المشرفة الفنية

الموجهة الفنية

أ.أبرار يوسف العوضي

أ .سمية محمود شهاب

إىل كل معلمة روضة...
حمبة ملهنتها ..
خملصة يف عملها..
حريصة على تربية و تعليم أطفاهلا..
تسعى دوما لتنمية مهاراتهم وقدراتهم..
تبتغي من وراء ذلك
خدمة و رفعة وطننا احلبيب الكويت..

كلمة املوجهة العامة لريا

األطفال

احلركياة

تتعدى الرتبية احلركية مفهوم اكساب األطفال املهاارا
لتشتمل النمو الشامل املتكامل .
فاامي نكاان لافاال الروضااة أمل ينفااا املهااارا احلركيااة دومل فهاام
و ادراك عقلي (منو معريف ) ودومل ميل و رغبة (منو انفعايل) ودومل
مشاركة (منو اجتماعي ).
والرتبية احلركية أو الرتبية من خميل احلركة مفهومامل يسااممامل
بشكل كبري جادا باتعلم طفال الروضاة احلركاة و اتقانهاا و يااد
اخلربا و املعارف لديه واكتسابه اللياقة البدنية و الصحية.
ً
و نظرا ألممية الرتبية احلركية يف حيا الافال ملاا هلاا مان تا ري
اجيابي يف توجيه القدرا و منو املهارا و تااوير مفهاوم الااا
حرص التوجيه الفني لرياا األطفاال علاى اعاداد مااا الادليل
الرتبوي اهلادف مبا حيتويه من ماد علمياة ماماة حاول الرتبياة
احلركية وبراجمها وأساليب تنفياا أنشااتها حياا جااء فكار
اعداد ماا الدليل مببادر طيبة من اهليئا التعليمية وبإشراف
عام من التوجيه الفني لريا األطفال لنضعه بني يدي معلماا
الريا ليكومل خري معني هلن يف اداء عملهن.
وداد حممد اجمليمي

الرتبية احلركية تعتمد بصور أساسية على اإلمكانا احلركية األساسية
األطفال وعلى جوانب احلركة وأبعادما والتي
املتاحة للافل ملرحلة ريا
تشكل األساس احلركي للمهارا الرياضية..
والدليل الاي بني يديك ما مو إال حماولة جاد يف جمال الرتبية احلركية
تسرتشد به معلمة الريا أ ناء تدريس اخلرب احلركية..
والدليل سيكومل عونا للمعلمة كما سيسامم ويساعد يف توضيح كيفية
التعامل مع املهارا احلركية للافل وقد متيز الدليل بالوضوح والدقة..
فخالص الشكر ملن كانت له بصمة يف اعداد ماا الدليل..

فعمي  ..معلمة الروضة حباجة ملحة ملثل ماا الدليل املمتع يف إعداده
والرائع يف إخراجه فهو مبثابة خاوط مادية مرشد هلا..
تستايع أمل تسرتشد بها عند تعليمها للمهار احلركية اجليد املتقنة
وحىت تصل للهدف املالوب عليها أمل متارسها أوال حىت تستوعبها جيدا
فتنقلها للافل بشكلها الصحيح..

دكتور
«بدور املاوع«

أستاذ
« سلاانة الشاي«

يتقدم التوجيه الفني العام للرتبية البدنية بنا بالشكر والتقدير لكل
من شارك بفكر وعلم وبال جهد إلعداد الدليل اإلرشادي املتخصص
االطفال
اخلاص بالرتبية احلركية وأنشاتها وتابيقاتها ملرحلة ريا
حيا مجع املعرفة والعلم والاي ضم األنشاة والتابيقا جلعل
من بعدكم العمل
التدريس متعة كما سهل على معلماتك الريا
فجزاكم اهلل خري اجلزاء على جهودكم النري التي بالتموما فكامل لزاما
علينا تقدير ماه اجلهود ..

باقة ورد

الدكتورة –بدور املطوع
األستاذة –سلطانة الشطي
األستاذة -ناهد الفهد

املوجهة العامة للرتبية
البدنية بنا
أ «نامد الفهد «

اهلدف الشامل للرتبية يف دولة الكويت

 -1مساادة األطفالاادىألةراااألعاادةألط ا األ
طإلساايم فأل ااوألهل،ساارسيأل،ادس ا ألطإل مااد أل
بدهللأل وألقرا،برسيأل،اهم افألطاهدتاديألا هدب افأل
هح،ألط ألأل،ط سألطإلسيم ف.
-2ألمسادة األطفالادىألةرااألطبساداألم اادةدأل
طالهاماااادسأل سااااداأل،ط ب ،اااايألألألأل،ط راااا أل
ط دبوأل،طفمفألط دب فألطإلسيم ف.
-3ألمساادة األطفالاادىألةراااألاباا ،ألملراا،سأل
ط هدبوألة ألط ذطي.
-4ألمسدة األطفالدىألةراألبساألطالاهدتاديألأل
ط ااااوألاسااادة تسألةرااااألط أل ب،هااا،طأل مهااا أل
،ا هادب أل اوألةيقاادارسألمااألطقادطهرسأل،ماااأل
.
ط دط
-5ألمسدة األطفالدىألةراألاهم افألاحسدسارسأل
بد مسؤ ،فأل،طالسا يىأل،مااألذ ايأل ا برا ،أل
ط ح ا  ،ألط اااوأل ااربراادألط ا تألأل ااوألمهاماااأل
ما د. ،

أمداف الرتبية احلركية
 *1اهم فألق داألط الىألةراألط الب دألط سر سأل.
 *2طةامد ألط الىألةراألهلسهأل،ألاحمرهألط مسؤ ،فأل.
 *3مساادة األط الااىألةراااألحااىألط م اابييألما أل اايىألا دضااهأل
رم،قفألط حدبوألط ذيألألألأل ث دأل ط فألط الىأل رالب دأل سااا األ
طب طسألط بث دألم ألط حر،ىألط حدب فأل.
 *4طسامادعألط الىألمااألطةاباددألط ألط حدبافأل ابىألما ألط ابدىأل
طالاصدىأل.
 *5اهم فألط سألطالهامدة فألةه ألطالالدىأل.
،دألط الىألبد ما فأل،ألط سد،دأل،ألط دضدألط هلسوأل.
*6
 *7ألمسدة األط الىألةراألط حبسألةراألط طئهأل،ألط طسألطال د أل
 *8اهم فألط بث دألم ألط ملدت سألةه ألط الىألح ،هألب ئاهأل.
 *9اب ،ألط بث دألم ألطالاهدتديألط ا بفألح،ىألط ،ا أل.
 *10ا ر ىألم ألطحامد فألطالصدبفأل،ألط ح،ط ثأل.
 *11اهم فألط ر دقفألط ب ه فأل،ألط حدب فأل رالى.
ط ادب ف ألط حدب ف ألتو ألأح ألأسد ا ألط ا د ة أل اس ألبرد ألاهل ذأل
ط مردداألط حدب فأل ،ردألا د لديألة األم ألأتمرد :
ا د ف ط ادب فألط حدب ف (:)1
" ألتو ألمظرد ألم ألمظدتد ألط ادب ف ألط د دض ف أل رمدطحى ألطال ،األ
م ألةمد ألط الى ألار ف ألط ا ألا ر س ألط حدبف أل ،ألاهم ارد أل ،ألط ا رسأل
مهرد "
ا د فألط ادب فألط حدب ف:)2( :
" ألتو ألهظدس ألادب،ي أل مى ألةرا ألمسدة ا ألط الى ألةرا ألطبا دفأل
ق دطاه أل ،ألطمبده داه ،مرددطاه ألط حدب ف  ،ألط مى ألةرا ألاهم ارد
"

*تنقسم املهارا

احلركية لثميث أنواع مي:

الاتحكم و السايار و مهاارا

* مهارا التحارك املكااني و مهاارا
الثبا و االتزامل.
* حتتوى كمي منها على مهارا حمدد يتم تابيقها حسب مناسبتها
لافل الروضة.

أوال  :مهارات التحرك المكاني.

املهارا مي:
* املشي * اجلري * الزحلقة * احلجل * الو ب * القفز.

ثانيا  :مهارات التحكم و السيطرة.
املهارا مي:
* ركل الكر «حاف» * رمي
* تنايط الكر .

* لقف الكار

* دحرجاة الكار

ثالثا  :مهارات الثبات و االتزان:
املهارا مي:
* التكور * االتزامل و االرتكا

* املشي على العارضة.

شروط تكامل النشاط الحركي
حىت يكومل النشاط احلركي نشاط متكامل ال بد مان مراعاا اجلواناب التالياة
ومي :
• اتاحة الفر ة للافل لتحقيق ذاته و تكوين ور اجيابية عن نفسه .
•الرتكيز على نشاط الافل الااتي ا ناء تنفيا النشاط .
• اطميق طاقا الافل احلركية ليعرب عنها من خميل املهارا املختلفة كاالقفز و
الو ب و اجلري والزحف
• تشجيع الافل على االستكشاف من خميل االنشاة املمارسة .
• ممارسة االلعاب التي تتناسب و املرحلة العمرية .
• مساعد الافل على استغميل قدراته اجلسمية و العقلية و االنفعالية.
•مساعد الافل على االنضباط الااتي .
• تقييم الافل دومل مقارنته باألخرين .
•توفري االمكانا و االدوا المي مة ملمارسة خمتلف االنشاة .

قاعة النشاط الحركي
موا افا

عند تنفيا األنشااة احلركياة ال باد مان تاوفري قاعاة مناسابة ذا
حمدد :
 *1جيب امل تكومل القاعة ذا مساحة مناسبة حىت يتمكن االطفال من ممارسة
االنشاة الرياضية بسهولة و يسر .
 *2أمل يتوافر بالقاعة فة الدخول و اخلروج غري باب الاوارئ .
 *3أمل تتوفر فيها عوامل االمن و السميمة .
 *4أمل تكومل االضاء جيد .
 *5جيب امل تكومل القاعة بعيد عن الضوضاء .
 *6أمل تتوافر بها األدوا و األجهز التي تشجع على االكتشاف احلركي .
 *7أمل تتوفر يف القاعة أماكن لتخزين األدوا منعا لتعرضها للتلف.

إرشادات عامة
عزيزتي املعلمة ..
حىت يكومل النشاط احلركي نشاط ناجح ويكومل أداءك متميز فعليك اتباع اإلرشادا
 *1االلتزام بالتدرج املعتمد للمهارا احلركية يف الصفحة رقم (.)13
 *2التاابق يف مهارا املستوى األول والثاني يف جدول املهارا احلركياة ال يعناي تنفياا نفاس
املهااارا والتاادريبا للمسااتوين وامنااا جيااب اسااتخدام ادوا وتاادريبا خمتلفااة يف املسااتوى
الثاني وذلك وفق قدرا وامكانيا االطفال.
 *3الرتكيز على مهار معينة يساعد يف تكوين خمزومل للمهارا لدى االطفال خميل العام.
 *4احلرص على تااكري االطفاال يف األسابوع الثااني مبهاار األسابوع األول مان خاميل تادريبا
مبساة قدر االمكامل .
 *5التزام املعلمة و الافل على ارتداء اللباس الرياضي و احلااء الرياضي املريح يف فرت النشااط
احلركي ضمن اجلدول املدرسي للفصل.
 *6احلرص على ارتداء املميبس الرياضية يف يوم النشاط الرياضاي االسابوعي يف الروضاة ت كيادا
على أممية الرياضة يف حياتنا .
 *7االلتزام باستخدام األدوا واألجهز الرياضية املقرتحة حسب إمكانية توفرما .
 *8التزام املعلمة مبشاركة الافل يف مجيع أجزاء اخلرب احلركية.
 *9مراعا األمن و السميمة أ ناء النشاط..
 *10احلرص على تابيق النشاط التعليمي بدقة لثبا املهار لدى الافل يف ماه املرحلة .
 *11االلتزام بتابيق النشااط التعليماي و النشااط التابيقاي املقارتح املرفاق بالادليل حساب
قدرا و امكانيا األطفال.
 *12االلتزام بتحقيق املهار يف اجلزء التابيقي على مي ة جمموعاا وتكاومل اجملموعاة الرابعاة
حر .
 *13نكن استخدام مرتبة الدحرجة يف النشاط التابيقي ضمن اجملموعة احلر .
 *14املسابقة الرياضية يف نهاية النشاط الرياضي اختيارية وعند رغباة املعلماة بتنفياا مساابقة
رياضية ال يشرتط ارتباطها باخلرب .
 . *15نكن للمعلمة إضافة ما تراه مناسب يف نهاية اجلزء اخلتاامي مان النشااط مان أجهاز و
أدوا رياضية للنشاط احلركي.
 *16االلتزام بالتوقيت املخصص لكل جزء من اجزاء النشاط احلركي ويف حال ضيق الوقت تلغاى
املسابقة .
 *17اجليم الرياضي و ملعب كر القدم ينفاامل يف فرت النشاط المي افي أو األنشااة اخلا اة و
ليس يف فرت النشاط احلركي.
 *18احلرص على االعداد الواضح للنشاط احلركي يف منوذج التحضري الورقي .
التالية :

نموذج التحضير األسبوعي للنشاط الحركي
اسم اخلرب ..........................

اليوم..................................

اهلدف التعليمي...................

التاريخ................................

أجزاء النشاط
-1

-2

التابيق

الدخول

النشاط احلركي
(  )5دقائق

التشكيل

طآل ،طي

الرتحيب باألطفال
* تنشيط األطفال حبركا رياضية حر .
* استخدام أدوا رياضية مناسبة.
* استخدام موسيقى مناسبة وسريعة .
* شعور األطفال بالبهجة والسرور.
*إعاد األدوا واألجهز الرياضية بعد استخدامها.
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×

×

اتاحة اجملال لألطفال للتعبري عن سعادتهم وبهجتهم.

-3

النشاط
التعليمي
( )15دقيقة

* تعرف األطفال على املهار ب ساليب متنوعة.
* و املعلمة مسموع وواضح وتستخدم نداءا
* استخراج منوذج أمام األطفال لتوضيح املهار .
* التنويع يف تدريبا احلركة عند تنفيا املهار .
* اداء عدد من التدريبا للت كيدعلى املهار مع تصحيح اخلا .
* استخدام أدوا مناسبة للمهار .
سليمة.

احلرص على أمل يكومل

-4

النشاط التابيقي
(15دقيقة)

و

-5

-6

النشاط اخلتامي
(االسرتخاء)

×
×

×

×

×
×
× × × ×
× ×
× ×
× × ×

املعلمة مسموع ونداءاتها واضحة.

* تو يع األطفال اىل جماميع.
* التنويع باأللعاب املستخدمة حبيا ختدم اهلدف التعليمي.
* عمل منوذج لكل جمموعة.
* تابيق نشاط مناسب ملستوى األطفال.
* التبادل بني اجملاميع باريقة حيحة.
* إرجاع األدوا إىل مكانها الصحيح.
مراعا تابيق أنشاة مناسبة لقدرا

النشاط اخلتامي
(املسابقة)
(  )5دقائق

×

×

×

األطفال.

* املسابقة مادفة« .اختيارية «
اشرتاك مجيع األطفال يف املسابقة وشرح املالوب منهم.

* مترينا االسرتخاء مناسبة.
* املوسيقى مادئة ومناسبة.
* تقيد بالفرت الزمنية لكل نشاط.

× × × ×
× × ×

×

نموذج درس المستوى األول(( مهارة مرجحة الذراعين ))
اليوم..............

اسم اخلرب  :.اسرتي أقاربي و جرياني

اهلدف التعليمي :مرجحة الاراعني

م
-1

أجزاء النشاط
الدخول

-2

النشاط احلركي
()5دقائق

التابيق
الرتحيب باألطفال
*تنشيط األطفال حبركا رياضية حر .
*استخدام أدوا رياضية مناسبة.
استخدام موسيقى مناسبة وسريعة.
*
*إعاد األدوا واألجهز الرياضية بعد استخدامها.

التاريخ ............

األدوا

و األجهز احلركية

أطواق –أكياس حبوب-
كراكيش -كور غري

 -4النشاط التابيقي
(15دقيقة)

-5

النشاط اخلتامي
(املسابقة)
( )5دقائق
حركا

(االسرتخاء)

×

×
× ×
× × ×
× ×
× ×
× × ×

اتاحة اجملال لألطفال للتعبري عن سعادتهم وبهجتهم.

*قصة أشرتى والد أمحد وسار ألعاب وقاموا بفتحها فكانت لعباة أطواق –أكياس حبوب-كراكيش

 -3النشاط التعليمي
()15دقيقة

التشكيل
×××××××××

أمحد أطواق غري ملونة ولعبة سار كاراكيش ملوناه فاستفسار
أمحد من سار عن كيفية اللعب باألطواق و الكراكيش؟؟
*من يقلد أمحد وسار ؟ مرجحة الاراعني لألعلى و األسفل.
*برفااع اليااد اليمااف اام رفااع اليااد اليساارى تنويااع املعلمااة يف
تدريبا احلركة عند تنفيا املهار
تعريف األطفال على املهار ب ساليب متنوعة.
* استخراج منوذج أمام األطفال لتوضيح املهار .
* التنويع يف تدريبا احلركة عند تنفيا املهار .
الت كيد على اكتساب املهار مع تصحيح اخلا .
*
*استخدام أدوا مناسبة للمهار .
احلرص على أمل يكومل و املعلمة مسموع ونداءاتها واضحة.

*تو يع األطفال اىل جماميع.
*اجملموعة األوىل )املشي بني األقماع مع مرجحة الاراعني
باستخدام الكراكيش لألعلى و األسفل).
*اجملموعة الثانية (استخدام أطواق ذا أحجام و ألوامل خمتلفة مع
املشي على احلبل ومرجحة الاراعني نينا ومشاال).
*اجملموعة الثالثة (املشي بني احلواجز مع استخدام الكراكيش
ومرجحة الاراعني سرعا خمتلفة).
*اجملموعة الرابعة (حر ).
*عمل منوذج لكل جمموعة.
*تابيق نشاط مناسب ملستوى األطفال.
*التبادل بني اجملاميع باريقة حيحة.
*إرجاع األدوا إىل مكانها الصحيح.

×

×
×

×
×

×

×
×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

أقماع  -حواجز  -حبال -
أطواق – أكياس حبوب-
كراكيش

*املسابقة الرياضية:
*استخدام لعبة األطواق الصغري و مرجحة الاراعني
م رمي الاوق.

*حركا

االسرتخاء :استخدام الباراشو

×

×
×

×
×

×

×
× × ×
× ×
× ×
× × ×

المهارات الحركية
للمستوى األول
م

اخلربا

الرتبوية

االتزامل
واالرتكا
الو ب عاليا

-1
-2

من أنا

-3

أسرتي و أقاربي و
جرياني

مرجحة
الاراعني

-4

حتي وسميمتي

املشي على
العارضة

-5
-6
-7

حيوانا

و نباتا

مراجعة اخلربا

الو ب
العميق

القفز

الو ب إىل
األمام

احلجل

-8

أ وا و أشكال و
ألوامل

استعماال
الاوق باليد

استعماال
الاوق بالرجل

-10

الرب

-11
-12

اجلمعية التعاونية

رمي ولقف
الكر

املوا مي

الركل
اللف

التصويب
على اهلدف

-13

البحر

الزحف

-9

-14

بلدي الكويت

خرب حر

االمتداد

التكور

الصد
الدورامل

دحرجة الكر
مراجعة املهارا

األسبوع
الثالا

مدطه فألط مرددطي

األسبوع
األول
املشي
املشي

األسبوع
الثاني
اجلري
اجلري

روضتي

املاء و اهلواء

املهارا

احلركية

مراجعة املهارا

استعماال
الاوق باجلاع

األدوا

احلركية املقرتحة
احلبل

األقماااااع -احلااااواجز ماااان
ندوق احلركية الشامل

أطااواق ااغري ماان لعبااة
فلياارب – كااراكيش -أطااواق
خمتلفااة األحجااام – أكياااس
احلبوب
احلقيبة االبتكارية
حااواجز :ااندوق احلركيااة
الشامل-احلقيبة االبتكارية
حواجز – أطواق -أقماع

اطواق خمتلفة األحجام
مراتب  -أطواق كبري

كور خمتلفة األحجام
كر  -اهلدف املبتكر

أطاااواق خمتلفاااة األحجاااام-
النرد من اندوق احلركياة
الشامل -أطباق ملونة
مراتاااب – حاااواجز-كاااور
خمتلفة احلجم-خندق

المهارات الحركية
للمستوى الثاني

م

املهارا

احلركية

األسبوع
الثالا

األسبوع األول

األسبوع
الثاني

-1
-2

احلاسوب يف روضتي
أنا اإلنسامل

املشي

اجلري

-3

الناس يعملومل

مرجحة
الاراعني

االتزامل و
االرتكا

أطااواق ااغري ماان لعبااة فلياارب–
الباراشو  -كراكيش -بيضة التوا مل-
مكعبا بميستيكية للتوا مل

-4

غاائي

املشي على
العارضة

الو ب عاليا

احلقيبة االبتكارية  -املقعد السويدي

-5

املاء و اهلواء

الو ب العميق

الو ب إىل
األمام

حواجز :ندوق احلركية الشامل-
احلقيبة االبتكارية

-6
-7

اخلربا

حيوانا

الرتبوية

و نباتا

مراجعة اخلربا

املشي

اجلري

القفز

احلجل

استعماال
الاوق باليد

استعماال
الاوق بالرجل

األدوا

احلركية املقرتحة

احلبل – األقماع
األقماع -احلاواجز مان
احلركية الشامل

مراجعة املهارا

استعماال
الاوق باجلاع

اندوق

حواجز – أطواق

-8

الفصول األربعة

-9

بلدي الكويت

االمتداد

-10

النفط

-11
-12

اإلسميم ديني

رمي ولقف
الكر

االتصاال

الركل

التصويب على
اهلدف

اللف

الدورامل

كر خمتلفة األحجام  -النرد من
ندوق احلركية الشامل

-13

البحر

الزحف

دحرجة الكر

مراتب – كاور خمتلفاة احلجام-
أقماع-حواجز

-14

املدرسة االبتدائية

التكور

اطواق خمتلفة األحجام

مراتااااب  -أطااااواق كبااااري -
الباراشو
كور خمتلفة األحجام

الصد

كر  -اهلدف املبتكر

مراجعة املهارا

مهارة المشي:
تو احد ي ألط م ألباد ف ألابد ف ألأثهدس ألطف طس أل،ط هسس أل و أل،ضا ألةم ،ي ألي أل اس ألم أل
ي ردألمدهحفألط ذدطة ألباد فألار دئ ف .

نماذج النشاط التعليمي
* ط م وأل وألأل األمسا س.
* ط م وألبسدةديألم ارلفأل.
* ط م وأل وألطاهدتديألم ارلفألماألاغ دأل
طالاهدهألحساألطإل دداأل
* ط م وألةراألطف بدىألط ره س ف.

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:
أ أل م وأل ط ىألط ح،طهز.

* المجموعة الثانية:

أ أل م وألب ألألط مب بديألط بيسا ب فألثسألط

،ىألبد ه ق.

* المجموعة الثالثة:
ألأ أل م وألب ألطفةم األ(صه ،قألط حدب فألط دمى).
* المجموعة الرابعة:
ألأل األحد.

مهارة الجري:
توألطما ط ألاب وأل حدبفألط م وألاالألطههأل ارفألةههألبد سدةفأل،ألب،ه ،ألا دط ألأثهدسألبىأل
ا،هألماألمدهحفألط ذدطة ألبص،داألةم ،ف.

نماذج النشاط التعليمي

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:

* ط هديألبسدةديأل(باوسأل،سد ا(.
أل
م
،ط
رفأل
مدسأل،ألط
* ط هديألبداهدتديألم ارلفأل
* المجموعة الثانية:
،ط سدد.
أ أل هديألب ألطفقمدعأل.

أ أل هديألب ألطفةم األ( صه ،قألط حدب فألط دمى) .

* ط هديألب ألطفقمدعألأ،ألط ح،طهز.

* المجموعة الثالثة:
أ أل هديألب ألط ادب،قألط بب دأل،ط صغ دأل(ط ح بفأل
طالبابدد فأل) ثسألط ،ىأل ط ىألط ه قأل
* المجموعة الرابعة:
األحدألأل

مهارة مرجحة الذراعين:
توألمردداأل اسألبردألابد ىأل،ضاألط ذدطة أليأل،ق،فألذدطعألةد دأل،أل
طف دىأل رلدأليأل،ااسألأ ضدألةه ألمدهحهألط ذدطة ألأمدمدألثسألأسلى.

نماذج النشاط التعليمي

نماذج النشاط التطبيقي

* مدهحفألط ذدطة ألأمدمدأل،أل رلد.
* مدهحفألط ذدطة ألبدسا طسألأ ،طيأل(أا،طقأل أ أل مدهحألذدطة هألبدسا طسألطفا،طقألط صغ داألثسأل هديأل
م ارلفألطفحهدسأل–بدطب ت – بددط ،ي)
س اردأل وأل بفأل ر بد
.
،طيأل
ألطف
* مدهحفألط ذدطة ألأثهدسألط م وألب
* المجموعة الثانية:
* المجموعة األولى:

أ أل مدهحألذدطة هألبدسا طسألط بدطب تألثسألط
ط هق

،ىأل وأل

* المجموعة الثالثة:
أ أل مدهحألذدطة هألبدسا طسألأب دةألط دمىأل( ط ح بفأل
طالبابدد ف) ثسألط م وألةراألط م ألط س ،ي
* المجموعة الرابعة :األحد

مهارة االتزان:
توألمرددا ثبيأل ردألط هسسأل لاداألزمه فألمح األاادط،حألب

مقترحات النشاط التعليمي

*ألطالازط ألأثهدسألط ،ق،فألةراألط حىألماألطسا طسأل
أب دةألط حب،األةراألط دأة.
*ألطالازط ألةراألق سأل،طح األثسألاب ىألط سألطف دى.
*ألطالازط ألةراألق سأل،طح األ ط ىألط ا،ق.
*ألطالازط ألماألط ثبديألةراألط مب بديألط بيسا ب فألألألأل
را،طز .
*ألطالازط ألماأل،ضاألب ضألط ا،طز ألةراألط دأة.

5 -3ألث،طهو .

مقترحات النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:
أ أل ا،طز ألةراألط مدابفأل(صه ،قألط حدب فألط دمى)

* المجموعة الثانية:

أ أل ا،طز ألبدسا طسألب ضألط ا،طز ألثسألط م وألةراألط م
ط س ،ي.

أل

* المجموعة الثالثة:
أ أل ا،طز ألةراألط مب بديألط بيسا ب فألماألأب دةألط دمى
* المجموعة الرابعة:
األحدألأل

مهارة االرتكاز:
توألطالحالدظألبدالازط ألس،طسألما أل،ضااألط ثباديألأ،ألما أل،ضااألط حدبافأل،ألط ا داألةرااألطالحالادظأل
بثبديألط هسسأل ،.مب ألطالدابدزألةراألق سألأ،ألق م ألأ،ألةراألثيثألأةضدسألأ،ألأدب هألأ،أل مسفألماأل
ط دأة).

نماذج النشاط التعليمي

*طإلدابدزةراألق سأل،طح األثسألط اب ىألبد سأل
طف دى.
* طإلدابدزةراألق سأل،طح األماأل د ألط ذدطة ألهدهبد.
*طالدابدزألبدسا طسألطف ،طيألمثىألطفا،طق.
*ط ر األط حدألبد ا،قألثسألط ا،قفألب،ضاألطدابدزألةه أل
سمدعألط صد دا.

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:
أ أل دابزألةراألمب األم ألصه ،قألط حدب فألط دمى.

* المجموعة الثانية:
أ أل دابزألةراألط م

ألط س ،ي.

* المجموعة الثالثة:

أ أل دابزألةراألط مب بديألط بيسا ب فألثسألط م و.

* المجموعة الرابعة:
األحدألأل

مهارة المشي على العارضة :
المشي مفرود الجسم على العارضة أو مقعد سويدي .

نماذج النشاط التعليمي
* ط م وألبداهدتديألم ارلف.
* احد يألط ذدطة أل،ط س دألةراألط م أل
ط س ،يأل
* احد يألط ذدطة ألأثهدسألط س دألةراأل،ألب أل
طف ،طي.
* ط م وألةراألط ددضف.

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:
أ أل س دأل ،قألط م

ألط س ،ي.

* المجموعة الثانية:

أ أل س دألةراألط مب بديألط بيسا ب فأل .

* المجموعة الثالثة:
أ أل س دألأل ،قألط ادب،قألط بب دأل،ط صغ دأل(ط ح بفأل
طالبابدد فأل) ثسألط ،ىأل ط ىألط ه قأل
* المجموعة الرابعة :األحد

مهارة الوثب عاليا:
توألطدالدعألقص دألط م ىأل اسأل هألد األط هسسألا األأةراأل،ألط رب،األ ب ،ألةراألق م .

نماذج النشاط التعليمي
* طالدا دس ،ألط رب،األ ط ىألط ا،ق.
* طالدا دس مسد ف ألقص دا ألأ ،ألما،ساف أل،أل
ط رب،األب م أل ط ىألط ا،ق.
* ط ،ثا بداهدتديألم ارلف

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:
أ أل ثاأل ،قألط ح،طهز( ط ح بفألطالبابدد ف)

* المجموعة الثانية:

أ أل ثاأل ط ىألط ا،قألثسألط م وأل ،قألمب بديألط بيسا ب ف .

* المجموعة الثالثة:

أ أل ثاأل ،قألطفةم األ(صه ،قألط حدب فألط دمى) ثسألط
ط ىألط ه ق.

* المجموعة الرابعة:
األحدألأل

،ىأل

مهارة الوثب العميق :
تو ألط ،ثا م ألأ طا ألمدال ف ألا ا ألطفدض ألما ألمدهحف ألط
ألةراألطفدض.
،ضاألط

نماذج النشاط التطبيقي

نماذج النشاط التعليمي

*ط ،ثاألأمدمدألفب ألمسد ف.
*ط ،ثاألالها دزألط ا،قألأ،ألط حبى.
*ط ،ثاألأمدمدأل،ألطها دزألط حدهز.

أل ر رف ألثس ألط رب،ا ألةرا ألأدبا ألماأل

* المجموعة األولى:
أ أل ثاأل ،قألطفةم األ( صه ،قألط حدب فألط دمى) ثسألط لزأل ،قأل
ط حدهز.

* المجموعة الثانية:
ألأ أل ثاألم ألط م

ألط س ،يأل ،رباأل ط ىألط ا،ق.

* المجموعة الثالثة:

أ أل ثاألب ألطف ،طحأل(ط ح بفألطالبابدد ف) ثسألط م وألةراألط م
ط س ،ي

* المجموعة الرابعة:
األحدألأل

أل

مهارة الوثب إلى األمام :
توألط ،ثاأل مسد فألا األطإلمدس بساألمسد فألم ألط ثبديألا األط حدبف.

نماذج النشاط التعليمي
*ألط ،ثاألأمدمدأل ر،ص،ىألا األط األأ،ألط حبى

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:

*ألط ،ثاألةد دألألماألط رب،األالها دزألط ا،قألأ،ألط حبىأل أ أل ثاألب ألطفةم األ( صه ،قألط حدب فألط دمى) ثسألط م وأل
ب ألط حبدى.

ط حدهز.
* ط ،ثاألأمدمدألفب ألمسد ف.

* المجموعة الثانية:

أ أل ثاأل ط ىألط ا،قألثسألةراألط حبىألحااألطهاردسألط مسد ف .

* المجموعة الثالثة:

أ أل ثاأل ،قألطف ،طحأل(ط ح بفألطالبابدد فأل)ثسألط م وألط ما دجأل
ب ألطفقمدع.

* المجموعة الرابعة:
األحدألأل

مهارة القفز:
توألط ،ثاألةد دألثسألط رب،األبدسا طسألط م أل،ألط

نماذج النشاط التعليمي
*ط
*ط
*ط
*ط

لزألبدسا طسألط مدابف.
لزأل ط ىألط ا،ق.
لزألةراألط حبى.
لزألةراألأثددألطفق طس.

ألبهلةألط ،قي(قلزاألطفدها).

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:
ط لزألةد دألثسألط رب،األةراألطدباألبدسا طسألط ا،قألط بب د.

* المجموعة الثانية:

ط لزألةد دألثسألط رب،األةراألط ا،طيألأ،ألأثددألطفق طس.

* المجموعة الثالثة:

ألط لزألةد دألثسألط رب،األةراألط مدابف.

* المجموعة الرابعة:
األحدألأل

مهارة الحجل:
تو طالدا دس بإح ى ألط م ألم ألطفدض ألفةرا أل و ألط ر،طس ألها هف أل ،ا أل ا ألاح ى ألط م ألأ،أل
ط رب،األةراألهلةألق سألطالدا دس

نماذج النشاط التعليمي

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:

* ط حهى ماألط زم ىأل وألطاهدهألمابد ى.
* ط حهى وألطاهدتديألم ارلف.
* ط حهى بدسا طس طف ،طي(أحبدى –أا،طق -ط حهى
ب ألطفقمدعأل ،ط ح،طهز).

أ أل حهىألب ألطفةم األثسأل م وأل ،قألط مب بديألط بيسا ب ف.

* المجموعة الثانية:

أ أل حهىألب ألط ح،طهزأل( ط ح بفألطالبابدد ف).

* المجموعة الثالثة:
أ أل حهىأل ،قألطفا،طق

* المجموعة الرابعة:
األحدألأل

مهارة استعماالت الطوق:
تو ألطسا طس ألطفا،طق ألم ارلف ألطفحهدس ألح،ى ألط دهى ألأ ،ألط أل
أ،ألط هذعألب بىأل طئدي.

نماذج النشاط التعليمي

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:

*أل ،دط ألط ا،قألح،ىألط أل– ط دهىأل–ط هذع.
*ألاحد يألط ا،قألبداهدتديألم ارلف..
*حمىألط ا،قأل،ألطسا طمهأل،ط م وألب ألطفقمادعأل
أ،ألط حبدىأل.

أ أل حديألط ا،قألط صغ دألبد ألبداهدتديألم ارلفألثسأل
ط م وألب ألطفقمدع.

* المجموعة الثانية:

أ أل ،دألط ا،قألح،ىألط هذعألثسأل م وألةراألط م
ط س ،ي.

* المجموعة الثالثة:

أ أل حديألط ا،قألبد دهىألحدبفأل طئد فأل،ت،ألةراأل
ط مدابف(صه ،قألط حدبفألط دمى).

* المجموعة الرابعة:
األحدألأل

أل

مهارة االمتداد:
توألأل د ألط هسسأل ب ،ألأا،ىألمدأل مب أل ،مب ألأ ألاؤ يألم ألط ،ق،فألأ،ألط دق. ،

نماذج النشاط التعليمي

* طالما ط ألةد دأل ط ىألط ا،قألةه ألسمدعأل
ط صلددا.
* طالما ط أل،ألط س دأل ط ىأل ا،األطف بدىأل
ط ره س ف.
* طالما ط ألأثهدسألط س دألةراألط حبدى.
* طالما ط ألدق ،طألةراألط مدابف.

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:
ط م وألةراألط م
ط حب،األ.

ألط س ،يألم أل،ضاألطالما ط أل،مسيألب ةأل

* المجموعة الثانية:
أ أل سا سألطفا،طقألثسألط ،ثاأل ط ىألط ه ق.

* المجموعة الثالثة:

أ أل ما ألةراألط مدابف(ط مدطااألط مر،هف) ثسألط م وألب أل
طفةم األ(صه ،قألط حدب فألط دمى(.

* المجموعة الرابعة :األحدألأل

مهارة التكور:
توألا د األأهزطسألط هسسألا األب ضردأل،أل مب ألأ ألاؤ يألط مردداألم ألط ،ق،فألأ،ألط هر،ةألأ،أل
ط دق. ،

نماذج النشاط التعليمي

* ط اب،دألةه ألسمدعألط صد دا.
* ط اب،دأل ط ىألط ا،ق.
* ط اب،د ألدق ،ط ألةرا ألهدها أل،طح أل و ألأابدق
ط ا،طز .
* ط اب،دألةراألط مدابف.

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:
أ أل اب،دأل ط ىألط ا،قأل،طسا طسألط مدطااألط مر،هف.

* المجموعة الثانية:

أ أل اب،دأل ط ىألط ه قألثسألط هديألب ألطفقمدع.

* المجموعة الثالثة:

أ أل اب،دأل ط ىألطفابدقألط مر،هفألثسألط زأل ط ىألط ا،ق .

* المجموعة الرابعة:

األحدألأل

مهارة رمي الكرة:
مردداألاؤ ىأل،ط ذدطعألملد ،األم أل،دموألط بداألأمدمدأل،أل رلدألبد

نماذج النشاط التعليمي

ألأ،ألط حدئاأل.

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:

*ألدمو ط بداألماأل د ألط ذدطة ألا األط زم ى
* ألط س د ألب ألطفقمدع أل ،ألط ح،طهز ألثس ألدموأل * المجموعة الثانية:
ط بداأل ط ىألط سرف.
أ أل دموألبداألط د فألبد مضداألثسأل م وألةراألط م أل
ط س ،ي.
* دموألط بداألأثهدسألط م وأل،ألط هدي.
* المجموعة الثالثة:
*ألدمو ط بداألبمسا ،ديأل،ألطاهدتدي م ارلف
:أ أل دموألط بداأل ط ىأل بفألط ر فألط مبابدألثسألط لزأل ط ىأل
*ألدموألط بداألةراألت فألثدبي
ط ا،ق.
* المجموعة الرابعة :األحدألأل
أ أل دموألط بداألبد سرفأل،ثسأل هديألب ألطفقمدع.

مهارة لقف الكرة:
توألثبديألط م ألماألطما ط ألط ذدطة أل مدسألهح،ألط بداأل،اب ،ألدطحادألط
السايسألط بداأل،طفصدباألمبا األة ألب ضردألقر ي.

نماذج النشاط التعليمي

ألملا،حفألبلاحفألمهدسبفأل

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:

* ف ألط بدا ألم ألزم ى ألبمسا ،دي ألم ارلف
(ط دأة –ط دببف).
* المجموعة الثانية:
*أل ف ط بداألبسدةديأل،ألطاهدتديألم ارلف
* أل ف ألط بدا ألبأ،ضدع ألم ارلف (هر،ة،-ق،ف أ أل ر فألط بداألط بب داألم
* المجموعة الثالثة:
-ألهرسفألط د صدس).

أ أل ر فألط بداألط صغ داألم ألص هألثسأل هديألب ألط ح،طهزأل
(ط ح بفألطالبابدد ف).
ألص هأل ،هديألب ألطفقمدع.

أ أل ر فألبداألم ألص هألثسألط لزأل ط ىألط ا،قأل

* المجموعة الرابعة:

األحدألأل

مهارة إصابة الهدف:
توألثبديألط م ألماألطما ط ألط ذدطة أل إلمدسأل،دموألط بداألط األط ر فألأ،ألط زم ى.

نماذج النشاط التعليمي

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:

* دمو ألط بدا ألم ألزم ى ألبمسا ،دي ألم ارلف
أ ألأل دموألط بداألط صغ داألم ألص
(ط دأة –ط دببف).
(ط ح بفألطالبابدد ف).
*ألدموألط بداألبسدةديأل،ألطاهدتديألم ارلف.
* المجموعة الثانية:
*ألدموألط بداألبأ،ضدعألم ارلف (هر،ة،-ق،ف أ أل دموألط بداأل ط ىألط سرف.
* المجموعة الثالثة:
-ألهرسفألط د صدس).

فألثسأل هديألب ألط ح،طهزأل

أ أل دموألط بداأل ط ىألط ر فألط مبابدأل

* المجموعة الرابعة:

األحدألأل

مهارة ركل الكرة:
توألطسا طسألط م أل،ط هسسأل ضداألط بداألا األطفمدسأل.

نماذج النشاط التعليمي

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:

* اثب يألط بداألثسألدبرردأل رزم ى.
* دبىألط بداألة ألط هديأل مدس.
* المجموعة الثانية:
* ألط هدي بد بدا ألثس ألدبررد أمدمد  ،ألبداهدتديأل أ أل دبىألط بداألبد ر فألط مبابدألثسأل لزألبد ا،ق.
* المجموعة الثالثة:
م ارلف.
أ أل دبىألط بداألا األزم رفألثسأل هديألب ألطفةم األ( صه ،قأل
*ألط هدي بد بداألثسألدبرردألبمسا ،ديألم ارلف.
ط حدب فألط دمى).
* دبىألط بداألفقصوألمسد فأل،ألسدةف.
* المجموعة الرابعة :األحدألأل
أ أل دبىألط بداألبد ر ف( صه ،قألط حدب فألط دمى) .

مهارة صد الكرة:
طسا طسألط م أل،ط هسسألالماصدصألق،األط بداأل،اثهدسألبس األ وألط هذعألأثهدسألط ا دسألط بداأل
بد هسس.

نماذج النشاط التعليمي

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:

* ص ألط بداألط د مفألبسدةديألم ارلف.
* ص ألط بداألط د مفألبداهدتديألم ارلف..
* المجموعة الثانية:
*ألط ،دط ألح،ىألطف طاألأ،ألط هردزألم ألصه ،قأل
أ أل ص ألأب دةألط دمىألأثهدسألط ،ق،فألةراألط مدابفألط مر،هف.
ط حدب فألط دمى.
* المجموعة الثالثة:
*أل،ق،فألطفالدىألةراأل بىأل طئداأل،أل ص أل
ص ألط بداألبدسا طسأل بفألط ر ف.
* المجموعة الرابعة :األحدألأل
ط الىألبمدبزألط طئداألط بدطيألط مدسرفأل ه.

أ أل ص ألط بداألبداهدتديألم ارلفألم أل يىأل بفألط ر فألط مبابد.

مهارة اللف:
توأل فألط هسسألماألحدبفألط م أل،طاهدهألط هسسألأ،ألةض،ألم ألمبد ألط ثبدي

نماذج النشاط التعليمي

* ط رفألح،ىألهلسهأل م هدألثس سددط.
* ط رف ألح،ى ألذطاه ألبداهدتدي ألم ارلف أل ط ىأل
ط ا،ق.
*ألط رفألح،ىألهلسهألماأل،ضاألأب دةأل 
دمىألةراألدأةألط رفألح،ىألذطاهأل
بداهدتديألم ارلفألبدسا طسألهردزألأ،أل
أ طا.

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:
فألط هذعألهرفألط م أل،ط سددألبدسا طسألط ا،قألثسألط لزأل ددجأل
ط ا،ق.

• المجموعة الثانية:
• فألط هسسأل وألطاهدتديألم ارلفأل ط ىألط ا،ق
* المجموعة الثالثة:

فألط هسسألماألأب دةألط دمىألةراألط دأةألثسألط م وألةراألط م
ط س ،ي

* المجموعة الرابعة:

األحدألأل

أل

مهارة الدوران:
توألحدبفألط هسسألبرهألح،ىألط مح،دألط دأسوألأ،ألطف وألأثهدسأل،ه ،ألط هسسأل وأل،ضاألط لد ألأ،أل
ط ثهوأل،توألبذ يألحدبفألةض،ألط هسسأل وألهم األطالاهدتديأل.

نماذج النشاط التعليمي

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:

* ط ،دط ألح،ىألطفا،طق.
* أل ،دط ألط هسس أل ،ط ذدطة أل  ،ألأ طا أل وأل
* المجموعة الثانية:
طاهدتدي م ارلف.
أ أل ،دألح،ىألطفا،طقألثسألط
* ط ،دط ألح،ى ألطف طا ألأ ،ألط هردز ألم ألصه ،قأل ط دمى.
* المجموعة الثالثة:
ط حدب ف ط دمى.

أ أل ،دألح،ىألطفابدقألط مر،هف.
لزأل ،قألط حدهزأل(صه ،قألط حدب فأل

أ أل ،دألةراألط مب بديألط بيسا ب فألثسألط لزأل ط ىألأ،أل ددجأل
ط ر بف

* المجموعة الرابعة:

األحدألأل

مهارة الزحف:
توألألط احديألا األطفمدسأل،ألط رفألم أل يىألاحد يألط
ط هذعأل،ألطالساهد ألةراألط ب،ة ألأ،ألط دببا .

نماذج النشاط التعليمي

*ألط زحف ةراألط ب،ة ألبدسا طسألط مدابف
* ط زحف ط ىأل ه ق
*ألط زحف ا األطفمدسأل،ألا األط رف.
.
*ألط زحف ماألابد ىألحدبفألط
* ط زحف هح ،ت ف.

أل،ألط دببا ألبص،داألةبس فألماأل األ

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:
أ أل زحفألب ألطفةم األ( صه ،قألط حدب فألط دمى) ثسألط س دأل
ب ألط حدهز.

* المجموعة الثانية:

أ أل زحفألاحيألح،طهزأل(ط ح بفألطالبابدد ف).

* المجموعة الثالثة:

ألأ أل زحفأل ط ىألط ه قألثسألط م وألةراألط م

* المجموعة الرابعة:

األحدألأل

ألط س ،ي.

مهارة دحرجة الكرة:
توأل األط بداألأ،ألاحد بردأل ا ،دألمه

فألب بىألماادباأل.

نماذج النشاط التعليمي

* حدهفألط بداألبداهدتديألم ارلف.
* حدهف ألط بدا ألب ألطف ،طي(ط ح،طهز أل،أل
طفقمدع).
* حدهفألط بداألبد ابد ىألماألط زم ى .

نماذج النشاط التطبيقي
* المجموعة األولى:
أ أل حدجألط بداألبداهدهألط ر ف(صه ،قألط حدب فألط دمى)ثسأل
ط م وألب ألط حبدى.
* المجموعة الثانية:
أ أل حدجألط بداألاحيألط ح،طهز(ط ح بفألطالبابدد ف) ثسألط لزأل ،قأل
ط حدهز.
* المجموعة الثالثة:
ألأ أل حدجألط بداألب ألط حبر ألثسألط لزألبد ا،ق.
* المجموعة الرابعة :األحد

مسابقا
م

املسااباقاة

األدوا

مقرتحة
واألجهز احلركية

-1

مسابقة القفز داخال األطاواق لتكاوين حالقاا

-2

مسابقة القفز على دوائر لعبة اإلدراك احلسي جلمع الكور داخل
سلة.

-4

مسابقة تصويب الكر حنو اهلدف عن طريق اجلري بني األقماع.

-5

أقماع – لعبة األطواق
أو اهلدف املبتكر

مسابقة محل أكياس الرمل و السري على احلبال أو بني احلاجز لتجميع أكرب
عدد منها داخل السلة.

أكياس رمل –حبوب –
حواجز -أقماع-سلة

-3

-6

الفاليرب.

مسابقة مجع الكور عن طريق اجلري بني احلواجز ووضعها داخل (األطباق
امللونة).

مسابقة النرد ترمي املعلمة النرد لكل فريق فيجمعوا كور بعدد النقط
الظامر على النرد.

أطواق – لعبة فليرب
اإلدراك احلسي – سلة
ندوق احلركية الشامل –كور
ملونة-األطباق البميستيكية امللونة

ندوق احلركية الشامل-
النرد-كور ملونة -سلة.

حركا

االسرتخاء

لعبة األطواق ذا

األشكال اهلندسية امللونة

اهلدف منها:
*ألا  ،فألط ضييألط ق فأل،ألط بب دا.
*ألاهم فألط داألةراألطباسداألمرددطيألحدب ف.
*ألم د فألملدت سألة األمثىألأمدسأل/أل رفأل/أل ددجأل /ط ى.
طريقة االستخدام:
ةبددا ألة ألأدب ف ألأ بدى ألته س ف ألبيسا ب ف ألمر،هفأل
بأ ،ط ألهم رف أل رد ألق،طة ألاثبي ألةر رد ألةه ألط ر األ
،س ألط الى ألبد مد،د أل ط ررد ألمؤ د ألب ض أل حدبديأل
،ط مرددطيألط د دض ف.

مرتبة الدحرجة
اهلدف منها:
* طباسداألمردداألط حدهف.
*ألا  ،فألط ضييألط بب دا.
*ألاضلدسأله،ألم ألط ما فأل،ط سد،دألةراألهل،ةألطفالدى.
طريقة االستخدام:
ةبددا ألة ألمدابف أل ا دا ألةر رد ألط الى أل اسدة هأل
ةراألطباسداألمردداألط حدهف .

لعبة املراتب امللونة
اهلدف منها:
* ا بدعألدعبفألط الىألبد ر األ،ط حدبفأل.
*ألاهم فألط داألةراألطباسداألمرددطيألحدب فأل ر

أل،ط هسس.

طريقة االستخدام:
ةبددا ألة ألمدطاا ألاسا س ألف طس ب ض ط مرددطيأل
ط د دض ف ،حدبدي طالساد دس .

املقاعد السويدية امللونة
اهلدف منها:
* ا  ،فألط ضييألط ق فأل،ط بب داأل.
* اهم فألط داألةراألطباسداألمرددطيألحدب فأل ر أل
،ط دهر ألبد ا،طز ألأل،ط مرددطيألط د دض فألط م ارلفأل.
طريقة االستخدام:
ةبددا ألة ألأدبا ألم دة اسا س اهم ف ألمرددطيأل
ط ا،طز أل،ط مرددطيألط د دض فألط م ارلف..

مكعبا

بميستيكية للتوا مل على األر

اهلدف منها:
* ا  ،فألط ضييألط ق فأل،ألط بب دا.
*ألا بدعألدعبفألط الىألبد ر األ،ط حدبفأل.
*ألاهم فألط داألةراألطباسداألمردداألطالازط أل.
طريقة االستخدام:
ةبددا ألة ألمب بدي ألبيسا ب ف أل ،س ألط الى ألبادب بردأل
حساألدعباهأل ا ز ز ط مرددطي طط م ارلف.

لعبة بيض التوا مل
اهلدف منها:
* طباسداألمردداألط ا،طز أل.
* طباسداألمردداألط س اداأل،ط احبسأل.
* اه األط ،داألط م ،فأل.
طريقة االستخدام:
ةبددا ألة ألقاا ألبيسا ي أل ساا ا ألط الى أل،ض ردأل
،اثب ارد ألةرا ألدأسه أل،ط م و ألبرد أل اسدة ه ألةراأل
طباسداألمردداألط ا،طز .

لعبة فليرب
اهلدف منها:
* اهم فألط داألةراألطباسداألمرددطيألحدب ف.
* اهم فألد،حألط اهد ةألط د فألب ألطفالدىأل.
* اهم فألط مرددطيألط ر فألبد ميحظفأل،طالهابدهأل،ط ادب ز.
طريقة االستخدام:
ةبددا ألة ألطسا،طهف ألمصه،ةف ألم ألط بيسا ي ألذطيأل
حهس ألبب د ألبرد أل ،طئد ألملدعف أل ،س ألط الى بإس دا
ط حر دي ألط مر،هف أل ط ى ألط ،طئد ألط ملدعف أل اهم فأل
ط مرددطيألط ر فأل،طالهامدة فأل،ألط حدب ف .

لعبة األطباق امللونة
اهلدف منها:
* اهم فألط داألةراألط ا،طز أل،ط ادب زأل.
* اهم فألط مرددطيألط حدب فألط ماه،ةفألمثىألمردداألط ،دط أل
،ط اب،دأل.......،
* اضلدسألد،حألط مدحأل،ط ما فأل،ط سد،دأل وألهل،ةألطفالدى.
طريقة االستخدام:
ةبددا ألة ألة ألم ألطفابدق ألطفدض ف ألط بيسا ب فأل
مر،هف أل هرة ألط الى ألب ط ررد ألمؤ د ألب ض ألط حدبديأل
،ط مرددطيألط د دض ف .

لعبة الرباشو
اهلدف منها:
* اهم فألط ضييألط ق فأل،ط بب داأل.
* اهم فألط داألةراألطباسداألمرددطيألحدب فأل ر أل،ط دهر .
*ألاضلدسألد،حألط مدحأل،ط ما فأل وألهل،ةألطفالدىأل.
طريقة االستخدام:
ةبددا ألة قا ف م ألط بيسا ي ألط ل ف ط مر ،أل
ب بى أل طئدي أل ل لف ألط ،ز أل ،رد ألم دبض ألة األ
إل دى ألط ألبرد ألمؤ د ألب ض ألط حدبدي أل،ط مرددطيأل
ط د دض ف.

لعبة اهلدف املبتكر
اهلدف منها:
* اهم فألط داألةراألطباسداألمرددطيألحدب فأل ر
*ألاهم فألط داألةراألطباسداألمردداألط دبىأل.

ألبد دموأل.

طريقة االستخدام:
ةبددا ألة مدما ألت ف أل ا دا ألط الى ألم أل ي هأل
ةراألدموألط بداألأ،ألأب دةألط حب،ا.

لعبة الريشة
اهلدف منها:
* طبسداألطفالدىألمردداألط قفأل،ط ادب زأل.
* طبسداألطفالدىألمردداألط دموأل.
* اهم فألد،حألط م ددبفألط همدة فأل.
* ا  ،فألةضييألط الىألط بب داأل.
* اه األط ،داألط م ،فأل.
* اضلدسأله،ألم ألط ما فأل،ط سد،دألةراألهل،ةألطفالدى.
طريقة االستخدام:
ط ر بف ألةبددا ألة ألقدة ا ألم ألط بيسا ي ةر رد أةم ا أل اثب ي أل بيأل
بدا ألط د ف أل،ة ألطثهد ألم ألط مضددا أل ر ا أل و ألط سدحدي ألط دده فأل
أ،ألط ط ر فأل ،مب ألا ز ألأ ،طيألط ر بفأل ط ىألط دة ا .

حقيبة األلعاب االبتكارية
اهلدف منها:
* اهم فألذت ألطفالدىألم أل يىألط الب دأل.
*ألاهم فألط داألةراألطباسداألمرددطيألحدب فأل ر أل،ط دهر أل.
* مسدة األطفالدىألةراألاا ،دألحدبديألطالازط ألب ألط هزسألط ر،يأل
،ط سلرو.
طريقة االستخدام:
ةبددا ألة ألح بف ألاحا،ي ألةرا ألة ألم ألطف ،طي ألط م ارلفأل
،اسا س أل رمسدب دي طالبابدد ف ألط او ألاب ث ألةرا ألط مدحأل
،ط ما ف .

*1جيب أمل يكومل مناك إشراف من
شخص بالغ على األلعاب.
*1الرجاء إبعاد املنتج بعيدا عن احلرار
وعن اللهب.
*3الرجاء إبقاء أكياس البميستيك بعيد
عن متناول األطفال بعد إفراغها.

 *1التسخني وتهيئة اليدين ضروري
قبل اللعب.
*1الرجاء قراء التعليما لكل لعبة
قبل البدء.
*3اذا كامل الافل ال يشعر بالراحة أ ناء
اللعب ف وقفي اللعب واحبثي عن
السبب وعاجليه .
اللعب
 *4أ ناء استخدام أدوا
استخدمي مكانا مناسبا للعب.

*عند تنظيم األدوا بالشكل املوضح
بالصور  ،يساعد الافل على تقوية
عضمي القدم واتزامل النصف السفلي
عن اليدين  ،وتنمية مهار القفز
والو ب.

كما مو موضح
* تنظيم االدوا
بالصور  ،وماا يساعد األطفال على
اتباع ارشادا املخاط ويساعدمم على
حفظ حركا خمتلفة  ،وادراك الفراغ
واحليز.

*بهاا التدريب يتعلم الافل على
تاكر وحفظ حركا خمتلفة وياور
من تفاعله  ،ماا التدريب جيمع عد
حركا مثل « املشي واجلري والقفز
«.

* من ماا التدريب يتعلم الافل كيف
يتاكر وحيفظ حركا خمتلفة ويزيد من
تفاعله .
* ماا التدريب جيمع عد حركا
خمتلفة مثل « املشي  ،اجلري  ،القفز ،
الدورامل «.

*بهاا التدريب يتعلم الافل على
تاكر وحفظ حركا خمتلفة ويزيد
من تفاعله  ،جيمع ماا التدريب على
متعدد مثل « املشي
حركا
واجلري والقفز والو ب«.

* ماا التدريب يساعد الافل على تاكر
وحفظ حركا خمتلفة وينمي التفاعل
أيضا جيمع ماا التدريب حركا خمتلفة
مثل « املشي  ،اجلري  ،القفز  ،الدورامل
«.

*ترتيب االدوا كما مو موضح
بالصور  ،ياور مهار االتزامل عند
الافل .«.

* بهاا التدريب يتعلم الافل كيف
حيسن من مرونته ويزيد من قو
العضمي حول االرباة عن طريق متارين
« الزحف  ،القفز «.

*ترتيب االدوا كما مو موضح
بالصور  ،يتمكن الافل من تاوير
مهاراته يف « القفز  ,الو ب «ويف
ادراك املسافا .

كما مو موضح
* ترتيب االدوا
بالشكل يساعد األطفال على حتسني
مرونة اجلسم و ياد قو العضمي حول
االرباة مبمارسة حركا « الزحف ،
القفز «.

*ترتيب القاع كما مو موضح يف
الصور ياور التآ ر بني « اليد
والعني « وادراك العميقا املكانية «
فوق وحتت « .

*ترتيب األدوا كما مو موضح يف
الصور يساعد االطفال على تاوير
وتنمية ادراكهم باالتزامل عن طريق
مهار « القفز  ،الو ب « .

*ترتيب االدوا كما مو موضح
بالصور  ،ياور االطفال ادراكهم
بالتوا مل عن طريق « املشي « خميل
املخاط.

كما مو موضح
* ترتيب االدوا
بالصور ياور التآ ر بني حركة الرجل
مع العني ويتعلمومل كيف يتم التباعد
أو التفرقة بني القدم اليمني والقدم
اليسار وأيضا يزيد من قو عضمي
القدم واألرباة .

*ترتيب األدوا كما مو موضح يف
الصور يساعد الافل على تاوير
حركا االتزامل بني اجلزء العلوي
واجلزء السفلي عن طريق الزحف.

كما مو موضح
* ترتيب األدوا
بالرسم ،يساعد األطفال على تنمية
سرعة حركتهم وتفاعلهم.

*ترتيب القاع كما مو موضح
بالصور يساعد االطفال على تاوير
ادراكهم باالتزامل عن طريق احلركة
نينا ويسارا بسرعة .

كما مو موضح
* ترتيب األدوا
بالشكل يساعد األطفال على تاوير
ادراكهم باالتزامل بوضع أكياس الرمل
على مناطق حمدد من أجسامهم.

*ترتيب األجزاء كما مو موضح
بالصور  ،ياور الافل إدراكه باحليز
والفراغ وإدراكه باالتزامل.

كما مو موضح
* ترتيب االدوا
بالشكل ياور التآ ر بني العني واليدين
وإدراك احليز والفراغ.

استخداما

ندوق احلركية الشامل

:

طإلحمدسأل.
ااب قألط مردداألأل وألأبثدألم ألاد فأل.
ط مهم،ةديأل( ط ر األط حدأل) .
مسدب فألب ألطفالدىألأل( ط هد ألأل بفألألأدقدسألأل،ألأ ،ط أل) .
طريقة االستخدام:

ألم ألط مدطااألط اوأل مب ألا ب رردألباادقألم ارلافأل ماىأل
* مىألط
امااادد أل د ااا األمااا أله،ةرااادألا ااا سألمرااادداألم هااافألاسااااا األط م رمااافأل
ط اااا د األةر رااادأليأل اااوألط مسااادحديألط بب اااداأل،حاااااأل اااوألط مسااادحديأل
ط صغ داأل.
*أل مىألقدة األصربفألمباهفأل،أل هفأل،ألأدب فألأدهىألماحدبفأل.
* مب ألطسا طسألهدهبوألط صه ،قأل وألط ر األ.
* مباا ألطسااا طسألهاادهبوألط صااه ،قأل،ممباا ألأ ألاباا ،ألماصاارفأل ااوأل
ط دة األطفسدس ف.
*ألبىألهزسألم ألأهزطسألط ر بفألمغااألبغادسألهدةسأل،ألمد األق ،فألط احمىأل
،صاااح فألةرااااألهساااسألط الاااىأل،تاااوألةبااادداألةااا ألمهم،ةااافألط مدطاااااأل
،طف داألط اوألا مىألط صه ،قألا ز ألهم ردأل ط اىألط صاه ،قأل حلاظأل
ط مسدحف.

* ندوق األلعاب احلركية مسي نسبه إىل شكله
فهو عبار عن ندوق حيتوي على األدوا بداخله
،عدد ماه األدوا  17قاعه ومي :
*ألقدة األ ،حف ) )110x110سسألبردأل4ةهيي
*ألة أل(  )2هصفألطسا،طهفأل
* ))4مدطااأل(  )10x 80 x 100سسألط اوأل ردألهدهب أل
أل( ربد)،
*ألط يصقألط
* 3مب بديأل ))30x 30 x 80سسأل
*ألزط ،اد أل ))30x 60 x 60سسأل
*  2بهألمهحدفأل
*ألط هد أل
*ألق،سد أل(  )15x 30 x 60سس
*أل مىألط صه ،قألط ماحديألةراألة األقااألماحدبفأل مب أل مهردأل اوأل
ة األادقألم ارلفأل اب ،ألهمرافألحدب اهأل د ا األما أله،ةرادأل ،اا د األ
ط الىألةراألمرددطيألحدب هألم ارلف.
*ألاهم هألمرددطيألط الىألألط حدب فأل،ط ذته ف.
من املهارا

ط لز

املستخدمة يف

ط ،ثا

اللعبة:

طم و

ط زحف ط هدي

ط اب،د

طالما ط

* ويتميز

ندوق احلركية الشامل ب نه:

 -1آمن للافل وذلك بسبب جوده الصنع .
 -2سهوله التنظيف وذلك المل تغاي األدوا ماده مصنوعة من
اجللد.
 -3ألوانه مشوقه وجاذبه للافل .
 -4سهوله ختزينه حيا يوفر املساحة.
 -5سهوله حتريكه وذلك بسبب وجود أربع عجمي يف القاعد .
 -6ينمي لدى األطفال القدر على اإلبداع بالتمارين الرياضية .
 -7تقوي العضمي الكبري والصغري .
 -8االعتماد على الاا و ياد الثقة لدى الافل

أمميته لافل متمي

مة داومل:

* يستغل ندوق االلعاب احلركياة الشاامل لفئاة
متمي مااة الااداومل وذلااك بساابب ألوانااه املشااوقة
وجودته العالية التي حتافظ على سميمه الافل.
* ويااتم تاادريب طفاال متمي مااه الااداومل علااى
مهااارا حركيااة خمتلفااة ماان خااميل املاادخمي
احلسية .

الت ري االجيابي للصندوق على أطفال متمي

مه داومل:

 -1تقويه قدراتهم احلركية والامنية عن طريق
استخدام النرد و عود املكعبا ومهاره القفز.
 -2االعتماد على الاا و ياد الثقة عن طريق مجع
القاع ووضعها يف الصندوق لرتتيبها واتقامل املهارا
املختلفة.
 -3تقويه عضميتهم الدقيقة عن طريق استخدام مهار
الرمي واللقف والتكور واالمتداد .
 -4تقويه عضميتهم الكبري .

املصادر
* معلمة الريا و النشاط احلركي – أ .د /بدور عبداهلل املاوع
التخصصية-الابعة
اجلمعية الكويتية للبحوث والدراسا
الثانية .2006
األطفال و املرحلة
* أساسيا تدريس الرتبية احلركية لريا
االبتدائية -أ .د /بدور عبداهلل املاوع .الابعة األوىل .2012-
* التعلم احلركي و التدريب الرياضي -موقع األستاذ سلاانة
الشاي .
*مفهوم و تصنيف املهارا احلركية  -أسامة راتب و عبد
الوماب النجار -1999-كلية الرتبية الرياضية – جامعة املنصور .
 املرشد يف ريا األلفية الثالثة لريا األطفال –و ار الرتبية -دولة الكويت.
*كتاب الرتبية احلركية لافل الروضة -د /انشراح إبراميم
املشريف-مابعة دار امليسر -
أستاذ ريا األطفال املشارك جبامعة أم القرى مبكة املكرمة.
مت حبمد اهلل...

ما
أهمى

بد ا ،ق

ط امه دي

