
           
        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 γρήγορη προσαρμογή των μικρών μαθητών στο καινούργιο περιβάλλον.  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 , διότι αρχίζουμε την 1η Οκτωβρίου.   Ο σκοπός  της Φυσικής Αγωγής  στην προσχολική  εκπαίδευση , είναι να συμβάλει  στην ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού και στην εξασφάλιση της μελλοντικής του υγείας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διαδικασία κοινωνικοποίησης .  Στο σχολείο μας  με την κολύμβηση και τη γυμναστική , συμβάλουμε στην κινητική ωρίμανση, στην καλύτερη  δυνατή ανάπτυξη  των κινητικών δεξιοτήτων και στον καλύτερο  κινητικό συντονισμό .  
 Η κολύμβηση αποτελεί για μας τη βασική κινητική  δραστηριότητα, αφού διδάσκεται 2 φορές την εβδομάδα  , με εξαίρεση τα μικρά παιδάκια του Β΄ Προνηπιαγωγείου που κάνουν αρχικά μόνο κάθε Πέμπτη, για εξοικείωση  .  Την πρώτη εβδομάδα του μήνα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και Α΄Προνηπιαγωγείου κάνουν δύο φορές κολύμβηση .   Τη δεύτερη εβδομάδα του μήνα τα παιδιά  του Α΄ Προνηπιαγωγείου κάνουν τη Δευτέρα γυμναστική και την Τετάρτη κολύμβηση  και του Νηπιαγωγείου κάνουν  την Τρίτη γυμναστική και την Πέμπτη κολύμβηση. Το πρόγραμμα συνεχίζεται εναλλάξ για όλο το μήνα.   Η κολύμβηση γι΄ αυτές τις ηλικίες  αποτελεί ίσως την πιο ολοκληρωμένη μορφή  άσκησης  και θα θέλαμε όλα τα παιδιά κοντά μας.  Σας υπενθυμίζουμε  πως η όλη διαδικασία του μαθήματος γίνεται με ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, εντός του κτιρίου  (δηλ. τα παιδιά κατεβαίνουν εσωτερικά του κτιρίου στη θερμαινόμενη πισίνα).  Είναι ευνοϊκό το περιβάλλον  για άσκηση και δεν υπάρχει κανένας φόβος τα παιδιά να κρυώσουν , να δυσανασχετήσουν και επίσης, αφού ντυθούν , τους στεγνώνονται τα μαλλιά με σεσουάρ . Επομένως, εφόσον δεν συντρέχει σοβαρός λόγος  υγείας , είναι ωφέλιμο  για τα παιδιά να συμμετέχουν  στο μάθημα .  Πρέπει να έχουν απαραίτητα  μαζί τους έναν ξεχωριστό  σάκο με μαγιό , σκουφί, σαγιονάρες , γυαλιά , μπουρνούζι και οπωσδήποτε μια πετσέτα για τα πόδια .   Στην κολύμβηση ως πρωταρχικό  στόχο έχουμε τα παιδιά να αγαπήσουν το νερό , να εξοικειωθούν,   να παίξουν και να γνωρίσουν  τις πρώτες τεχνικές  του αθλήματος. 
 Στο τέλος της χρονιάς  θα έχετε την ευκαιρία να καμαρώσετε και να χαρείτε τα παιδιά σας, στο αθλητικό διήμερο που διοργανώνουν τα εκπαιδευτήριά μας, όπου θα κολυμπήσουν και θα αναδείξουν  το ταλέντο τους, με έπαθλο  αναμνηστικό δίπλωμα και μετάλλιο  για όλους τους συμμετέχοντες .   



       
 Στη γυμναστική  προσπαθούμε να δημιουργήσουμε  ένα ευχάριστο  κλίμα, ώστε τα παιδιά 

να χαρούν τη συμμετοχή , να παίξουν , να εκφραστούν και να ικανοποιηθούν. Μέσα από 
διάφορα ψυχοκινητικά – μουσικοκινητικά παιχνίδια και ασκήσεις , καλλιεργούμε την 
ισορροπία , το συντονισμό , το συγχρονισμό και τη συνεργασία παντα με κατάλληλο 
αθλητικό υλικό . Έχουν επαφή με μπάλα , στεφάνια , σχοινάκια, σουτάρουν σε μίνι 
μπασκέτα  και τέρματα ποδοσφαίρου. 
 Επίσης συνεχίζουμε και φέτος να παίζουμε με  το ΤRIKKE. Το 3κυκλο όχημα που χρησιμοποιείται 

στην Αμερική. Είναι η νέα πρόταση γύμνασης, 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 κατ΄ επέκταση τους δίνει  τη δυνατότητα να 
δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό .  
 Επίσης θα γευτούν την εμπειρία της  τοξοβολίας,  με τόξο Ολυμπιακών προδιαγραφών 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.  
 Από φέτος στις εξωσχολικές δραστηριότητες του Σαββάτου με αθλητικό, εκπαιδευτικό και 

βιωματικό περιεχόμενο, που υλοποιούνται σε διάφορα αθλητικά κέντρα της Αττικής ή στις 
εξορμήσεις μας σε χιονοδρομικό κέντρο για εκμάθηση σκι, θα συμμετέχουν και τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου(Ν΄). Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην κοινωνικοποίηση των μικρών μαθητών, την 
ενσωμάτωσή τους με τα παιδιά του Δημοτικού και την επαφή ιδιαίτερα με τα παιδιά της Α΄ 
Δημοτικού των εκπαιδευτηρίων μας, στα πλαίσια του προγράμματος μετάβασης από το 
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό(θα υπάρχουν ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες με κάθε 
λεπτομέρεια μέσα στη χρονιά). 
 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 
               


