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ΚΕΙΜΕΝΟ              
 

«Τα οφέλη του αθλητισμού για τα παιδιά»  

 
Tα παιδιά έχουν ανάγκη από καθημερινή φυσική δραστηριότητα. Η φυσική 

δραστηριότητα βοηθά στην ανάπτυξη και βελτιώνει τόσο τη σωματική όσο και την 

ψυχική υγεία. Οι έρευνες δείχνουν ότι στην εποχή μας η σημασία της άθλησης 
είναι μεγαλύτερη από ποτέ.  Θα προσθέταμε ότι είναι και σημαντικότερη από ποτέ.  

Ο αθλητισμός συμβάλλει τόσο στην ψυχολογική όσο και στην κοινωνική 
ανάπτυξη του παιδιού. Οι αθλητικές δραστηριότητες συγκροτούν ένα σημαντικό 
μαθησιακό περιβάλλον για το παιδί. Ο αθλητισμός μπορεί να επηρεάσει την 

ανάπτυξη του αισθήματος αυτοπεποίθησης και  αυτοεκτίμησης του παιδιού. Ένας 
τρόπος για να κερδίσει το παιδί την αποδοχή των συνομηλίκων του είναι να 
διαπρέπει σε δραστηριότητες τις οποίες τα άλλα παιδιά έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. 

Σύμφωνα με πολλές έρευνες τα παιδιά προτιμούν να ασχολούνται με τον αθλητισμό 
παρά με οτιδήποτε άλλο. Μια έρευνα που διεξήχθη στις Η.Π.Α. έδειξε ότι τα αγόρια 

και τα κορίτσια του γυμνασίου προτιμούν να διαπρέπουν στα αθλήματα παρά στα 
σχολικά μαθήματα. Η ίδια έρευνα αποκάλυψε πως ειδικά τα αγόρια του γυμνασίου 
προτιμούν να αποτύχουν στην τάξη παρά στον αγωνιστικό χώρο.  

Επειδή ο αθλητισμός είναι σημαντικός για τα παιδιά, το να είναι καλά σε 
κάποιο άθλημα αποτελεί για αυτά ισχυρό κοινωνικό προσόν. Ειδικά τα αγόρια 
χρησιμοποιούν τα αθλήματα και τα παιχνίδια ως μέσο σύγκρισης του  εαυτού τους 

με τους φίλους τους. Τα παιδιά που διαθέτουν αθλητικές ικανότητες γίνονται πιο 
εύκολα αποδεκτά από τους συνομηλίκους τους και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

να γίνουν αρχηγοί ομάδων. Τον καλό παίχτη τον θέλουν όλοι στην ομάδα τους. Τον 
σέβονται και τον υπολογίζουν. Φανταστείτε τι θετικά αισθήματα αναπτύσσει ένα 
παιδί όταν βλέπει τόσους πολλούς ανθρώπους, και μάλιστα συνομήλικούς του, να 

του δείχνουν τέτοια εκτίμηση. Τα παιδιά αυτά με αυτό τον τρόπο αποκτούν 
περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες.  
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1.α. Να διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις και να απαντήσετε αν είναι 
σωστές οι λανθασμένες επιβεβαιώνοντας την απάντησή σας με στοιχεία από 
το κείμενο. (μον.3) 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΩΣΤΟ/

ΛΑΘΟΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

α)Στην εποχή μας δεν είναι τόσο 

σημαντική η άθληση . 
 

  

β)Τα αγόρια θέλουν να είναι καλοί 
μαθητές παρά καλοί αθλητές . 
 

  

γ)Ο αθλητισμός δίνει 
αυτοπεποίθηση στα παιδιά . 

 

  

δ) Μέσα από την άθληση το παιδί 

γίνεται πιο κοινωνικό.  
 

  

δ) Μέσα από την άθληση το παιδί 
γίνεται πιο κοινωνικό.  
 

  

Στ) Η εκτίμηση των άλλων 
δημιουργεί θετικά συναισθήματα.  

 

  

 

1.β. Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, τα θετικά του αθλητισμού; (μον.2) 
 
 

2. Να βρείτε τη δομή της β παραγράφου και 2 συνδετικές λέξεις στην ίδια 
παράγραφο.(μον.1) 

 
3.α. Να βρείτε τι είναι οι υπογραμμισμένες λέξεις στις ακόλουθες 
προτάσεις (υποκείμενα, αντικείμενα, κατηγορούμενα). (μον.1) 

i. Tα παιδιά έχουν ανάγκη από καθημερινή φυσική δραστηριότητα. 

ii. Η φυσική δραστηριότητα βελτιώνει τη σωματική υγεία. 

iii. Η  σημασία της άθλησης είναι μεγαλύτερη από ποτέ. 

iv. Ειδικά τα αγόρια χρησιμοποιούν τα αθλήματα και τα παιχνίδια ως μέσο 

σύγκρισης του εαυτού τους με τους φίλους τους. 

v. Ο αθλητισμός είναι σημαντικός για τα παιδιά. 

 

3.β. Να γράψετε τη φωνή και τη συζυγία των παρακάτω ρημάτων. (μον.1) 
 βοηθά   

 βελτιώνει   

 συγκροτούν  

 ασχολούνται  

 επηρεάσει  
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 προτιμούν  

 χρησιμοποιούν  

 γίνουν  

 Φανταστείτε  

 
3.γ. Η φυσική δραστηριότητα βοηθά στην ανάπτυξη και βελτιώνει τόσο τη 

σωματική όσο και την ψυχική υγεία : να χωρίσετε το απόσπασμα σε 

προτάσεις και να γράψετε το είδος της σύνδεσης(παρατακτική ή 
υποτακτική).(μον.1) 

 
4. Φτιάξτε παράγωγα ουσιαστικά από τις λέξεις που σας δίνονται. (μον.1) 

 αποκάλυψε  

 αποτύχουν  

 παιδί  

 αναπτύσσει  

 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ  
Γράψτε ένα γράμμα σε έναν φίλο/φίλη σας για να τον/την πείσετε να 

ξεκινήσει  κάποιο άθλημα. Να του αναφέρετε τα οφέλη αυτού του αθλήματος 
στο πνεύμα και στο σώμα του. (150 - 200 λέξεις) (Μονάδες 10)  


