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پيش گفتار
معّلم عزيز، همکار گرامى

به رغم اهميت درس تربيت بدنی در مدارس و تأثير اجرای صحيح آن بر دانش آموزان متأسفانه اجرای اين درس 
همواره با نقصان هايی روبه رو بوده است، از آن جا که تأمين آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان به عنوان بخشی 
تهيه  ضرورت  فکری، روحی ــ به شمار می آيد،  عاطفی،  اجتماعی،  آمادگی  دانش آموزان ــ  آمادگی جامع  اساسی از 

برنامه ی درسی جامع تربيت بدنی را دوچندان می کند. 
و  متخصصان  تربيت بدنى،  کّل  اداره ى  کارشناسان  همکارى  با   ۱۳۷۶ سال  از  برنامه اى  چنين  تدوين  مقدمات 
معلمان در دفتر برنامه ريزى و تأليف کتب درسى در شوراى درسى مربوطه فراهم گرديد. پس از تدوين برنامه ى درسى 
۵ پايه ى تحصيلى ابتدايى، اجرای آزمايشی، اعمال اصالحات الزم و تمهيد مقدمات برای آموزش مدرسان و معلمان 

با اتکال به الطاف الهی اين برنامه به اجرای سراسری درآمد. 
به طور يقين هر برنامه ای ولو در حد مطلوب بدون وجود معلم آگاه  از برنامه ی درسی و مجهز به لوازم و آموزش های 
مربوطه دچار خطر شده و بعد از مدت کوتاهی با شکست مواجه می شود. لذا الزم است در کنار آموزش های حضوری 
و به منظور استحکام و استمرار آگاهی های معلمان از اهداف، روش های ياددهی ــ يادگيری و هر آن چه را که مستلزم 
اجرای مطلوب برنامه است به صورت مکتوب نيز در اختيار مخاطبان برنامه قرار گيرد. به همين منظور تالش شد تا 
ويژگی های برنامه و روش های مورد نظر جهت اجرای مؤثر و شيوه های ارزشيابی در قالب راهنمای معلم تدوين و در 

اختيار همکاران عزيز قرار گيرد.
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  پس از تدوين راهنمای معلم به صورت پايه پايه، به دليل جذب مربی تربيت بدنی در دوره ی ابتدايی به صورت 
مستقل، بنا به ضرورت کتاب های راهنمای تربيت بدنی پنج پايه ی دوره ی ابتدايی با هدف جامعيت بخشيدن به اهداف 
و انتظارات برنامه درسی تربيت بدنی دوره ی ابتدايی در يک مجلد تدوين و به صورت حاضر در دسترس شما عزيزان 

قرار گرفته است.
کتاب راهنما دارای دو بخش اساسی است. در بخش اول راهنما، ويژگی های برنامه درسی تربيت بدنی، روش 
آموزش و ارزشيابی آن ارائه شده است تا مباحث نظری، به طور مشخص و منفک قابل استفاده باشد. در بخش دوم، 
روش تدريس به صورت درس به درس به تفکيک پايه ارائه شده است و در انتها نمونه بازی های ورزشی به عنوان ابزاری 
کارساز در خدمت برنامه ی تربيت بدنی و بخش شيرين کاری به عنوان مباحث دانش افزايی به صورت ضمايم ارائه شده 

است  تا مکمل آموزه های قبلی باشد. 
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