα ευχάριστο κλίμα , ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν με χαρά, να παίξουν , να εκφραστούν και να ασκηθούν . Μέσα από διάφορα ψυχοκινητικά και μουσικοκινητικά παιχνίδια  και ασκήσεις , καλλιεργούμε (π.χ. την ευλυγισία , την ισορροπία, το συντονισμό , το συγχρονισμό , τη συνεργασία) με κατάλληλο αθλητικό υλικό . Έχουν επαφή με μπάλες γυμναστικής fitball, στεφάνια (τα κορίτσια στην ρυθμική γυμναστική και το αερόμπικ) , σχοινάκια. Κάνουμε διάφορες ασκήσεις στα στρώματα γυμναστικής και τα πολύζυγα. Μυούνται στην τεχνική των αθλοπαιδιών και του κλασικού αθλητισμού. Επιπρόσθετα υλοποιούμε προγράμματα baby Ζούμπα, μαζορέτες  με πομ – πομ  μόνο για κορίτσια. 
 Τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού(δρόμοι, άλματα, ρίψεις, σκυταλοδρομίες)  πραγματοποιούνται  σε γήπεδο στίβου με ταρτάν (τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) .  
 Διοργανώνουμε αγώνες στίβου ``ΛΑΚΩΝΙΑΔΑ``, με κότινο (στεφάνι ελιάς) στους τρεις πρώτους νικητές (τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄).  
 Γνωριμία με διάφορα Ολυμπιακά αθλήματα όχι τόσο διαδεδομένα στη χώρα μας ,όπως το αντιπτέριση (badminton),τη σκοποβολή χόκεϊ επί χόρτου με την καθοδήγηση προπονητών της Ομοσπονδίας.  
 Συμμετέχουμε με επιτυχία στο Μαραθώνιο δρόμο 1.200m που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ στα πλαίσια του Μεγάλου Κλασσικού Μαραθωνίου αγώνα της Αθήνας. 
 Πραγματοποιούνται εργομετρικές μετρήσεις μέσω αθλητικών δοκιμασιών με τη συμμετοχή όλων των παιδιών,  υπό την επίβλεψη επιστημονικού συνεργάτη καθηγητή των ΤΕΦΑΑ. Η αξιολόγηση των ατομικών δειγμάτων δίνει σημαντικές πληροφορίες για το ποσοστό φυσικής κατάστασης του κάθε παιδιού. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και φέτος.  
 Η διδασκαλία των παραδοσιακών χορών γίνεται συστηματικά σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού.  Σκοπός μας είναι η επαφή των παιδιών με τη μουσική παράδοση  και την εκμάθηση  βασικών  χορών (καλαματιανό , τσάμικο κ.ά.).     



          
 Η Α΄ Δημοτικού τον Απρίλιο παρουσιάζει πολιτιστική βραδιά με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. 
 Στη συνέχεια με το πρόγραμμα “Αγωγή Υγείας”, προσπαθούμε να συμβάλουμε  στην προάσπιση  της υγείας  και της ασφάλειας των παιδιών. Διαπραγματευόμαστε θέματα που αφορούν τη σωστή διατροφή , την άσκηση, την υγιεινή του στόματος , την πρόληψη των ατυχημάτων , τις πρώτες βοήθειες  κ.ά.  
 Συνεχίζουμε να ασχολούμαστε καθ΄ όλη τη διάρκεια  της σχολικής χρονιάς  με την επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ-πονγκ) , όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα  να γνωρίσουν το άθλημα , να παίξουν και να διασκεδάσουν. 
 Επίσης θα γευτούν την εμπειρία της  τοξοβολίας,  με τόξο Ολυμπιακών προδιαγραφών και καινούριο στόχο κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών , στο χώρο του σχολείου.  
 Θα δοθεί η ευκαιρία εξάσκησης στο τραμπολίνο, την αναρρίχηση και θα εκπαιδευτούν σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.  
 Σημαντική παροχή του σχολείου μας είναι ότι από φέτος έχουμε εξασφαλίσει σε κοντινό μας Αθλητικό κέντρο γήπεδα ποδοσφαίρου για χρήση α) από τους μαθητές μας στο πρωινό τους ωρολόγιο πρόγραμμα και β) από γονείς και παιδιά τα Σάββατα. 
  Έχουμε εξασφαλίσει και φέτος τη συμμετοχή μας σε τουρνουά ποδοσφαίρου στα πλαίσια των διασχολικών αθλητικών συναντήσεων που διαρκεί από Ιανουάριο- Μάιο με μια αγωνιστική κάθε μήνα.  Συμμετέχουν αρκετά παιδιά και συγκροτούνται τρεις ομάδες , μια Α- Β, Γ-Δ και Ε-ΣΤ.  
 Επιπρόσθετα και φέτος , στην απογευματινή απασχόληση θα δοθεί η  ευκαιρία στα παιδιά να ασχοληθούν στο χώρο του σχολείου με την ξιφασκία , υπό την καθοδήγηση προπονητή της ομοσπονδίας και επίσης με το TAE KWON DO, με το ΣΚΑΚΙ καθώς και  με την ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ επί πλέον του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος. Τα τμήματα θα λειτουργήσουν εφόσον συγκροτηθεί ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών.  
 Θα δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να ασκηθούν στο καινούριο επιδαπέδιο ΣΚΑΚΙ την ώρα του διαλείμματος καθώς και σε άλλα επιδαπέδια παραδοσιακά παιχνίδια. 
 Συνεχίζουμε την επιτυχημένη δραστηριότητα εκμάθησης της  χιονοδρομίας(ΣΚΙ) σε όλες τις τάξεις (Α΄- Στ΄) τη χειμερινή περίοδο για δέκατο τέταρτο  χρόνο.  Μέλημά μας είναι οι μαθητές να μυηθούν με απόλυτη ασφάλεια από έμπειρους προπονητές στα μυστικά του αθλήματος με απώτερο σκοπό τη συγκρότηση αγωνιστικής ομάδας χιονοδρομίας που θα συμμετέχει σε αγώνες . Απαραίτητη προυπόθεση είναι η συνεχής συμμετοχή στις προγραμματισμένες εξορμήσεις στο βουνό,  έτσι ώστε τα παιδιά να προπονηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα . (Θα υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση στη διάρκεια της χρονιάς ). 
 Συμμετέχουμε σε προγράμματα με πλούσιο αθλητικό ,εκπαιδευτικό, και φιλανθρωπικό περιεχόμενο που υλοποιεί η ΕΘΝ.Ο.Α. και η Ε.Ο.Ε όπως π.χ. η γνωριμία των μαθητών μας με ολυμπιονίκες(στο χριστουγεννιάτικο παζάρι)  και τα ολυμπιακά αθλήματα, το πρόγραμμα kid’s athletics που αποτελεί τη γνωριμία με τον κλασσικό αθλητισμό με παιχνιώδη τρόπο στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναικό στάδιο και συνδυάζει παράλληλα ξενάγηση στο χώρο. Επίσης, είμαστε παρόντες σε κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός που  συμβαίνει στη χώρα μας όπως την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, και τέλος συμβάλαμε στο έργο της αναδάσωσης της Πεντέλης , της Πάρνηθας κ.α.  
 Συνεχίζουμε τον πρωτοποριακό τρόπο γύμνασης με το ΤRIKKE, ξεχωριστό 3κυκλο όχημα που χρησιμοποιείται στην Αμερική . Είναι η νέα πρόταση γύμνασης , που είναι πολύ διασκεδαστική , ασφαλής και εύκολη.  Πρόκειται για ένα ελλειπτικό πατίνι  που δεν χρειάζεται ισορροπία , είναι προσαρμοσμένο στο ύψος και την ηλικία  των παιδιών , γυμνάζοντας παράλληλα πολλές μυϊκές ομάδες του σώματος.  Επιπλέον, εξομοιώνει  την κίνηση του σκι στο βουνό και έτσι θα βοηθήσει τα παιδιά που ανεβαίνουν στο βουνό συστηματικά μαζί μας, κάθε χρόνο, στην εκμάθηση του σκι. Αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά των μικρότερων τάξεων  θα δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό .  
 Παράλληλα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν με ασφάλεια ποδηλασία σε κοντινό πάρκο με ποδήλατα που διαθέτει το σχολείο μας. 
 Σας ενημερώνουμε πως μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς το σχολείο μας επί σειρά ετών υλοποιεί εβδομαδιαία προγράμματα θερινής απασχόλησης ( Camp) με ποικίλες αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες.  
 Στις ημερήσιες εκδρομές του Σαββάτου σχεδιάζουμε νέους προορισμούς με ποικίλες αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και την οργάνωση ημερήσιας εξόρμησης στην Πάρνηθα / Λίμνη Δόξα  για ποδηλασία , πεζοπορία , ψυχαγωγία , ενημέρωση. 
 Τονίζουμε ότι είναι επιβεβλημένη η αθλητική περιβολή την ώρα του μαθήματος. 
 Η ενεργή συμμετοχή  των παιδιών σε όλες  τις δραστηριότητες  , ορίζει σε μεγάλο βαθμό  την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας.                  Με εκτίμηση                            Οι Γυμναστές των Εκπαιδευτηρίων  


