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Διδασκαλία της 

Φυσικής Αγωγής με 

την αξιοποίηση της 

προσέγγισης CLIL

Μαρία Σιέλη

Δημόσιο Νηπιαγωγείο 

Κόρνου

• Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να 

εφαρμοστεί σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα . Προσωπική επιλογή η Φυσική 

Αγωγή, για την οποία προνοούνται 2 

40΄μαθήματα την εβδομάδα.

• Εναλλαγή τρόπου εφαρμογής ανάμεσα σε 2 

επιλογές που ταιριάζουν στο νηπιαγωγείο 

στην Κύπρο:

1. 20 λεπτά στη μητρική γλώσσα και 20 στη 

ξένη.

2. Το ένα σαραντάλεπτο μάθημα γίνεται στη 

μητρική γλώσσα και το άλλο στη ξένη

1,2,3, πάμε! 

• Εισαγωγικό μάθημα  για την ανάγκη εκμάθησης 

ξένης γλώσσας.

• Εδραίωση ρουτινών μαθήματος ( θέση για 

οδηγίες, ατομικός χώρος, σωστή χρήση του 

χώρου, «συνθηματικά»…)

• Παρουσίαση και εδραίωση βασικού λεξιλογίου 

μαθήματος : walk, run, jump, stand, sit, legs, arms 

κλπ) 

• Στα πρώτα μαθήματα δε χρησιμοποιούμε τη ξένη 

γλώσσα , όλο το 40΄. Σταδιακή αύξηση του 

χρόνου (αν και αυτό δεν είναι κανόνας…)

Μεθοδολογία

• Εξατομικευμένη εκγύμναση (σε επίπεδο 

τάξης)

• Συνεργατική μάθηση 
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Τι αναμένουμε από τα παιδιά
(γλωσσικό επίπεδο)

Οι μαθητές θα πρέπει να:

• κατανοούν και 

ακολουθούν τις ρουτίνες 

του μαθήματος

• ανταποκρίνονται σε απλές 

οδηγίες

• ανταποκρίνονται σε 

υποδείξεις που αφορούν 

τις υπό στόχευση 

δεξιότητες 

• Αναπαράγουν  λόγο

Χρήσιμες Τεχνικές   

• Εκτεταμένη χρήση 

εικόνων και οργάνων 

Γυμναστικής 

• Γλώσσα του σώματος

• Αξιοποίηση παιδιών 

με εμπειρίες στη ξένη 

γλώσσα ή και με 

ικανότητες στη 

Γυμναστική

• Δείχνω και κάνω

• Καλό θα ήταν να προκαθορίζεται η μέρα 

που τα παιδιά θα δουλεύουν στα Αγγλικά.   

( το περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία)

• Πριν το μάθημα ενημερώνουμε τα παιδιά 

για το θέμα (π.χ ισορροπία ή χειρισμός 

μπάλας με το πόδι) και επαναλαμβάνουμε τι 

θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα 

τις οδηγίες. 

• Αξιοποιούμε τις εισηγήσεις των παιδιών

Αποτελέσματα …

• Άψογη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του μαθήματος

• Αυτοπεποίθηση

• Ψηλό επίπεδο κατανόησης

• Παραγωγή λόγου

• Ανάπτυξη νέων τεχνικών κατανόησης και επικοινωνίας 

• Αποδοχή της διαφορετικότητας

• Θετική στάση έναντι στις ξένες γλώσσες

• Πολύ θετική ανταπόκριση από παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες


