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نکات اساسی در اجرای تمرينات انعطاف پذيری
کار می توانيد از  اين  برای  باشد.  شده  گرم  بدن  باشيد که  داشته  شديد، دقت  حرکت کششی  هرگونه  انجام  پيش از   

دويدن آرام کمک بگيريد. 
 بهتر است حرکات کششی در ابتدا با فشار کمتر انجام شود و رفته رفته که آمادگی بدنی افزايش می يابد، فشار را 

افزايش دهيد. 
 برای اينکه انعطاف پذيری در دامنه حرکتی مفصل افزايش يابد، اصل افزايش بار يا فشار تمرين را در نظر بگيريد. 
به عبارت ديگر، به مرور که جلسات تمرين پيش می رود، فشار وارد به مفاصل و عضالت بيشتر شود. حتماً توجه داشته باشيد 

که اين امر هر چقدر تدريجی تر باشد، سازگاری آن باالتر است. 
باعث  که  نباشد  ای  گونه  به  کشش  اين  کششی،  حرکت  هنگام  که  باشيد  داشته  توجه  تمرين  فشار  يا  بار  افزايش  در   

ناراحتی شود. 
 کشش بيش از اندازه (تا جايی که احساس درد می شود) باعث آسيب مفصلی يا عضالنی خواهد شد.

 يادتان باشد که انعطاف پذيری در مفاصلی اتفاق می افتد که حرکت کششی در آنها انجام گرفته است. بنابراين در برنامه 
تمرينی خود سعی کنيد به تمامی مفاصلی که قصد افزايش انعطاف پذيری آن را داريد، توجه داشته باشيد.

 اگر در حين اجرای تمرينات انعطاف پذيری، احساس دردناکی وجود دارد، اين احتمال وجود دارد که در جايی از 
اجرای حرکت مشکل وجود دارد يا حرکت به اشتباه انجام شده است.

 در هنگام فعاليت های کششی در ناحيه گردن و کمر، از باز شدن و يا تا شدن بيش از حد اين نواحی بپرهيزيد. 
لذا  و  می کند  وارد  کمر  ناحيه  به  را  کمتری  فشار  نشسته  حالت  در  کششی  حرکات  ايستاده،  وضعيت  با  مقايسه  در   

احتمال آسيب ديدگی را کاهش می دهد.
 ابتدا از بخش هايی از بدن شروع کنيد که عضالت آن سخت تر بوده و انعطاف ناپذيرترند.

 اگر عضالت ضعيف هستند، ابتدا آنها را تقويت کنيد. 
 حرکات کششی را همواره به آرامی و با کنترل انجام دهيد. 

 به هنگام اجرای تمرينات انعطاف پذيری، به طور طبيعی نفس بکشيد و نفس را در سينه حبس نکنيد.
 از روش کششی تابی يا پويا زمانی استفاده کنيد که در مفاصل و عضالت آمادگی الزم ايجاد شده باشد.

توجه کنيد که بيشتر از   در اجرای حرکات کششی دو نفره و يا با وسيله به فشار وارده به مفصل و عضالت حتماً 
آستانه درد و تحمل نباشد. 

 ابتدا حرکات کششی به روش ايستا و حرکات ساده و کم فشار انجام گيرد و بعد از آن از روش کشش عمقی (پی ان 
اف) و تابی يا پويا استفاده کنيد. 

 ابتدا حرکات ساده، يک نفره و بدون وسيله را انجام دهيد و در ادامه کار از تمرينات مشکل تر، دونفره و با وسيله 
استفاده کنيد.
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 در افزايش انعطاف پذيری و دامنه حرکتی مفاصل، اصالً عجله نداشته باشيد. 
 حفظ آرامش در اجرای حرکات، به روند توسعه کار بسيار کمک می کند.

 چابـکی
 چابکی يکی ديگر از قابليت های آمادگی جسمانی مرتبط با اجراست . اين قابليت در بسياری از رشته های ورزشی 
توقف  به  نياز  فرد  که  زمانی  می گردد.  تلقی  فرد  موفقيت  عامل  حتی  ورزش هايی  در  و  دارد  کاربرد  نهان  و  آشکار  به صورت 

ناگهانی، تغييرمسير و شتاب گيری مجدد داشته باشد، نقش مهم و اساسی چابکی کامالً مشهود است .
 قدرت، توان، توان استقامتی، سرعت، عکس العمل ، تعادل و انعطاف پذيری در اجرای هر چه بهتر چابکی نقش مؤثری 
دارند. متخصصان معتقدند که عامل تعادل و هماهنگی در چابکی نقش بارزتری دارند و عامل تمرکز بينايی نقش کليدی را در 

اين قابليت ايفا می کند.
نکات اساسی در اجرای تمرينات چابکی

 برای انجام تمرينات چابکی، بدن بايستی به خوبی گرم شده باشد.
 از تمرينات چابکی در زمان طوالنی استفاده نشود.

 بين هر اجرای تمرين چابکی استراحت کافی در نظر گرفته شود.
 چون ماهيت تمرينات چابکی سرعت است، بنابراين توصيه می شود که در انتهای جلسه تمرين اجرا شود.

 بهتر است سطح آمادگی بدنی افزايش نسبی پيدا کند و بعد از آن تمرينات چابکی برنامه ريزی شود.
 چون تمرينات چابکی با تغيير جهت های سريع همراه است بنابراين در اجرای آن رعايت اصول ايمنی ضرورت دارد.

 تعادل و هماهنگی
 توانايی حفظ پايداری را تعادل می گويند. وقتی بدن از استحکام خوبی برخوردار باشد، به طوری که بتواند در برابر 

نيروهايی که قصد به هم زدن پايداری او را دارند، مقاومت کند، تعادل پايدار و در غير اين صورت تعادل ناپايدار است .
 متخصصين فيزيولوژی ورزش معتقدند که شرکت کردن در ورزش های مختلف و تجربيات حرکتی، تعادل را بهبود 

می بخشد، زيرا تعادل به طور مستقيم به نوع مهارت بستگی دارد و با تمرينات مهارتی به بهترين نحو پيشرفت می کند .
 هماهنگی نيز يکی ديگر از توانايی های بارز حرکتی و قابليت مرتبط با اجراست . بدون هماهنگی رسيدن به مرحله اوج 
و  کامل  به صورت  آن  انجام  و  مهارت ها  يادگيری  برای  ضروری  و  الزم  شرط  پيش  هماهنگی  بود.  نخواهد  پذير  امکان  اجرا 

بی عيب و نقص است. 
 هماهنگی يعنی همکاری حواس، سيستم عصبی و عضالت بدن. در ورزش هماهنگی خود را در اجرای روان، متعادل و 
بدون حرکت اضافی و در نهايت زيبا انجام دادن مهارت جلوه گر می سازد. به عبارت ديگر فرد آنچه را که سيستم عصبی نسبت 

به يک واکنش صادر شده است را به وسيله عضالت بدن به درستی و بدون حرکت اضافی و صرف انرژی کمتر انجام دهد. 
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اجرا.  اوج  برای  نياز  مورد  به حد  دارد،  وجود  ارثی  به صورت  که  اجرا  از  سطحی  رساندن  يعنی  هماهنگی  افزايش   
هماهنگی  ديگر،  نياز دارد. به عبارتی  اين عمل کمی دشوار و کمی هم کند صورت می گيرد، چرا که به يک رشد همه جانبه 

اصلی ترين و بارزترين مزيت کاربرد اصل رشد همه جانبه است. 
رابطه  و  وابستگی  يک  هماهنگی  با  استقامت  و  قدرت  سرعت،  قابليت های  بين  که  معتقدند  ورزش  امر  متخصصين   
نزديک و تنگاتنگ وجود دارد. يعنی افزايش سطح اين قابليت ها می تواند توسعه و رشد هماهنگی را آسان تر کند. لذا به همين 

دليل است که تکرار زياد تمرين و انجام مهارت ها، تأکيد همه مربيان است. 
نمونه فعاليت های مربوط به آمادگی جسمانی 

تمرينات آمادگی جسمانی معرفی می گردد. الزم است يادآوری شود   در ادامه اين بخش الگو های ساده و متنوع از 
تغيير  قابل  دانش آموزان  توانايی  و  مندی  عالقه  امکانات،  شرايط،  مطابق  و  بوده  نمونه  به عنوان  صرفاً  شده  ارائه  که  الگوهايی 
امکانات  استفاده از  اما به طور قطع  نباشد،  مدنظر  برای اجرا  امکاناتی  تا  شده است  تالش  معرفی الگو ها  در  همچنين  است. 

گوناگون برای دانش آموزان جذاب تر خواهد بود. 
 از آنجا که انجام تمرينات آمادگی جسمانی گاهی اوقات مشکل و کسل کننده است، توصيه می گردد با تغيير نگرش، 
انگيزه کافی برای  دانش آموزان  آمادگی  تمرينات با سطح  داشتن  تناسب  امکانات و  مناسب از  بهره گيری  دادن، تنوع،  آگاهی 

اجرای تمرينات فراهم گردد.

 الگوی شماره يک
افزايش  شانه،  کمربند  و  دست ها  عضالنی  قدرت  تقويت  تنفسی،  ــ  قلبی  استقامت  تقويت  کردن،  گرم  هدف:   

انعطاف پذيری
 فضا: زمين واليبال (١٨ * ٩)

 وسايل مورد نياز: پنج عدد مانع (مخروط) ــ بطری های خالی آب که با گچ، نمک و يا شن پر شده باشند.(به تعداد 
هر نفر ٢ بطری) 

 شرح فعاليت: 
مانند شکل صفحه بعد، موانعی را در چهارگوشه و يک مانع را در وسط زمين واليبال قرار داده و دانش آموزان را در 
دو ستون مستقر کنيد. با فرمان شروع معلم، دانش آموزان در دو ستون استقرار يافته و در کنار هم، به صورت هشت التين (8) 
مسير را طی کنند.ابتدا چند بار به صورت راه رفتن و سپس به صورت دويدن اين کار انجام گيرد.می توان دانش آموزان را در 

گروه های مختلف تقسيم کرد و تمرين را طراحی و اجرا نمود.
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پس از دو تا سه دقيقه راه رفتن و دويدن (انواع راه رفتن و دويدن) در مسير موردنظر، دانش آموزان روی چهارضلع 
زمين واليبال استقرار می يابند و با شماره ای که معلم اعالم می کند، حرکت موردنظر را اجرا می کنند. اين حرکات به شرح ذيل 

است که می تواند تغييرکند:
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حرکت شماره ١: در حالی که کف پا روی زمين قرار دارد، دست ها را تا جايی که امکان دارد به سمت باال بکشند. اين 
حرکت ٨ تا ١٠ ثانيه نگه داشته شود.

حرکت شماره ٢: انجام حرکت شماره يک، با اين تفاوت که اين بار دانش آموزان روی پنجه پا قرار گيرند.
حرکت شماره ٣: پاها جفت و تا جايی که امکان دارد به سمت جلو خم شوند.(زمان خم ماندن ٨ تا١٠ ثانيه) 

حرکت شماره ٤: ٩٠ درجه از ناحيه کمر خم شده و دست ها را به طرف جلو بکشند.( زمان ٨ تا ١٠ ثانيه)
حرکت شماره ٥: پاها به اندازه عرض شانه باز، درحالی که دست چپ باالست، به سمت راست خم شوند.(زمان ٨ تا 

١٠ ثانيه)
حرکت شماره ٦: انجام حرکت شماره ٥ در جهت ديگر بدن 

حرکت شماره ٧: پاها کمی بيشتراز عرض شانه باز، به طرف پای راست خم شده و مچ پا را می گيرند. ( زمان ٨ تا ١٠ ثانيه)
حرکت شماره ٨: حرکت شماره ٧ بر روی پای چپ

حرکت شماره ٩: دست ها به کمر، درهمان جايی که مستقر هستند پرش های جفت کوتاه انجام دهند.( ١٥ تا ٢٠ حرکت)
حرکت شماره ١٠: همان حرکت شماره ٩، با اين تفاوت که پرش ها به صورت جلو و عقب خطوط زمين انجام پذيرد.

حرکت شماره ١١: برای تقويت قدرت عضالنی دست ها و کمربند شانه با گرفتن ٢ بطری در دست از انواع حرکات 
مرتبط استفاده شود. 

مالحظات: 
ــ در حرکات کششی معلم ضمن گوشزد نمودن حد کشش (تا آستانه درد و سوزش)، در موقع اعالم شماره هر حرکت، با 

کمی تأمل فرصت استراحت کوتاهی برای دانش آموزان فراهم می آورد.
ــ به اجرای صحيح حرکات توجه ويژه شود.

ــ تا زمانی که دانش آموزان حرکات را ياد نگرفته اند، حرکات را به آنها يادآوری کنيد و سپس شماره ها را تصادفی اعالم 
کنيد.

ــ از حرکات ديگر می توانيد جايگزين حرکات باال استفاده کنيد. توجه داشته باشيد حرکات در حد توان دانش آموزان 
انتخاب شوند.

ــ با توجه به زمان، می توانيد تعداد حرکات را افزايش دهيد.
ــ اگر تصميم داريد تا اين شکل از اجرای تمرينات را در جلسات ديگر تکرار کنيد، می توانيد تعداد حرکات را افزايش 
داده تا دانش آموزان تعداد حرکات بيشتری ياد گرفته و معلم نيز با شماره های بيشتری بتواند حرکات تصادفی را برای حرکت 

اعالم نمايد. 
ــ در انجام تمرينات قدرتی وزنه ها متناسب با توانايی دانش آموزان انتخاب شود.

ــ همراه با پيشرفت دانش آموزان در انجام تمرينات قدرتی می توان شدت فعاليت را با افزايش تدريجی وزنه و يا تعداد 
حرکت بيشتر افزايش داد. 
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 الگوی شماره دو
 هدف: گرم کردن، تقويت استقامت قلبی ــ تنفسی، تقويت قدرت عضالنی پا ها، افزايش انعطاف پذيری

 فضا: حياط مدرسه/ سالن/ پارک نزديک مدرسه
 وسايل موردنياز: بدون وسيله

دارند،  فاصله  يکديگر  از  متر   ٩ که  موازی  خط  دو  برروی  دست  يک  فاصلٔه  به  دانش آموزان  فعاليت:  شرح   
مستقرمی شوند و فعاليت های موردنظر زير را انجام می دهند.

١ــ با صدای سوت معلم، دانش آموزان مستقر برروی دوصف، با راه رفتن جای خود را عوض می کنند (حداقل اين 
کار ٣ بار انجام شود) .

٢ــ دانش آموزان در حالی که در صف مستقر هستند، سه يا چهار حرکت کششی که معلم برای آنها نشان می دهد، انجام 
می دهند (هرحرکت ٨ تا ١٠ ثانيه) .

٣ــ با صدای سوت معلم، دانش آموزان با دويدن آرام جای خود را عوض می کنند. (حداقل ٤ مرتبه)
٤ــ دانش آموزان پس از اتمام جابه جايی، مجدد در صف ايستاده و چند حرکت نرمشی که معلم نشان می دهد، انجام 

می دهند(هر حرکت ٨ تا ١٢ بار تکرار شود) .
٥  ــ دانش آموزان با صدای سوت ٢ مرتبه با دويدن جابه جا شوند.

٦  ــ پس از استقرار در صف، ٤ حرکت کششی با نظر معلم انجام دهند(هر حرکت ٨ تا ١٠ ثانيه) .
٧ــ با فرمان معلم ١ بار با دويدن جابه جا شوند.
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٨   ــ پس از استقرار، ٣ حرکت نرمشی با نظرمعلم انجام شود (هر حرکت ٨ تا ١٢ بار) .
٩ــ در پايان يک دور جابه جايی با دويدن انجام شود.

نمونه حرکات کششی و نرمشی مورد استفاده بين جابه جايی ها: 
 مرحله اول

ــ کشش عضالت کتف (دست راست و چپ)
ــ کشش عضالت سه سربازو (دست راست و چپ)

 مرحله دوم
ــ انجام حرکت پروانه از پهلو
ــ انجام حرکت پروانه از جلو

ــ خم شدن به جلو با پای جفت (٣بار خم و بار چهارم صاف ايستادن)
 مرحله سوم

ــ ايستاده و پا به اندازه عرض شانه باز، دو بار با دست صاف به باالبه پهلوی راست و دو بار به پهلوی چپ
ــ کشش خم شدن به جلو و رساندن دست ها تا حد ممکن به نزديک زمين

ــ به طرف راست چرخيده، درحالی که روی پای راست خم می شود، پای چپ کامالً کشيده به عقب می رود.
ــ حرکت باال در طرف ديگر انجام شود.

ــ ايستاده ، پاها به اندازه عرض شانه باز و سعی می شود دست ها را روی کتف ها در پشت گذاشته و همزمان در هر دو 
کتف کشش ايجاد می کنيم.
 مرحله چهارم

ــ حرکت زيگ زاگ از پهلو
ــ حرکت قيچی در دو طرف خط

ــ ايستاده ، پاها به اندازه عرض شانه باز و به طرفين حرکت چرخش را انجام دادن (حرکت چرخش از ناحيه کمر، دوبار 
به راست و دوبار به چپ)

مالحظات:
ــ به نکات مطرح شده در نمونه فعاليت يک کامالً توجه شود.

ــ در اجرای تمرينات نرمشی دقت شود تا دانش آموزان بيش از حد ممکن به بدن فشار نياورند.
ــ در جابه جا شدن ، به دانش آموزان يادآوری شود تا هنگام عبوراز کنار يکديگر، باهم برخورد نکنند.

ــ تعداد جابه جايی ها می تواند متناسب با توانايی دانش آموزان تغيير داشته باشد.
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 الگوی شماره سه
 هدف: گرم کردن، تقويت استقامت قلبی ــ تنفسی، افزايش انعطاف پذيری، تقويت تعادل، تقويت هماهنگی

 فضا: زمين واليبال / زمين بسکتبال
 وسايل مورد نياز: بدون وسيله

 شرح فعاليت: با فرمان معلم، دانش آموزان در فضای موردنظر پخش می شوند و منتظر اجرای حرکاتی می شوند 
که به آنها ارائه می شود. 

١ــ با فرمان معلم، دانش آموزان در فضای تعيين شده پراکنده شده و ضمن رعايت برخورد نکردن با يکديگر، حرکت 
راه رفتن را انجام می دهند. (١ تا ٢ دقيقه)

٢ــ با فرمان معلم، عمل راه رفتن را به دويدن تبديل می کنند. (١ تا ٢ دقيقه)
را  مختلف  حيوانات  حالت های  معلم،  اعالم  با  و  شده  مستقر  پراکنده  به صورت  ورزشی  فضای  در  دانش آموزان  ٣ــ 

به صورت ايستا نشان می دهند. (هر حرکت ٨ تا ١٠ ثانيه و در مجموع ٢ دقيقه) 
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٤ــ با فرمان معلم، دانش آموزان در فضای تعيين شده شروع به دويدن می کنند. پس از چند ثانيه معلم از آنها می خواهد 
تا با انتخاب شکل حرکت يک وسيله نقليه به راه خود ادامه دهند (مثل هواپيما، ماشين، موتورسيکلت، اسب و …). بعد از 
٢٠ تا ٣٠ ثانيه، با فرمان معلم، دانش آموزان در حالتی که هستند، ثابت بايستند. اين حالت ٨ تا ١٠ ثانيه حفظ شود. اين عمل 
می تواند چند مرحله تکرار شود. فقط به دانش آموزان يادآوری گردد بعد از چند بار مکث و شروع فعاليت، حرکت خود را 
تغيير دهند؛ يعنی اگر حرکت موتورسوار را انجام می داده، حاال حرکت اسب سوار را اجرا نمايد (با توجه به زمان، اين تمرين 

بين ٣ تا ٥ دقيقه ادامه يابد) .
٥  ــ با فرمان معلم، دانش آموزان به مدت ٣٠ ثانيه در فضای تعيين شده راه می روند.

٦  ــ پس از پايان زمان راه رفتن، با فاصله بر روی زمين می نشينند و حرکات کششی زير را انجام می دهند:
ــ روی باسن نشسته و پاها را کامالً دراز می کنند.

ــ در حالی که پاها به صورت دراز شده روی زمين قرار دارد، خم شده و سعی می کنند پنجه پاها را بگيرند. اگر اين امر 
ميسرنبود، تا جايی که ممکن است به جلو خم می شوند.

ــ باز کردن پاها به طرفين درحالت نشسته تا جايی که امکان دارد.
ــ به پشت خوابيده، يک پا را ٩٠ درجه روی زمين قرار می دهند و پای ديگر را به صورت عمود به سمت باال می برند.

ــ حرکت باال را با تغيير پاها انجام می دهند.
( حرکات کششی ٨ تا ١٠ ثانيه ادامه يابد)

٧ــ دانش آموزان با فرمان معلم، از زمين برخاسته و حرکات زير را انجام دهند. 
ــ ٨ بار لی لی روی پای راست و سپس ٨ بار لی لی روی پای چپ
ــ ٤ بار لی لی روی پای راست و سپس ٤ بار لی لی روی پای چپ
ــ ٢ بار لی لی روی پای راست و سپس ٢ بار لی لی روی پای چپ
ــ ١ بار لی لی روی پای راست و سپس ١ بار لی لی روی پای چپ

٨ــ دانش آموزان با فرمان معلم به مدت ١ دقيقه حرکات مختلف (مانند بند٤) را در حالت راه رفتن اجرا نمايند.
مالحظات: 

١ــ به نکات مطرح شده در الگو های قبل توجه شود.
٢ــ زمان اجرای هرحرکت با توجه به شرايط و توانايی دانش آموزان قابل تغيير و تنظيم است.

٣ــ در اجرای حرکات، استراحت کافی در فواصل تمرينات لحاظ شود.
٤ــ اين نمونه تمرين را می توان با تغيير حرکات تمرينی آن طی چند جلسه به اجرا گذاشت.

٥  ــ در صورت امکان در انجام حرکات نشسته روی زمين از تشک يا موکت استفاده شود.
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 الگوی شماره چهار
ـ تنفسی، افزايش قدرت عضالنی، تقويت هماهنگی  هدف: گرم کردن، تقويت استقامت قلبیـ 

 فضا: کل فضای مدرسه / سالن / پارک نزديک مدرسه
 وسايل مورد نياز: بدون وسيله

تعداد  و  توانايی  به  توجه  با  جاده  اين  در  کنيد.  طراحی  پيچ  در  پيچ  جاده  يک  فعاليت،  محل  در  فعاليت:  شرح   
دانش آموزان، ٨ تا ١٢ ايستگاه در نظر بگيريد و حرکات زير را در هر ايستگاه به اجرا بگذاريد. 

١ــ دانش آموزان يک بار با راه رفتن، مسير را طی نمايند و با ايستگاه ها آشنا شوند.
٢ــ دانش آموزان با راه رفتن مسير را طی کرده و در هر ايستگاه يک يا دو بار حرکت مربوط به ايستگاه را نمايشی انجام 

دهند.
٣ــ دانش آموزان با تقليد از حرکات مختلف(ماشين سواری، اسب سواری و ...) مسير را ٢ تا ٣ بار به صورت دويدن 

طی نمايند.
٤ــ با فرمان معلم، دانش آموزان از ايستگاه يک شروع کرده و حرکات زير را که در هر ايستگاه مشخص شده، انجام 

دهند.
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ايستگاه ١: در جا دويدن آرام
ايستگاه ٢: دراز و نشست ( ٨ تا ١٠ حرکت)

ايستگاه ٣: حرکت کانگورو
ايستگاه ٤: حرکت شنای سوئدی با زانوی روی زمين

ايستگاه ٥: حرکت زانو بلند
ايستگاه ٦: حرکت پروانه

ايستگاه ٧: حرکت طناب زنی
ايستگاه ٨: حرکت پروانه از جلو با وزنه (بطری آب)

مالحظات: 
ــ حرکات در ايستگاه ها قابل تغييرهستند.

ــ البه الی حرکات در ايستگاه ها از حرکات شيرين کاری استفاده شود.
ــ هرحرکت در هر ايستگاه حداقل ٨ تا ١٢ بار تکرار شود.

ــ ايستگاه شماره ٧ متناسب با زمان مورد استفاده در ايستگاه های ديگر درنظر گرفته شود.
ــ به تناسب تعداد نفرات می توانيد دانش آموزان را گروه بندی کرده و حرکات را به صورت گروهی در ايستگاه ها انجام 

دهند.
ــ برای سازگاری بهتر عضالت، هر گروه از حرکات را حداقل ٤ تا ٦ جلسه تکرار کنيد.

ــ علی رغم تکرار، می توانيد با شرايط مختلف در اجرای کارها تنوع ايجاد کنيد.
ــ در ايستگاه شماره هشت ، وزنه متناسب با توانايی دانش آموزان انتخاب شود.
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 الگوی شماره پنج 
 هدف: گرم کردن، تقويت استقامت قلبی ــ تنفسی، افزايش انعطاف پذيری، تقويت تعادل، هماهنگی وچابکی

 فضا: کل فضای مدرسه / سالن / پارک نزديک مدرسه
 وسايل مورد نياز: بدون وسيله

 شرح فعاليت: در محل موردنظر براساس شکل ارائه شده و به کمک اشيای موجود در محيط و يا کشيدن تصاوير 
آنها بر روی زمين، موانع را ايجاد کرده و از دانش آموزان می خواهيم در نزديک هر يک از موانع حرکات نوشته شده را اجرا 

نمايند.

عبور از رودخانه 
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مالحظات:
ــ نمونه فعاليت باال، در واقع عبور از موانع طبيعی است که هر چقدر بتوان آن را در طبيعت اجرا و يا شرايط طبيعی 
را مهيا کرد، فعاليت جذاب تر و با هدف طرح نزديک تر خواهد بود. درصورت فراهم نبودن هيچ امکاناتی، می توان موانع را 

روی زمين نقاشی کرد.
ــ فعاليت باال را می توان با طراحی شرايط طبيعی ديگر نيز تغيير داد.

ــ اندازه و فاصله موانع در نظر گرفته شده متناسب با توان دانش آموزان و فضای در دسترس مشخص شود. اگر فضا 
بزرگ است، فاصله بين موانع را بيشتر کنيد.

ــ به منظور گرم کردن بدن، دانش آموزان می توانند با راه رفتن و دويدن و اجرای آزمايشی حرکات، طی چند مرحله مسير 
مشخص شده را طی نمايند. 
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الگوی شماره شش 
 هدف: گرم کردن، تقويت استقامت قلبی ــ تنفسی، افزايش انعطاف پذيری، تقويت تعادل، هماهنگی و چابکی

 فضا: کل فضای مدرسه / سالن / پارک نزديک مدرسه
 وسايل مورد نياز: بدون وسيله

 شرح فعاليت: دانش آموزان در کل فضای در دسترس پراکنده شده و به ازای هر ٥ تا ٨ نفر، يک نفر به عنوان گرگ 
انتخاب شده و يک کارت که روی آن يک حرکت کششی نوشته يا تصوير آن موجود است را به دست گرفته و با فرمان معلم 
شروع به دنبال کردن بقيه می کند. هر دانش آموزی که توسط گرگ گرفته يا زده می شود، کارت را از گرگ گرفته حرکت مربوطه 

را انجام و خود جای گرگ را می گيرد. اين کار به تناسب زمان در دسترس می تواند بين ٥ تا ١٠ دقيقه ادامه يابد.

کارت های مربوط به حرکات کششی

٨ تا ١٠ ثانيه٨ تا ١٠ ثانيه٨ تا ١٠ ثانيه

٨ تا ١٠ ثانيه٨ تا ١٠ ثانيه٨ تا ١٠ ثانيه

٨ تا ١٠ ثانيه٨ تا ١٠ ثانيه٨ تا ١٠ ثانيه ٨ تا ١٠ ثانيه
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مالحظات:
ــ اين نمونه فعاليت ها را می توان در جلسات گوناگون اجرا کرد و معلم می تواند برای هر جلسه کارت ها را تعويض 

نمايد.
ــ با توجه به اهداف تمرين در هر جلسه می توان عالوه بر تمرينات کششی برای تقويت انعطاف پذيری، از تمرينات چابکی، 

مقاومتی و ساير نرمش های مورد نظر بهره جست.
ــ زمان يا تکرار تمرينات مطابق با توانايی دانش آموزان انتخاب شود.

ــ حداکثر زمان کل برنامه طبق اين نمونه تمرين با توجه به شرايط کالس و وقتی که معلم در اختيار دارد، می تواند در 
نوسان باشد. اما برای تقويت استقامت قلبی ــ تنفسی، زمان حداقلی ٥ دقيقه مورد توجه باشد.

معرفی فعاليت ها و حرکاتی که می توانند به جای نمونه الگوهای معرفی شده جايگزين شوند يا به طور مجزا 
اجرا شوند:

ــ حرکت فرشته (تعادلی)
ــ تقليد حرکت حيوانات

ــ تقليد حرکات متنوع روزانه يا مشاغل (مثل حرکت جاروکردن، حرکت پاروزدن، حرکت بيل زدن و …)
ــ حرکات شيرين کاری
ــ انجام حرکات دو نفره

ــ حرکات با وسيله (مثل حرکات با توپ طبی)
ــ اجرای تمرينات مقاومتی سبک. اين تمرينات در گروه عضالت زير برای اين گروه سنی توصيه می شود:

 عضالت چهارسررانی، همسترينگ و سرينی ها
 عضالت راست کننده ستون فقرات و عضالت شکمی

 عضالت سينه ای و دلتوئيد
 عضالت دوسر و سه سربازويی

 
 الزم به يادآوری است که نمونه فعاليت های ١، ٢ و ٣ بيشتر به  منظور گرم کردن و تقويت استقامت قلبی ــ تنفسی و 
انعطاف پذيری و نمونه فعاليت های ٤، ٥ و ٦ برای تقويت ساير قابليت ها برنامه ريزی و اجرا شود. البته با اين موضوع که از همه 

نمونه فعاليت ها می توان برای برنامه ريزی تقويت قابليت های آمادگی جسمانی بهره جست، منافاتی ندارد.
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ارزشيابی از آمادگی جسمانی
آمادگی  برنامه  اين  در  است.  ارزشيابی  موضوع  دارد،  مدرسه  در  خود  کاری  برنامه  در  معلم  که  فعاليت هايی  از  يکی   
جسمانی به عنوان يکی از موضوعات آموزشی پايه ششم در شش ماه اول سال تحصيلی برنامه ريزی شده است و برای اجرای هر 
چه بهتر آن، مطالب الزم ارائه گرديد. ارزشيابی از قابليت های آمادگی جسمانی به کمک انواع آزمون های استاندارد 
و معلم ساخته قابل اجراست. آزمون های ايستگاهی با توجه به سنجش هم زمان چندين جز از فاکتورهای آمادگی جسمانی 
و صرف زمان کمتر از قابليت اجرايی بيشتری در مدارس برخوردار می باشند که در ادامه يکی از آزمون های ايستگاهی آمادگی 

جسمانی و نحوه امتيازدهی اين آزمون با قابليت های مد نظر ارائه می گردد.
می برد.  به پيش  انتها  تا  و  شروع  را  فعاليت  اول  ايستگاه  از  دانش آموز  که  است  ايستگاهی  آزمون  يک  آزمون  اين   
انجام اين آزمون مستلزم آمادگی الزم بدنی در دانش آموز است و معلمان می توانند با توجه به برنامه اجرايی خود و توانمندی 
دانش آموزان آن را تغيير داده و از فعاليت های ديگر در هر يک از ايستگاه ها استفاده نمايند. شيوه امتيازدهی اين آزمون به 

شرح زير است: 
١ــ آزمون با فرمان معلم آغاز می شود که هم زمان با اين فرمان زمان سنج نيز شروع به کار می کند و با پايان يافتن کار 

متوقف می شود. زمان کل به دست آمده برای محاسبٔه بخشی از امتياز مدنظر قرار می گيرد.
٢ــ معلم همراه با دانش آموز مسير را طی می کند و در هر ايستگاه کار او را نظارت می کند. هر کجا که خارج از مرحله 
پيش بينی شده کار انجام گرفت، فعاليت را اصالح می کند يا از جايی فعاليت را ادامه می دهد که خطايی صورت نگرفته است. 
در هرصورت معلم می بايست نسبت به انجام صحيح فعاليت ها در هر ايستگاه و يا طی نمودن مسير آزمون نهايت سعی و دقت 

را بنمايد.
٣ــ بهتر است در صورت داشتن وقت کافی، به دانش آموزان فرصت مجدد در اجرای آزمون داده شود. اين کار با 

توجه به زمان و شرايط می تواند بين دو تا سه بار تکرارشود.
٤ــ در صورت انجام خطا و يا انجام ندادن تعداد حرکات مدنظر در هر ايستگاه، می توان برای هرخطا يک ثانيه به زمان 

کل اضافه نمود. 
٥  ــ انتظار است که معلمان عزيز با رعايت تمامی اصولی که در خصوص ارزشيابی آگاهی دارند و يا در فصل دوم اين 

کتاب اشاره گرديده است، طوری عمل کنند که اصول، ضوابط و شرايط ارزشيابی رعايت شود. 
٦  ــ برای امتيازدهی اين آزمون يا هرآزمونی که بدين ترتيب در بخش آمادگی جسمانی طراحی و اجرا می گردد، توصيه 

می شود به روش معلم ساخته و ارزشيابی در سطح همان مدرسه اقدام شود.
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ــ فاصله خط شروع تا اولين مانع ١/٥ متر
ــ ايستگاه اول، عبور از موانع ( فاصله هر مانع از يکديگر ١ متر)

ــ فاصله تا ايستگاه دوم ٢ متر
ــ ايستگاه دوم، دراز و نشست ١٠ مرتبه

ــ فاصله تا ايستگاه سوم ٢متر
ــ ايستگاه سوم، حمل دو کيسه شن هر يک به وزن يک کيلوگرم به صورت رفت و برگشت (فاصله ٥ متر)

ــ فاصله تا ايستگاه چهارم ٢ متر 
ــ ايستگاه چهارم، شنای سوئدی ٥ مرتبه با زانوی روی زمين

ــ فاصله تا ايستگاه پنجم ٢ متر
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ــ ايستگاه پنجم، پرتاب توپ طبی دو کيلوگرمی يا کيسه شن (يک بار از داخل سينه و يک بار از باالی سر به طوری که 
پشت به محل پرتاب قرار دارد.)

ــ چرخش از دور مانعی که در گوشه زمين تعبييه شده است.
ــ فاصله از مانع تا ايستگاه بعد، ١ متر

ــ ايستگاه ششم، حرکت از روی چوب موازنه به طول ٤ متر (درصورت نبودن چوب موازنه از پارچه ای به عرض ٤ 
تا ٥ سانتی متراستفاده شود.)

ــ فاصله تا ايستگاه بعد نيم متر
ــ ايستگاه هفتم، عبور از موانع در يک مربع ٣*٣ که در چهارگوشه و مرکز آن مانع قرار داده شده است.ترتيب حرکت 

نيز عبارت است از: پشت مانع ١، پشت مانع ٢، پشت مانع ٣، پشت مانع ٤، پشت مانع ٥
ــ چرخش از دور مانعی که در گوشه زمين تعبييه شده است.

ــ فاصله از مانع تا ايستگاه بعد، ٣ متر
ــ ايستگاه بعد دوی رفت و برگشت به فاصله ١٥ متر. دويدن در مسير تعيين شده ٣ بار به صورت رفت و برگشت صورت 
می گيرد؛ به طوری که پس از رسيدن به خط شروع دويدن فعاليت آغاز و پس از رسيدن به مانع به دور آن چرخيده و مجدد به 

خط شروع باز می گردد و مجدد برگشته و پس از طی مسير و گذشتن از مانع، کار تمام می شود.
 الزم به ذکر است که فضای در نظر گرفته شده برای اين آزمون که ايستگاه ها در آن تعبيه شده است، اندازه زمين واليبال 
می باشد و معلمان محترم می توانند به تناسب توانايی دانش آموزان ، اندازه ها و حتی ايستگاه ها را متناسب با شرايط در نظر 

بگيرند. 



 آموزشمقدماتی
     دو و ميدانی
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مقدمه
بسياری  روانشناختی  جسمانی و  مشکالت  کودکان با  تحرکی در  ناشی از کم  عوارض  حرکتی و  فعاليت های  کاهش   
همراه است . بررسی ها نشانگر آن است که دانش آموزان در مقطع دبستان با پاره ای از مشکالت ساختاری و وضعيت بدنی 
مواجه هستند . اين موضوع مسئوالن امر را بر آن داشته است تا با تأکيد بر عملياتی کردن فعاليت های ورزشی نظام مند در 
راستای رفع مشکالت جسمانی کودکان و آينده سازان اين مرز و بوم کوشا باشند. ضرورت شرکت در فعاليت های ورزشی با 
قابليت اجرايی شدن در مدارس و با تأکيد بر امکانات موجود، ترغيب دانش آموزان بر فعال شدن، به حداقل رساندن آسيب های 
احتمالی و اجرايی مهارت های حرکتی متکی بر الگوهای بنيادين حرکت می تواند در اين زمينه راهگشا باشد. الزم به ذکر است 

که يکی از رشته های ورزشی که تمامی اين اهداف را در مدارس تأمين می نمايد، ورزش دو و ميدانی است.
 ورزش دو و ميدانی يکی از قديمی ترين ورزش ها به حساب می آيد که دارای تاريخچه غنی در المپيک باستان و نوين 
است. تاريخچه اين ورزش به زمان پيدايش انسان باز می گردد، چرا که انسان اوليه برای ادامه زندگی خود مجبور به شکار 
کردن بود و برای گريز از مخاطرات طبيعی ناگزير بود که از سرعت و قدرت بسياری برخوردار باشد. اين امر تنها از طريق 
دويدن و پريدن از روی موانع طبيعی و پرتاب سنگ و چوب ميسر می گرديد. وانگهی با گذشت زمان باز هم اين ورزش اهميت 
خويش را از دست نداد، در طول قرون وسطی شغل عده ای از افراد دويدن بود. (شاطرها، فاصله بين شهرها را پيشاپيش 
اسب پادشاهان و اربابان می دويدند) و پيک ها بدون استفاده از اسب و به صورت مخفيانه، اخبار را انتقال می دادند. با گذشت 
زمان ديدگاه سنتی در خصوص دو و ميدانی تغيير کرد و مهارت های دويدن، پريدن و پرتاب کردن در غالب مسابقات ورزشی 

مورد استفاده قرار گرفت. 
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دو وميدانی برای کودکان و نوجوانان 
به شرط  است  کردن  پرتاب  و  پريدن،  دويدن،  قبيل  از  بنيادی  مهارت های  بر  متکی  که  آن  به دليل  ميدانی  و  دو  ورزش   
آن که هدف آن رقابت و برنامه های تمرينی سنگين نباشد از سنين پايين و کودکی نيز می توان به آن پرداخت و بايستی آن را 
بر فعاليت های متنوع و با انگيزه های تفريحی پايه گذاری کرد. بهترين راه جهت آشنا کردن مبتديان با دو و ميدانی برگزاری 
جلسات تمرينی شاد و مفرح است . بدين معنی که می توان در بخش دوها از موانع طبيعی، مسافت های گوناگون و بازی های 
متنوع، در بخش پرتاب ها از اوزان و اندازه های گوناگون پرتابه ها و يا انواع توپ ها، امکانات طبيعی و در بخش پرش ها از 

بازی های متنوع که متکی بر پرش هاست استفاده کرد.
ارتقای  و  بهبود  به  توجه  دوره  اين  در  پرداخت .  عمومی  به صورت  ميدانی  و  دو  آموزش  به  می توان  ابتدايی  دوره  در 
فاکتور هماهنگی مهم تر از فاکتور های ديگر از قبيل قدرت وسرعت می باشد. از اين رو در اين برنامه تالش شده است آموزش 

مقدماتی مهارت های دو و ميدانی در قالب بازی های متنوع و جذاب برای دانش آموزان ارائه گردد.
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نکات مهم در آموزش دو وميدانی به کودکان
به عنوان يک معلم تربيت بدنی که قرار است با کودکان همراه شويد به نکات زير توجه نماييد:

ــ در آموزش مهارت ها از پرداختن به جزئيات و تکنيک پرهيز نماييد.
ــ سعی کنيد مهارت ها را درغالب فعاليت های گروهی آموزش دهيد.

ــ بعد از آموزش فرصت تمرين کامل در اختيار دانش آموزان قرار دهيد.
ــ در هريک از تمرينات نحوه امتيازدهی ارائه گرديده است ولی در طول جلسات آموزشی بر اجرای درست تمرينات 

تأکيد کنيد و از اين بخش فقط برای ارزشيابی استفاده نماييد. 
ــ توانايی در کنترل و برقرار کردن نظم به گونه ای باشد که فعاليت های گروهی به طور موفقيت آميزی هدايت شود.

ــ مهارت های پايه و بنيادين دو و ميدانی را در ابتدا آموزش دهيد و به محض آن که دانش آموزان اين مهارت ها را 
به خوبی فرا گرفتند تمرينات مشکل تر را شروع کنيد.

ــ هرگاه زمان آموزش آخرين تکنيک فرا رسيد از شاگردان بخواهيد که تمرين های اين مرحله را به اندازه کافی تکرار 
کنند تا آنهارا به خوبی بياموزند.

ــ همواره از راهنمايی هايی که درک آن برای شاگردان آسان تر و معنی دارتر است استفاده کنيد.
جسمانی  توانايی  و  مختلف  سنين  برای  آنها  اندازه  و  وزن  بودن  مناسب  و  ابزار  و  دستگاه ها  تجهيزات،  صحت  از  ــ 

دانش آموزان اطمينان حاصل کنيد.
تمرين  در  است  ممکن  که  احتمالی  خطرهای  از  را  آنان  و  دهيد  آموزش  دانش آموزان  به  را  ايمنی  اصول  رعايت  ــ 

تهديدشان کند با خبر سازيد.
از فرآيند گرم کردن در ابتدای تمرين و سرد کردن در انتهای تمرين برای کاهش بروز آسيب ديدگی ها بهره بگيريد. ــ 

در فعاليت هايی که مبتنی بر پرش و فرود است از سالمت و نرمی سطح فرود اطمينان حاصل نماييد .  ــ 
در طول انجام تمرينات گروهی رعايت نکات اخالقی و توسعه روابط اجتماعی بين دانش آموزان را مد نظر قرار دهيد. ــ 

ارزشيابی و شيوه های امتيازدهی
اندازه گيری  مسافت  طول  پرتاب ها  و  پرش ها  در  و  دويدن  زمان  رکورد  اساس  بر  دو ها  در  امتيازدهی  ميدانی  و  دو  در 
می شود در شرح تمرينات جلسات آموزشی دو و ميدانی روش امتيازدهی هر فعاليت به وضوح بيان شده است که می توان از آن 

در ارزشيابی بخش مهارتی استفاده کرد.
در ارزشيابی پايانی، مهارت های دو و ميدانی در هر نيم سال بر اساس مهارت های آموزش داده شده انجام خواهد شد.

در ادامه اين فصل ٢٢ نمونه از تمرينات آموزش دو و ميدانی بر اساس رويکرد برنامه و انواع تمرين ــ يادگيری در قالب 
بازی های گروهی و مشارکتی ارائه می گردد.
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عنوان: دوی امدادی سرعت / مانع 
هدف: ارتقای مهارت دويدن در مسير مستقيم و درعبور از موانع کوتاه در يک کار گروهی و به صورت امدادی 

مسيرها  اين  از  يکی  نماييد.  عالمت گذاری  دويدن  مسير  دو  متری   ٤٠ مسافت  يک  در  تصوير  مطابق  اجرا:   طرز 
بدون مانع و با تأکيد بر دويدن سرعتی و مسير ديگر با موانع و با تأکيد بر دويدن از روی موانع کوتاه در نظر گرفته می شود. 
دانش آموزان را به دو گروه مساوی تقسيم نماييد و سپس با عالمت «شروع» از آنها بخواهيد که نفر اول هر گروه پس از طی 

کردن هر دو مسير (با مانع ــ بدون مانع) حلقه يا چوب امدادی را به نفر بعدی گروه تحويل نمايند.
نحوه امتيازدهی: امتياز تيم ها بر اساس زمان طی کردن مسافت در هر دو مسير و برای کليه اعضاء گروه محسوب 

می گردد. گروهی پيروز خواهد بود که مدت زمان کوتاه تری اين بازی گروهی را به اتمام برساند.
لوازم و تجهيزات: دو عدد پرچم، دو حلقه يا چوب امدادی، چهار مانع کوتاه، کورنومتر، متر نواری 

مالحظات:
باتوجه به اينکه الگوی دويدن از روی موانع در اين سنين فاقد ارزش است لذا از عملياتی کردن نحوه خاصی از  ــ 

عبور برای دانش آموزان خودداری نماييد.
اين فعاليت در ابعاد استاندارد معرفی گرديده است ولی معلمان می توانند با توجه به فضای آموزشی در اختيار ابعاد  ــ 

را تغيير دهند.
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عنوان: پرش ضربدری 
هدف: ارتقای چابکی، مهارت پريدن و تغيير جهت جانبی بدن 

طرز اجرا:  مطابق تصوير دانش آموز در مرکز ضربدر قرار می گيرد. با عالمت «شروع» دانش آموز عمل پرش را طبق 
الگوی جلو ــ مرکز، چپ ــ مرکز، عقب ــ مرکز و راست ــ مرکز انجام می دهد. بايستی توجه داشت که عمل پرش به صورت 

جفت پا انجام گيرد.
نحوه امتيازدهی: امتياز نفرات براساس تعداد پرش ها در يک الگوی کامل حرکتی (جلو، طرفين و عقب) محاسبه 

می گردد. بهتر است مدت زمان ١٥ ثانيه محاسبه و تعداد پرش های کامل منظور شود.
لوازم و تجهيزات: وسيله ای خاصی برای اين بازی مورد نياز نيست ولی برای پيشگيری از آسيب های احتمالی، 
دانش آموزان می توان اين عمل را بر روی تشک های با ارتفاع کم انجام داد. عالوه بر اين کورونومتر برای ثبت زمان ١٥ ثانيه 

مورد نياز است .
مالحظات: اين تمرين را می توان به صورت گروهی با روش محاسبه امتياز جمعی (تعداد پرش ها برای کليه اعضا در 

هر گروه) به شکل جذاب تر اجرا کرد.
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عنوان: پرتاب نيزه موشکی 
هدف: ارتقای هماهنگی دست، پا و تنه، بهبود عملکرد پرتاب با يک دست 

ايستاده  وضعيت  يک  از  دانش آموز  نماييد.  عالمت گذاری  را  متری   ٥ پرتاب  مسير  يک  تصوير،  مطابق  اجرا:   طرز 
حرکت را آغاز می کند و پس از برداشتن سه گام و قرار گرفتن در مسير پرتاب، نيزه را از باالی شانه رها می کند. مربی در 
باز نشود و يا نيزه از زير ارتفاع شانه و از کنار بدن  اجرای اين حرکت بايستی توجه داشته باشد که آرنج دست پرتاب کامالً 

پرتاب نگردد.
نحوه امتيازدهی: ميانگين مسافت دو پرتاب به عنوان رکورد دانش آموز محاسبه می گردد.

لوازم و تجهيزات: نيزه موشکی، متر نواری 
مالحظات:

در لحظه رهايی نيزه می بايست پای مخالف دست پرتاب جلو قرار گيرد، در اين راستا برای پرتابگران با دست راست  ــ 
غالب، نحوه گام برداری به صورت چپ ــ راست ــ چپ و برای پرتابگران با دست چپ غالب به صورت راست ــ چپ ــ 

راست است.
نيزه معرفی شده در اين فعاليت نمادين بوده و هماهنگی عملکرد دانش آموزان در اجرای مهارت پرتاب مد نظر می باشد  ــ 

از اين رو با توجه به تصوير استفاده از وسيله مناسب جايگزين نيزه با رعايت موارد ايمنی پيشنهاد می گردد.
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عنوان: دوی مارپيچ امدادی 
هدف: بهبود استقامت در سرعت، تعادل چابکی و دويدن از روی موانع 

دوی  برای  منطقه  يک  که  نماييد  عالمت گذاری  به نحوی  را  متری   ٨٠ تا   ٦٠ مسافت  يک  تصوير  مطابق  اجرا:   طرز 
سرعت يک منطقه برای دوی مارپيچ از بين پرچم ها يک منطقه برای دويدن ازروی موانع درنظر گرفته شود با عالمت «شروع» 
و ثبت زمان ، دونده اول بر روی تشک يک غلت به جلو زده و پس از برخاستن شروع به دويدن می نمايد و پس از عبور مارپيچ 
از بين پرچم ها و دويدن از روی موانع، حلقه يا چوب امدادی را به نفر بعدی گروه تحويل می دهد و اين فعاليت تا اتمام افراد 

گروه تداوم می يابد.
تا  مقايسه می گردد  گروه ها  ساير  با  زمان  اين  شده و  گرفته  نظر  در  رکورد  گروه به عنوان  کل  زمان  امتيازدهی:  نحوه 

اولويت بندی تيم ها تعيين شود.
لوازم و تجهيزات: يک تا سه عدد تشک، مخروط تمرينی برای عالمت گذاری مسير دويدن، متر نواری، ده عدد 

پرچم ، سه عدد مانع کوتاه، يک حلقه يا چوب امدادی، کورنومتر
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عنوان: پرش قورباغه ای 
هدف: ارتقای توان انفجاری عضالت پا و عملکرد پريدن به صورت جفت

 طرز اجرا: مطابق تصوير تمامی افراد گروه در کنار يکديگر قرار می گيرند. دانش آموز اول از پشت خط شروع يک 
پرش قورباغه ای (به صورت جفت پا و در حالی که وضعيت نيم چمباتمه دارد) را انجام می دهد. محل فرود دانش آموز اول 
به عنوان نقطه شروع برای دانش آموز دوم محسوب می گردد و اين عمل به صورت متوالی تا پايان يافتن تمامی افراد گروه اجرا 
می گردد. در صورتی که تعادل پرش کننده در حين پرش برهم خورده و دست ها عقب تر از پاها بر روی زمين قرار گرفت اين 

نقطه به عنوان نقطه شروع پرش کننده بعدی به حساب می آيد.
نحوه امتيازدهی: مسافت کلی پرش تمامی افراد گروه به عنوان رکورد گروه محسوب می گردد و اين مسافت با ساير 

گروه ها مقايسه می گردد تا اولويت بندی تيم ها تعيين شود.
 لوازم و تجهيزات: متر نواری، مخروط تمرينی برای عالمت گذاری محل فرود هر دانش آموز

مالحظات:
از اجرای اين فعاليت روی زمين آسفالت خودداری گردد و در صورت امکان اين فعاليت در اماکن ورزشی مناسب و 

يا محيط های طبيعی (چمن) اجرا گردد.
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عنوان: پرتاب توپ از باالی سر 
هدف: ارتقاء توان انفجاری اندام فوقانی و دست ها، بهبود عملکرد پرتاب با دو دست از باالی سر 

طرز اجرا:  مطابق تصوير دانش آموز در پشت خط شروع و بر روی تشک زانو زده و توپ را از باالی سر پرتاب می کند. 
بايستی به دانش آموزان تأکيد کرد که حداکثر تالش خود را برای کسب مسافت افقی بيشينه انجام دهند و عالوه بر اين پرتاب بايستی 

با تمرکز بر روی هر دو دست اجرا گردد. پرتاب توپ بايستی در مسير پرتاب صورت پذيرد. 
نحوه امتيازدهی: هر شرکت کننده دو پرتاب انجام می دهد و ميانگين دو پرتاب به عنوان رکورد فرد محسوب می گردد. 

اولويت بندی افراد براساس اين ميانگين در بين دانش آموزان کالس صورت خواهد گرفت.
لوازم و تجهيزات: توپ پزشکی (مديسن بال) يک کيلو گرمی، تشک، مترنواری
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عنوان: دوی استقامت ٦ دقيقه 
هدف: ارتقای استقامت قلبی ــ عروقی 

طرز اجرا:  مطابق تصوير يک محوطه ١٥٠ متری (طول ٥٠ متر، عرض ٢٥ متر) را عالمت گذاری نماييد و گروه ها را در 
کنار نقاط شروع قرار دهيد. با عالمت «شروع» زمان نگهدار مدت ٦ دقيقه را ثبت می کند و نفرات اول هر گروه در طی شش دقيقه 
سعی می کنند حداکثر مسافت را طی کنند. برای پيشگيری از بروز هر خطايی در اندازه گيری مسافت طی شده، بهتراست پس از طی 
شدن هر دور و به محض رسيدن دانش آموز به نقطه شروع يک کارت به وی تحويل گردد. پس از پايان شش دقيقه عالمت شروع 

برای نفرات بعدی گروه به صدا درمی آيد و اين عمل تا دويدن آخرين فرد گروه ادامه می يابد.
نحوه امتيازدهی: تعداد کارت های اخذ شده درهر گروه نشانگر مسافت طی شده و مالکی برای امتيازدهی است.

لوازم و تجهيزات: متر نواری، شش پرچم ، کارت به تعداد مورد نياز، کورنومتر
مالحظات:

در طول انجام اين فعاليت به تفاوت های فردی افراد توجه شود و از هرگونه اجبار در ادامه فعاليت جدًا خودداری 
گردد.
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عنوان: پرش سه گام در منطقه تعيين شده 
هدف: ارتقاء مهارت های لی لی، گام و پرش به عنوان عناصر تشکيل دهنده پرش سه گام 

طرز اجرا:  مطابق تصوير مناطق مشخصی را با مسافت های متفاوت برای اجرای پرش سه گام عالمت گذاری نماييد . 
دانش آموزان پس از دور خيز، پای اتکا (تيک آف) را در پشت خط شروع قرار می دهند و پرش سه گام را به نمايش می گذارند. 
نحوه اجرای پرش سه گام به اين صورت است که اگر پای اتکا (تيک آف)، پای راست است، پرش به صورت راست ــ راست 
ــ چپ ــ پرش و اگر پای اتکا (تيک آف)، پای چپ است. پرش به صورت چپ ــ چپ ــ راست ــ پرش اجرا می گردد . پرش 

سه گام ترکيبی از يک لی، يک گام و يک پرش است.
فرد  رکورد  به عنوان  افقی  مسافت  ميانگين  و  کرده  اجرا  را  گام  سه  پرش  بار  دو  دانش آموزان  امتيازدهی:  نحوه 

محسوب می گردد. اين مسافت با ساير دانش آموزان مقايسه شده تا اولويت بندی تعيين شود. 
لوازم و تجهيزات: مخروط تمرينی و متر نواری 

مالحظات:
در شروع تمرين به دانش آموزان فرصت داده شود تا با هر دو پا عمل تيک آف را انجام دهند تا از اين طريق بتوان به  ــ 

پای تيک آف آنها پی برد.
از اجرای اين فعاليت روی زمين آسفالت خودداری گردد و در صورت امکان اين فعاليت در اماکن ورزشی مناسب  ــ 

و يا محيط های طبيعی (چمن) اجرا گردد.
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عنوان: پرتاب توپ با يک دست 
هدف: بهبود سرعت حرکت دست و هماهنگی چشم و دست 

طرز اجرا:  مطابق تصوير از مانعی به ارتفاع ٢٥٠ سانتی متر استفاده نماييد به نحوی که يک تشک در پشت اين مانع 
و به فاصله سه متری از آن قرار گرفته است. قبل از مانع، ٤ خط شروع ترسيم نماييد که اين خطوط به ترتيب با پايه های مانع به 
اندازه ٢، ٣، ٤ و ٥ متر فاصله داشته باشد. هر دانش آموز موظف است با دورخيز سه گام از پشت خطوط شروع، عمل پرتاب 

را برای رسيدن به تشک انجام دهد.
نحوه امتيازدهی: هنگامی که توپ پس از عبور از روی مانع بر روی تشک فرود می آيد بدين معنی است که تالش 
فرد با موفقيت انجام شده است. امتيازدهی برای چهار پرتاب به اين صورت است که اگر فاصله شروع تا تشک ٥ متر است و 
عمل پرتاب با موفقيت انجام گرفته است. ٢ امتياز برای دانش آموز لحاظ می گردد. اين امتيازات در فواصل ٦، ٧ و ٨ متری 
مابين خط شروع و تشک به ترتيب عبارت اند از ٣، ٤ و ٥ امتياز مجموع امتيازات دانش آموز در ٤ پرتاب به عنوان رکورد وی 
محسوب می گردد. در صورتی که توپ به تشک نرسيده و يا از زير مانع عبور کند يک امتياز به دانش آموز تعلق خواهد گرفت.

لوازم و تجهيزات: متر نواری، توپ، تشک، مانع،پايه های پرش و يا هر وسيله مشابه
مالحظات:

جهت نحوه گام برداری صحيح در سه گام پرتاب توپ مشابه سه گام پرتاب نيزه موشکی عمل نماييد.
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عنوان: دوی سرعت در قوس 
هدف: بهبود سرعت دويدن در قوس و تنظيم و ريتم گام 

طرز اجرا: مطابق تصوير دايره ای با شعاع ١٦ متر را عالمت گذاری نماييد. محيط اين دايره در حدود ١٠٠ متر است. 
دانش آموزان را به گروه های مساوی تقسيم کنيد و از هر دانش آموز در گروه بخواهيد تا مسافت ١٠٠ متر را با حداکثر سرعت 
بدود با باز کردن دروازه عبور و شروع به دويدن ورزشکار مدت زمان طی کردن مسافت راثبت نماييد . اين عمل را برای ساير 

دانش آموزان گروه نيز انجام دهيد.
نحوه امتيازدهی: کل زمان ثبت شده که از مجموع زمان های طی شده مسافت ١٠٠ متر برای هر دانش آموز در گروه 
به دست می آيد ، به عنوان مالک امتيازدهی گروه استفاده می شود. اين زمان کل با ساير گروه ها مقايسه شده تا اولويت بندی آنها 

تعيين گردد.
لوازم و تجهيزات: متر نواری، ٦ پرچم، ١/٥ متر طناب برای ايجاد دروازه عبور، کورنومتر

مالحظات:
ــ اين فعاليت در ابعاد استاندارد معرفی گرديده است ولی معلمان می توانند با توجه به فضای آموزشی در اختيار ابعاد 

را تغيير دهند.
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عنوان: پرش طول با نيزه 
هدف: ارتقای توان انفجاری اندام تحتانی، هماهنگی دست و چشم در کاشتن نيزه 

طرز اجرا: مطابق تصويردانش آموز برای اجرای پرش طول از يک نيزه با طولی حداکثر دو متر استفاده می کند. محل 
کاشتن نيزه بايد توسط يک حلقه عالمت گذاری شود و حد فاصل محل کاشتن نيزه تا خط شروع ٥ متر است. درصورتی که 
پای اتکا (تيک آف) ورزشکار پای چپ است. موقعيت قرارگيری دست راست برروی نيزه در مقايسه با دست چپ باالتر است 
و در صورتی که پای اتکا (تيک آف) ورزشکار، پای راست است اين موضوع بالعکس می باشد. دانش آموز پس از دورخيز 
و در حالی که نوک نيزه به سمت زمين است و با کمک گرفتن از نيزه سعی می کند حداکثر فاصله افقی را به دست آورده و در 

حلقه های عالمت گذاری شده که به منزله رکورد فرد می باشند، فرود آيد.
نحوه امتيازدهی: مطابق تصوير هر حلقه معرف يک امتياز خاص است در صورتی که دانش آموز به صورت جفت پا 
در هر حلقه فرود آيد حداکثر امتياز آن منطقه به وی تعلق می گيرد ولی در صورتی که يک پا خارج از حلقه باشد يک امتياز از 
امتياز مد نظر برای آن منطقه کسر خواهد شد. هر دانش آموز می تواند سه بار عمل پرش را انجام دهد و حداکثر امتياز به عنوان 

رکورد وی محسوب می گردد.
لوازم و تجهيزات: نيزه پرش، متر نواری، حلقه بر اساس توانايی دانش آموزان 

مالحظات:
نيزه معرفی شده در اين فعاليت نمادين بوده و هماهنگی عملکرد دانش آموزان در اجرای مهارت پرتاب مد نظر می باشد  ــ 

از اين رو با توجه به تصوير استفاده از وسيله مناسب جايگزين نيزه با رعايت موارد ايمنی پيشنهاد می گردد.
از اجرای اين فعاليت روی زمين آسفالت خودداری گردد و در صورت امکان اين فعاليت در اماکن ورزشی مناسب  ــ 

و يا محيط های طبيعی (چمن) اجرا گردد.
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عنوان: پرتاب چرخشی توپ 
هدف: ارتقای توان انفجاری دست و تنه، هماهنگی چشم و دست 

طرز اجرا:  مطابق تصوير، فضای ورود توپ بين دو خط استاندارد و يا دو ميله را به سه بخش مساوی چپ، مرکز و 
راست تقسيم بندی نماييد. دانش آموز در پشت خط شروع که به ميزان ٥ متر با هدف فاصله دارد به صورت جانبی و روبه روی 
کشيده است پرتابی مشابه پرتاب ديسک  بخش مرکزی می ايستد و سپس با تاب دادن بدن به نحوی که بازو در کنار بدن کامالً 

انجام می دهد. دانش آموز دو بار عمل پرتاب را انجام می دهد و مربی نمره محاسبه شده فرد را منظور می کند.
نحوه امتيازدهی: در دانش آموزان با دست راست غالب، پرتاب به سمت هدف راست ٣ امتياز، هدف مرکز ٢ امتياز و 

هدف چپ يک امتياز تعلق می گيرد. اين موضوع برای دانش آموزان با دست چپ غالب برعکس است. 
لوازم و تجهيزات: متر نواری، توپ و يا هر جسمی که قابليت گرفتن و پرتاب کردن داشته باشد.
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عنوان: دوی امدادی سرعت مارپيچ 
هدف: ارتقای مهارت دويدن در مسير مستقيم، پرش جانبی از روی موانع و دويدن مارپيچ به صورت امدادی 

طرز اجرا:  مطابق تصوير در يک مسافت ٤٠ متری، دو مسير دويدن عالمت گذاری نماييد. يکی از اين مسيرها بدون 
مانع و با تأکيد بر دويدن سرعتی و مسير ديگر با موانع و پرچم با تأکيد بر پرش جانبی و دويدن مارپيچ درنظر گرفته می شود . 
دانش آموزان را به دو گروه مساوی تقسيم بندی نماييد و سپس با عالمت «شروع» از آنها بخواهيد که نفر اول هر گروه پس از 

طی کردن هر دو مسير (با مانع و پرچم ــ بدون مانع) حلقه يا چوپ امدادی را به نفر بعدی گروه تحويل نمايد.
نحوه امتيازدهی: امتياز تيم ها بر اساس زمان طی کردن مسافت در هر دو مسير و برای کليه اعضاء گروه محسوب 

می گردد. گروهی پيروز خواهد بود که مدت زمان کوتاه تری اين بازی گروهی را به اتمام رساند.
لوازم و تجهيزات: متر نواری، پنج پرچم، دو مانع کوتاه، دو حلقه يا چوب امدادی، کورنومتر

مالحظات:
اين فعاليت در ابعاد استاندارد معرفی گرديده است ولی معلمان می توانند با توجه به فضای آموزشی در اختيار ابعاد  ــ 

را تغيير دهند.
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عنوان: پرش طول با تعيين جای پای اتکا (تيک آف)
هدف: ارتقای توان انفجاری اندام تحتانی، هماهنگی در کاشتن پای اتکا (تيک آف) در محل موردنظر 

طرز اجرا: مطابق تصوير، يک منطقه ١٥ متری را به عنوان منطقه دورخيز عالمت گذاری نماييد. محل قرار گرفتن 
پای تيک آف را به اندازه ٣٠ سانتی متر توسط دو خط به عرض ١٠ سانتی متر در ابتدا و انتهای اين منطقه مشخص کنيد. محل 

فرود را به صورت مدرج با متر نواری عالمت گذاری کرده و با حلقه های مشخصی تفکيک نماييد.
رسيدن  برای  و  داده  قرار  موردنظر  محل  در  را  آف)  اتکا (تيک  پای  دورخيز  از  پس  دانش آموز  امتيازدهی:  نحوه 
به حداکثر مسافت افقی پرش می کند. ميزان مسافت طی شده به عنوان رکورد فرد منظور می گردد. عالوه بر اين در صورتی 
که پای اتکا (تيک آف) درمنطقه ٣٠ سانتی متری قرار گرفت ٢ امتياز به امتياز فرد افزوده می شود در صورتی که پای اتکا         
اتکا  پای  که  درصورتی  و  می شود  افزوده  فرد  امتياز  به  امتياز  يک  گرفت  قرار  سانتی متری   ١٠ مناطق  روی  بر  آف)  (تيک 

(تيک آف) در خارج منطقه ٣٠ و ١٠ سانتی متری قرار گرفت تنها امتياز پرش فرد مدنظر قرار خواهد گرفت.
لوازم و تجهيزات: متر نواری، چسب عالمت گذاری برای تعيين مناطق تيک آف، حلقه برای تعيين رکورد پرش، 

پرچم برای تعيين محل شروع دورخيز 
مالحظات:

از اجرای اين فعاليت روی زمين آسفالت خودداری گردد و در صورت امکان اين فعاليت در اماکن ورزشی مناسب  ــ 
و يا محيط های طبيعی (چمن) اجرا گردد.
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عنوان: پرتاب توپ از باالی سر در وضعيت پشت به زاويه پرتاب
هدف: ارتقای توان انفجاری اندام فوقانی و تنه، بهبود عملکرد پرتاب با دو دست از باالی سر

طرز اجرا: مطابق تصويردانش آموز پشت به زاويه پرتاب به نحوی قرار می گيرد که پاشنه های پا در پشت خط شروع 
قرار دارند. دانش آموز با خم کردن تنه و زانو، توپ را در ابتدا به سمت جلو و پايين تاب داد و سپس با بازکردن تنه و زانوها 
و پرتاب دو دست به سمت عقب و باال باعث پرتاب توپ به سمت زاويه پرتاب می گردد. بايستی به دانش آموزان تأکيد کرد که 

حداکثر تالش خود را برای کسب مسافت افقی بيشينه انجام دهند.
نحوه امتيازدهی: هر شرکت کننده دو پرتاب انجام می دهد. ميانگين دو پرتاب به عنوان رکورد فرد منظور می گردد. 

اولويت بندی افراد براساس اين ميانگين در بين دانش آموزان کالس صورت خواهد گرفت.
لوازم و تجهيزات: توپ پزشکی (مدسين بال) يک کيلوگرمی، متر نواری 
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عنوان: دوی سرعت با مانع و تعويض امدادی 
هدف: ارتقای مهارت دويدن همراه با تعويض چوب امدادی و عبور از موانع 

طرز اجرا:  مطابق تصوير در يک مسافت ٤٠ متری ، دو مسير دويدن عالمت گذاری نماييد. يکی از اين مسيرها محلی 
برای تعويض حلقه يا چوب امدادی و مسير ديگر با تأکيد برعبور ازموانع کوتاه است. نحوه تعويض حلقه يا چوب امدادی به 
نحوی است که منطقه ای به اندازه ١٠ متر برای شتاب گيری دوندٔه گيرندٔه چوب و تعويض چوب ميان دونده حامل و گيرنده 
چوب تعبيه شده است. دانش آموز با عالمت شروع، دويدن را آغاز می کند و پس از دويدن از روی موانع نسبت به تعويض 

چوب در منطقه عالمت گذاری شده اقدام می نمايد. اين عمل تا دويدن آخرين فرد گروه تداوم می يابد.
نحوه امتيازدهی: امتياز تيم ها بر اساس زمان طی کردن مسافت در هر دو مسير در کليه اعضای گروه می باشد گروهی 

پيروز خواهد بود که در مدت زمان کوتاه تری اين بازی گروهی را به اتمام رساند.
لوازم و تجهيزات: متر نواری، دو عدد پرچم، حلقه يا چوب امدادی، دو عدد مخروط تمرينی، کورنومتر

مالحظات:
ــ اين فعاليت در ابعاد استاندارد معرفی گرديده است ولی معلمان می توانند با توجه به فضای آموزشی در اختيار ابعاد 

را تغيير دهند.
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عنوان: پرش طول با دورخيز بلند 
هدف: ارتقای توان انفجاری اندام تحتانی، توانايی تبديل سرعت افقی به عمودی در حين پرش 

طرز اجرا:  مطابق تصوير يک منطقه ٣٠ متری را به عنوان منطقه دورخيز عالمت گذاری نماييد. محل قرار گرفتن 
پای اتکا (تيک آف) را تعيين کنيد. محل فرود را به صورت مدرج و با متر نواری عالمت گذاری کرده و با حلقه های مشخصی 

تفکيک نماييد.
نحوه امتيازدهی: دانش آموز پس از دور خيز، پای تيک آف را بر روی تخته پای اتکا (تيک آف) قرار داده و برای 
رسيدن به حداکثر مسافت افقی تالش می کند ميزان مسافت طی شده به عنوان رکورد فرد منظور می گردد . عالوه بر اين در 
صورتی که پای اتکا (تيک آف) بر روی تخته فرود آيد. ٢ امتياز به امتياز پرش دانش آموز اضافه می شود و در صورتی که پای 

اتکا (تيک آف) قبل و يا بعد از تخته فرود آيد تنها امتياز پرش مدنظر قرار می گيرد.
لوازم و تجهيزات: متر نواری، چسب عالمت گذاری برای تعيين منطقه تيک آف، حلقه برای تعيين رکورد پرش 

پرچم برای تعيين محل شروع دورخيز 
مالحظات:

از اجرای اين فعاليت روی زمين آسفالت خودداری گردد و در صورت امکان اين فعاليت در اماکن ورزشی مناسب  ــ 
و يا محيط های طبيعی (چمن) اجرا گردد.

اين فعاليت در ابعاد استاندارد معرفی گرديده است ولی معلمان می توانند با توجه به فضای آموزشی در اختيار ابعاد  ــ 
را تغيير دهند.
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عنوان: پرتاب نيزه 
هدف: ارتقای هماهنگی در اجرای مهارت پرتاب نيزه، بهبود عملکرد پرتاب با يک دست 

طرز اجرا:  مطابق تصوير، دانش آموزان در يک مسير ٥ متری دور خيز کرده و عمل پرتاب نيزه را به نمايش می گذارند. 
در زاويه پرتاب منطقه ای به ميزان ٣٠ متر عالمت گذاری می شود و آن سوی ٣٠ متر فضايی به پهنای ٥ متر تعيين می گردد. 
دراين مهارت دانش آموز پس از دورخيز و رسيدن به سرعت حرکتی مطلوب در پشت خط شروع، نيزه را پرتاب می نمايد. هر 

فرد سه بار اين عمل را انجام داده و ميانگين رکورد فرد ثبت می گردد.
قرار  استفاده  مورد  دانش آموزان  اولويت بندی  برای  فرد،  رکورد  به عنوان  پرتاب  سه  ميانگين  امتيازدهی:  نحوه 
می گيرد. عالوه بر اين اگر منطقه فرود نيزه در محل آن سوی ٣٠ متر و در فضای ٥ متری باشد ١٠ امتياز به فرد اضافه خواهد 

شد.
لوازم و تجهيزات: مخروط تمرينی برای تعيين خط شروع ، متر نواری، پرچم برای تعيين منطقه فراتر از ٣٠ متر 

مالحظات:
نيزه معرفی شده در اين فعاليت نمادين بوده و هماهنگی عملکرد دانش آموزان در اجرای مهارت پرتاب مدنظر می باشد  ــ 

از اين رو با توجه به تصوير استفاده از وسيله مناسب جايگزين نيزه با رعايت موارد ايمنی پيشنهاد می گردد.
اين فعاليت در ابعاد استاندارد معرفی گرديده است ولی معلمان می توانند با توجه به فضای آموزشی در اختيار ابعاد  ــ 

را تغيير دهند.
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عنوان: دوی سرعت با مانع 
هدف: ارتقای مهارت عبور از موانع با حداکثر سرعت و بهبود قابليت های چابکی، انعطاف پذيری و هماهنگی 

طرز اجرا:  مطابق تصوير دانش آموز در پشت خط شروع از استارت ايستاده يا نشسته استفاده می کند. مسافت مد نظر 
در اين فعاليت ٤٠ متر است که مطابق تصوير با کمک ٤ مانع با فواصل تعيين شده تقسيم بندی گرديده است با عالمت شروع 

دانش آموز با حداکثر سرعت حرکت می نمايد و زمان نگهدار ، مدت زمان طی کردن اين مسافت را ثبت می کند.
نحوه امتيازدهی: امتياز افراد بر اساس زمان طی کردن مسافت تعيين می گردد و اولويت بندی افراد بر اساس اين 

مالک در بين دانش آموزان کالس صورت خواهد گرفت.
لوازم و تجهيزات: دو عدد پرچم برای مشخص کردن نقطه شروع و پايان، متر نواری، کورنومتر، چهارعدد مانع 

کوتاه 
مالحظات:

از آنجايی که تأکيد اين تمرين بر اجرای الگوی پيشرفته عبور از موانع نيست، لذا مربيان بر رعايت اين اصول (عبور  ــ 
مستقيم پای راهنما،عبور خم پای اتکا (تيک آف)، خم کردن تنه بر روی پای راهنما و…) تأکيد نورزند، ولی در اين مهارت 

سعی گردد که عمل پريدن از روی موانع به دويدن از روی موانع تغيير شکل يابد.
اين فعاليت در ابعاد استاندارد معرفی گرديده است ولی معلمان می توانند با توجه به فضای آموزشی در اختيار ابعاد  ــ 

را تغيير دهند.
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عنوان: پرش سه گام 
هدف: ارتقای مهارت های لی لی، گام و پرش به عنوان عناصر تشکيل دهنده پرش سه گام 

طرز اجرا:مطابق تصوير يک منطقه ٢٠ الی ٣٠ متری را برای دورخيز دانش آموز عالمت گذاری نماييد. دانش آموزان 
پس از دورخيز، پای اتکا (تيک آف) را در پشت خط شروع قرار می دهند و پرش سه گام را به نمايش می گذارند. نحوه اجرای 
پرش سه گام به اين صورت است که اگر پای تيک آف پای راست است، پرش به صورت راست ــ راست ــ چپ ــ پرش و 
اگر پای تيک آف، پای چپ است، پرش به صورت چپ ــ چپ ــ راست ــ پرش اجرا می گردد. پرش سه گام ترکيبی از يک 

لی لی، يک گام، يک پرش است.
نحوه امتيازدهی: دانش آموزان دو بار پرش سه گام را اجرا کرده، و ميانگين مسافت افقی طی شده به عنوان رکورد 

فرد محسوب می گردد. اين مسافت افقی با ساير دانش آموزان مقايسه شده تا اولويت بندی نفرات تعيين گردد.
لوازم و تجهيزات: مخروط تمرينی، متر نواری 

مالحظات:
از اجرای اين فعاليت روی زمين آسفالت خودداری گردد و در صورت امکان اين فعاليت در اماکن ورزشی مناسب  ــ 

ويا محيط های طبيعی (چمن) اجرا گردد.
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عنوان: پرتاب ديسک 
هدف: ارتقای و هماهنگی در اجرای مهارت پرتاب ديسک، بهبود عملکرد پرتاب و سرعت حرکت دست 

طرز اجرا:  مطابق تصوير دانش آموزان در يک مسير سه متری می توانند با گام برداری و حرکت چرخشی بدن عمل 
پرتاب ديسک را به نمايش گذارند. در زاويه پرتاب منطقه ای به ميزان ٣٠ متر عالمت گذاری می گردد. آن سوی ٣٠ متر فضايی 
به پهنای ٥ متر تعيين می شود. در اين مهارت دانش آموزان پس از اجرای حرکت چرخشی و گام برداری در پشت خط شروع، 

ديسک را رها می کنند. هر فرد سه بار اين عمل را انجام داده و ميانگين رکورد فرد ثبت می گردد.
نحوه امتيازدهی: ميانگين سه پرتاب به عنوان رکورد فرد برای اولويت بندی دانش آموزان مورد استفاده قرار می گيرد. 
عالوه بر اين اگر منطقه فرود ديسک در محل آن سوی ٣٠ متر و در فضای ٥ متری باشد ١٠ امتياز به فرد اضافه خواهد شد.

لوازم و تجهيزات: مخروط تمرينی، مترنواری، پرچم 
مالحظات:

بازو  که  است  به نحوی  رهايی  هنگام  در  دست  وضعيت  و  گرفته  قرار  انگشتان  انتهايی  بند  روی  بر  بايستی  ديسک  ــ 
موازی سطح زمين در ارتفاع شانه باشد.

اين فعاليت در ابعاد استاندارد معرفی گرديده است ولی معلمان می توانند با توجه به فضای آموزشی در اختيار، ابعاد  ــ 
را تغيير دهند.

مدنظر  پرتاب  مهارت  اجرای  در  دانش آموزان  عملکرد  هماهنگی  و  بوده  نمادين  فعاليت  اين  در  شده  معرفی  ديسک  ــ 
می باشد از اين رو با توجه به تصوير استفاده از وسيله مناسب جايگزين نيزه با رعايت موارد ايمنی پيشنهاد می گردد.
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عنوان: پرش با نيزه از روی مانع کوتاه 
هدف: ارتقای توان انفجاری اندام تحتانی، هماهنگی دست و چشم در کاشتن نيزه 

طرز اجرا:  مطابق تصوير، دانش آموز برای اجرای پرش طول از روی يک مانع کوتاه از يک نيزه با طولی حداکثر 
دو متر استفاده می کند. محل کاشتن نيزه بايد توسط يک حلقه عالمت گذاری شود و منطقه دورخيز حداقل ١٠ متر در نظر 
گرفته شود. در صورتی که پای اتکا (تيک آف) ورزشکار پای چپ است. موقعيت قرارگيری دست راست بر روی نيزه در 
مقايسه با دست چپ باالتر است و در صورتی که پای اتکا (تيک آف) ورزشکار، پای راست باشد اين موضوع بالعکس است. 
دانش آموز پس از دورخيز و در حالی که نوک نيزه متمايل به سمت زمين است با کمک گرفتن از نيزه، سعی می کند عالوه 
فرد  رکورد  منزله  به  که  شده  عالمت گذاری  حلقه های  در  آورد.  به دست  را  افقی  فاصله  حداکثر  کوتاه  مانع  روی  از  عبور  بر 

می باشند، فرود آيد.
نحوه امتيازدهی: مطابق تصوير هر حلقه معرف يک امتياز خاص است در صورتی که دانش آموز به صورت جفت پا در هر 
حلقه فرود آيد حداکثر امتياز آن منطقه به وی تعلق می گيرد ولی در صورتی که يک پا خارج از حلقه باشد يک امتياز از امتياز مدنظر 
کسر خواهد شد. هر دانش آموز می تواند سه بار عمل پرش را انجام دهد و حداکثر امتياز به عنوان رکورد وی محسوب می گردد.

لوازم و تجهيزات: نيزه پرش، متر نواری، حلقه بر اساس توانايی دانش آموز، مانع کوتاه 
مالحظات:

نيزه معرفی شده در اين فعاليت نمادين بوده و هماهنگی عملکرد دانش آموزان در اجرای مهارت پرتاب مدنظر می باشد  ــ 
از اين رو با توجه به تصوير استفاده از وسيله مناسب جايگزين نيزه با رعايت موارد ايمنی پيشنهاد می گردد.

از اجرای اين فعاليت روی زمين آسفالت خودداری گردد و در صورت امکان اين فعاليت در اماکن ورزشی مناسب  ــ 
و يا محيط های طبيعی (چمن) اجرا گردد.



              بازی  
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مقدمه
 پيشرفت و تکامل دانش آموزان در بعد فعاليت های جسمانی فرآيندی است که به طور تدريجی صورت گرفته و نتايج آن 
معموالً در بلند مدت حاصل می آيد. بکارگيری الگوهای تمرينی و آموزشی متناسب با توانايی و نياز های آنان در مراحل مختلف 
رشد سبب توسعه پتانسيل های ورزشی آنها به نحو مطلوب خواهد شد. بر همين اساس فعاليت ها در بعد جسمانی ــ ورزشی به 

سه مرحله عمده تقسيم می شود که عبارت اند از:
مرحله بازی های ابتدايی (ساده) ــ 

مرحله بازی ها و تمرينات پيش نياز رشته های ورزشی ــ 
مرحله تمرينات اختصاصی رشته های ورزشی ــ 

با توجه به ويژگی ها و توانايی های دانش آموزان در سال های آخر دبستان و مشخصات هر يک از مراحل می توان گفت 
دانش آموزان پايه ششم دبستان در مرحله بازی ها و تمرينات پيش نياز رشته های ورزشی قرار می گيرند.

 با اين نگاه، در برنامه درسی تربيت بدنی انجام بازی ها فقط با هدف تفريح و سرگرمی انجام نخواهد شد بلکه به عنوان 
يکی از اجزای اصلی برنامه درسی مطرح می باشد که معلمان تربيت بدنی می بايست در طراحی برنامه آموزشی به اين امر توجه 
نمايند و با بهره مندی از توضيحات ارائه شده در ادامه اين بخش نسبت به انتخاب و اجرای بازی های مناسب اقدام نمايند واز 
فرصت های آموزشی و تربيتی فراهم آمده در طول اجرای بازی ها جهت حصول هر چه بيشتر اهداف اين درس بهره الزم را 
ببرند. همچنين بايد مدنظر داشت که بازی ها عالوه بر تأمين فرصت تمرينی کافی برای تکميل و تعميق يادگيری الگوهای حرکتی 
فرصت بسيار مناسبی برای شکل گيری صالحيت های مشترک اين درس نيز فراهم می آورند که به طور قطع معلمان با تجربه اين 

فرصت های ارزشمند را از دست نخواهند داد.
 در اين بخش سعی شده است ضمن ارائه برخی توضيحات و نکات الزم برای انتخاب و اجرای بازی تعدادی بازی 
برای نمونه معرفی گردند که متناسب با اهداف برنامه درسی تربيت بدنی در اين پايه هستند. همچنين امکان اجرای آنها با حداقل 
امکانات در مدارس فراهم می باشد. البته معلمان تربيت بدنی می توانند متناسب با برنامه آموزشی، فضا و امکانات در اختيار، 
عالقه مندی دانش آموزان و مقتضيات جغرافيايی و اقليمی محل آموزش نسبت به انتخاب ساير بازی های مرتبط با اهداف برنامه 

اقدام نمايند. 
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بازی های اجرايی درمدارس
 آنچه که در اين بخش موردنظر می باشد، معرفی بازی های اجرايی در مدرسه است. با توجه به آنچه که در مقدمه بيان 
شد، می توان دو گروه از بازی ها به شرح زير را به تناسب جنسيت و توان جسمانی دانش آموزان در پايه ششم برنامه ريزی و 

اجرا کرد:
١ــ بازی های بومی ــ محلی

٢ــ بازی های ورزشی

  ١ ــ بازی های بومی ــ محلی 
 مطالعه فرهنگی هر ملتی، کمک شايانی به شناخت عادات، رسوم، تخيالت، و حتی شرايط تاريخی آن ملت می نمايد. 
فرهنگ مردم شامل بخش های مختلفی مانند جشن ها و رقص های مذهبی، آيين های قومی و ملی، اعتقادات و رسوم، باورها يا 
خرافات، طب، بازی های محلی، ورزش های سنتی، قصه ها و افسانه ها، امثال يا حکم يا پند پيران، اشعار و ترانه های عاميانه، 
در  و  می سازد  آشنا  ملتی  و  قوم  هر  روحيات  همچنين  و  هنر  ذوق،  افکار،  به احوال،  را  ما  که  می باشد  چيستان ها  و  الاليی ها 

البالی فرهنگ مردم، بسياری از نکات دقيق ادبی، اخالقی، اجتماعی و اقتصادی آشکار می گردد.
تعريف: بازی های بومی به بازی هايی اطالق می شود که فقط در منطقه يا محله خاصی اجرا شوند ولی در بازی های محلی 
وسعت تحت پوشش بازی بيشتر شده و اختصاص به استان يا استان هايی دارد که دارای وجوهاتی مشترک مانند آب و هوا، 
زبان و … باشد وبازی های سنتی که معموالً با تغييراتی تبديل به ورزش های سنتی می شوند به بازی هايی گفته می شود که کشور 
سنتی  بازی های  به صورت  روزگاری  امروز که  مدرن  بازی های  بسياری از  مانند  قرار می دهند  پوشش  راتحت  کشورهايی  يا 

سرزمين خاصی استفاده می شده است.
ريشه های  گوناگونی  و  هوا  و  آب  در  تنوع  وجود  با  ايرانيان  ما  کهنسال  و  پهناور  سرزمين  در  اهميت:  و  ضرورت 
فرهنگی، بازی و سرگرمی های رايج در ميان مردم نيز از تنوع و گستردگی برخوردار است. هيچ کس نمی داند از چه زمانی اين 
بازی ها و توسط چه کسانی آغاز شده اند. ارائٔه بازی های سنتی کشورمان می تواند به عنوان احيا کننده فرهنگ،  آداب و رسوم 
گذشتگان نقش مؤثری در ارتقاء شخصيت و هويت ملی داشته باشد و همچنين به عنوان منبعی مؤثر در توسعه و ترويج ورزش 

همگانی استفاده شود .
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نکات اساسی در انتخاب بازی های بومی ــ محلی: 
کشور کهن ما ايران دارای بيش از دوهزار بازی بومی ــ محلی می باشد  از اين رو در انتخاب بازی های مناسب برای 

اجرا در مدرسه توجه به نکات زير ضروری است :
ــ کمک به تقويت توانايی های جسمانی، ذهنی و عاطفی دانش آموزان در راستای اهداف برنامه درسی تربيت بدنی 

ــ ارائه الگوی مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان
ــ تزريق شادابی و نشاط 

ــ به نمايش گذاردن ارزش های فرهنگی و سنن پسنديده تاريخی قالب بازی 
ــ متناسب بودن فضای مورد نياز بازی با فضای آموزشگاه 

ــ توّجه به رعايت نکات ايمنی و بهداشتی 
ــ جذابيت بازی 

ــ داشتن ظرفيت های مناسب برای تغيير در قوانين و مقررات بازی و متناسب سازی آن با ويژگی های سنی دانش آموزان.

٢  ــ بازی های ورزشی: 
با توجه به ويژگی ها، نيازها و عاليق کودکان در سال های آخر دبستان، استفاده از بازی های ساده ورزشی برای تکميل و 
توسعه مهارت های پايه و آموزش مهارت های مقدماتی رشته های ورزشی، يک روش آموزشی مؤثر و مفيد محسوب می شود. 
اين بازی ها عالوه برفراهم آوردن زمينه مناسب برای آشنايی با قوانين و مقررات ساده رشته ورزشی، موجب توسعه آمادگی های 
عاطفی، اجتماعی و روانی دانش آموزان نيز می گردد. آنها با لذتی که از بازی گروهی کسب می کنند، انزواطلبی و گوشه گيری 
را فراموش کرده و با عالقه مندی به هم بازی، احساس نوع دوستی، ايثار، گذشت، کنترل هيجانات و تعلق به گروه را درخود 

پرورش می دهند. 
 بازی های ساده ورزشی به طور مشخص برای توسعه مهارت های ترکيبی مثل دريافت و ارسال توپ در حين دويدن 
و تمرين مهارت های مقدماتی ورزش های رايج آموزشگاهی از جمله: واليبال، بسکتبال، هندبال، فوتسال، بدمينتون و دو و 

ميدانی کاربرد بسياری دارد.
 همچنين فراگرفتن بازی های ورزشی با مقررات ساده به دانش آموزان اين امکان را خواهد داد تا خارج از کالس درس 
تربيت بدنی (ساعات تفريح و يا اوقات خارج از مدرسه) با انجام آنها عالوه بر غنی سازی اوقات فراغت خود و بهره مندی از 

آثارمثبت فعاليت بدنی، احساس رضايت مندی، لذت، شادی و نشاط را در زندگی خود همراه نمايند.
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ضرورت و اهميت: با مطالعه روند تکامل حرکتی و سير رشد حرکات بنيادی، دانش آموزان در سال های پايانی دبستان 
در مرحله پيشرفته انجام حرکات پايه قراردارند و به راحتی می توانند مهارت های مقدماتی رشته های ورزشی را فراگرفته و اجرا 
نمايند. همچنين به لحاظ ويژگی های عاطفی و رشد اجتماعی در مرحله ای قراردارند که می توانند عواطف خود را کنترل و 

ضمن غلبه بر اضطراب و هيجانات خود، با شناخت و پذيرش موقعيت فردی، به عنوان عضوی از گروه فعاليت کنند.
متأسفانه در کالس های درس تربيت بدنی هنوز هم گاهی مشاهده می شود که برخی از دانش آموزان نمی توانند توپی را 
که برايشان پرتاب می شود به درستی دريافت کنند و يا به آن ضربه بزنند و يا اينکه هنگام بازی دوستان خود را هل می دهند و 

پرخاشگری می کنند و از رعايت قوانين بازی سرپيچی می کنند.
 بازی با فراهم آوردن زمينه مناسب و به دور از هرگونه آموزش مستقيم و جدی و پرهيز از مقررات خشک و فضای 
تمامی  ناخودآگاه  طور  به  بازی  اجرای  حين  در  و  بپردازند  به فعاليت  آزادانه  دانش آموزان  تا  می شود  باعث  کالس،  رسمی 
ويژگی های درونی خود را نمايان سازند. اين شرايط برای معلمان فرصت مغتنمی است تا ضمن انتخاب و طراحی دقيق بازی، 
با تحت نظر قرار دادن دانش آموزان، مشکالت ايشان را شناسايی و در راستای توسعه، اصالح و تربيت آنها فرصت تمرينی 

کافی را فراهم آورند.

توصيه هايی برای معلمان: 
پيش بينی مقدمات بازی قبل از انجام آن از مهم ترين موضوعاتی است که معلمان همواره بايد به آن توجه کافی داشته 

باشند. قبل از انتخاب يک بازی مناسب، توصيه های زير راه گشاست:
ــ تناسب بازی با سطح توانايی دانش آموزان

ــ مناسب بودن بازی با آموخته های قبلی دانش آموزان
ــ مناسب بودن بازی برای تکميل و تعميق اهداف آموزشی درس

بعد از تمهيد مقدمات توجه به زمان، فضا و وسايل مورد نياز و مناسب برای بازی، در اولويت هستند.

زمان مناسب بازی: 
همواره توجه شودکه مدت زمان در نظرگرفته شده برای بازی، بخشی از ساعت درس تربيت بدنی خواهد بود نه تمام 
آن. بهتر است اين زمان در بخش پايانی مرحله آموزش بعد از اجرای تمرينات برنامه ريزی شود. همچنين زمان در نظرگرفته 
شده به ميزانی باشد تا ضمن پرهيز از خستگی و دلزدگی دانش آموزان، فرصت کافی برای انجام فعاليت به منظورتعميق و تکميل 

يادگيری فراهم گردد.
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فضای بازی: 
در انتخاب فضای مناسب بازی، همواره بايد به نکات زير توجه داشت:

ــ انتخاب فضای سالم و ايمن 
ــ فضای در نظرگرفته شده آزادی عمل کافی در اختيار بگذارد.

ــ فضای در نظرگرفته شده متناسب با توانايی دانش آموزان انتخاب شود تا باعث خستگی و دلزدگی در ادامه فعاليت 
نشود.

ــ درصورت امکان از فضاهای طبيعی اطراف و در دسترس آموزشگاه استفاده شود.

وسايل بازی: 
استفاده از وسايل ورزشی در بازی ها برای توسعه و پيشرفت قابليت های بدنی و ايجاد هماهنگی ميان اعضای حسی و 
حرکتی اهميت بسياردارد. دانش آموزان در سنين پايان دبستان عالقمندند در بازی ها از وسايل متنوعی استفاده کنند. وسايل 
مورد استفاده در اغلب بازی ها ممکن است از نوع ابتکاری و دست ساز دانش آموزان يا معلم باشد و يا از وسايل استاندارد 

و متداول ورزشی باشد.
قوطی،  انواع  با  که  ابزارهايی  و  شن  کيسه های  پارچه ای،  توپ های  انواع  به  می توان  دست ساز  و  ابتکاری  وسايل  از 
چوب، الستيک، سنگ و ساير اشياء موجود در محيط زندگی و طبيعت ساخته می شود، اشاره داشت. توصيه می شود برای 
تقويت خالقيت و توانمندسازی دانش آموزان و بهره مندی از طبيعت و اشياء بالاستفاده در محيط زندگی، معلمان از وسايل 
ترغيب و  وسايل  بيشتر از اين  استفاده هرچه  دانش آموزان به  ببرند و  بهره الزم را  بازی ها،  ابتکاری و دست ساز در اجرای 

تشويق شوند.
از وسايل استاندارد معمول در دبستان ها نيز می توان در بازی ها استفاده کرد. اين وسايل شامل انواع توپ، راکت، 

تور، حلقه، طناب، مانع، نيمکت و… است.
 نکته مهم و قابل توجه در تدارک وسايل بازی اين است که معلمين سعی نمايند از حداکثر ظرفيت موجود استفاده کرده 

و با انتخاب مناسب وسايل بازی، بيشترين فرصت تمرين را برای اکثر دانش آموزان فراهم آورند.


