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موضوعات آموزشي درس تربيت بدني پايه ي دوم دوره ي ابتدايي

   عنوان درسنوع آموزششماره ى درس
بررسى ميزان يادگيرى در پايه ى اّولمهارتىساعت اّول
حرکات پايه (به پهلو دويدن)مهارتىدرس اّول
حرکات پايه (پريدن)مهارتىدرس دّوم
آمادگى جسمانى (چابکى)مهارتىدرس سّوم

آمادگى جسمانى (استقامت قلبى ــ عروقى)، حرکات استقامتى براى پاها و باالتنهمهارتىدرس چهارم
آمادگى جسمانى (انعطاف پذيرى)، نرمش هاى کششى، جهشى و پرتابىمهارتىدرس پنجم
حرکات پايه و وضعيت بدنى (مصرف انرژى در راه رفتن و دويدن، دامنه ى حرکتى و محدوديت دانشىدرس ششم

مفاصل) 
آمادگى جسمانى (قدرت، تقويت عضالت پايين و باالتنه)مهارتىدرس هفتم
تعادل (دويدن از بين موانع)مهارتىدرس هشتم
آمادگى جسمانى (استقامت عضالنى، حرکات استقامتى پاها و باالتنه)مهارتىدرس نهم
آمادگى جسمانى (چابکى)مهارتىدرس دهم

دانشىدرس يازدهم

(قسمت اّول) آمادگى جسمانى چگونه به دست مى آيد؟ آشنايى با نحوه ى کسب آمادگى جسمانى، 
آشنايى با آزمون چابکى و تعادل 

(قسمت دوم) (بهداشت و تغذيه ى ورزشى) زمان نوشيدن آب هنگام فّعالّيت، محاسن وزن مناسب 
بدن

حرکات پايه (پرتاب کردن)مهارتىدرس دوازدهم
حرکات پايه (دريافت کردن)مهارتىدرس سيزدهم
حرکات پايه (خم و راست شدن)مهارتىدرس چهاردهم
حرکات پايه (پرتاب کردن و گرفتن، زمين زدن و گرفتن)مهارتىدرس پانزدهم
حرکات پايه (دريافت کردن)مهارتىدرس شانزدهم
حرکات پايه (جهت يابى)مهارتىدرس هفدهم
آمادگى جسمانى (انعطاف پذيرى)مهارتىدرس هجدهم
حرکات پايه ــ مفاهيم و حرکت (شناخت اشکال هندسى از طريق حرکت)مهارتىدرس نوزدهم
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دانشى درس بيستم
(قسمت اّول) آشنايى با رشته هاى ورزشى (آشنايى با ورزش هاى انفرادى و گروهى)

(قسمت دّوم) ايمنى در ورزش (کفش و پوشاک مناسب، بازى در محل هاى خطرناک، وسايل 
و امکانات خطرآفرين و…) 

حرکات پايه (مهارت در دريافت کردن)مهارتىدرس بيست  ويکم
حرکات پايه (ترکيب حرکات دويدن، پريدن با مهارت هاى دست ورزى)مهارتىدرس بيست  ودوم
آمادگى جسمانى (چابکى)مهارتىدرس بيست   و سوم

حرکات پايه ــ مفاهيم و حرکت (جهت يابى)مهارتىدرس بيست   وچهارم
آمادگى جسمانى (استقامت قلبى ــ عروقى)مهارتىدرس بيست   و پنجم
حرکات پايه (دويدن و پريدن، لى لى کردن، با جهش رفتن و…)مهارتىدرس بيست   و ششم
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جلسه: مهارتى
بدنى  وضعيت  و  پايه  حرکات  در  مهارت  درس:  عنوان 

(بررسى ميزان يادگيرى در پايه ى اّول)
با  آموزان  دانش  آشنايى  ميزان  بررسى  کّلى:  هدف 

سازماندهى و يادآورى حرکات پايه
اهداف جزئى
حيطه ى دانشى

کالس  در  حضور  براى  شدن  آماده  نحوه ى  يادآورى  ۱ــ 
درس تربيت بدنى

اجراى  براى  کالس  در  استقرار  شيوه هاى  يادآورى  ۲ــ 
حرکات و فّعالّيت ها

۳ــ يادآورى وظايف سرگروه ها و اعضاى گروه در کالس
پايه ى  در  تربيت بدنى  درس  موضوع  با  کلّى  آشنايى  ۴ــ 

دوم
حيطه ى مهارتى

۱ــ کسب مهارت در استقرار يافتن براى اجراى حرکات 
و فّعالّيت ها

به عنوان  گروه  اعضاى  هدايت  در  مهارت  کسب  ۲ــ 
سرگروه

۳ــ کسب مهارت در انجام دادن وظايف محوله به عنوان 
عضو گروه

حيطه ى نگرشى
۱ــ عالقه مندى به حفظ نظم و انضباط هنگام انجام دادن 

حرکات و فّعالّيت هاى ورزشى
۲ــ تمايل به همکارى و پذيرش مسئوليت در فّعالّيت هاى 

ورزشى
در  اخالقى  و  اسالمى  اصول  رعايت  به  عالقه مندى  ۳ــ 

ساعات درس تربيت بدنى

وسايل مورد  نياز: گچ، سوت و توپ.

دانستنى هاى معلم ارزش يابى تشخيصى
اين نوع ارزش يابى را معلم در طرح درس روزانه ى خود 
قبل از شروع به تدريس به عمل مى آورد و هدف از آن، قرار دادن 
دانش آموزان در جاى مناسب براى شروع به يادگيرى مطالب درسى 
هدف هاى  به  رسيدن  در  آنان  يادگيرى  مشکالت  و  علل  کشف  و 
آموزشى است. با اين ارزش يابى درمى يابيم که فّعالّيت درسى از 
جديد  درس  شروع  براى  دانش آموزان  آيا  شود؟  شروع  بايد  کجا 
سال  درس هاى  يا  پيش  درس  مطالب  آيا  دارند؟  را  الزم  آمادگى 
قبل را ياد گرفته اند و آيا در اين موارد مشکالتى دارند؟ به عبارت 
ديگر، ارزش يابى تشخيصى وضعيت کالس را براى معلّم به طور 
کامل مشخص مى کند و به او مى فهماند که دانش آموزان مطالب 
درس قبل را فهميده يا نفهميده اند. پس از اين ارزش يابى، معلّم 

درمى يابد که بايد درس جديد را آغاز کند يا خير.
روش اجرا

منظور  به  مختلف  بازى هاى  و  فّعالّيت ها  اجراى  ۱ــ 
ارزش يابى تشخيصى از دانش آموزان

۲ــ شناسايى دانش آموزان به منظور دسته بندى و سازماندهى 
آنان

۳ــ اجراى فّعالّيت ها و بازى هاى آموخته شده در سال قبل 
به منظور يادآورى؛ مثل شناخت صف و ستون، راه رفتن، دويدن، 

شناخت اعضاى بدن، پرتاب کردن و…
نفره،  دو  يک نفره،  قالب هاى  در  فّعالّيت ها  اجراى  ۴ــ 

سه   نفره و…
۵   ــ مرتبط کردن مطالبى که قبالً (سال اّول) به دانش آموزان 

تدريس شده با آن چه در سال جديد آموزش داده خواهد شد.

ساعت اّول
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جلسه: مهارتى
عنوان درس: مهارت در حرکت پايه

هدف کّلى: کسب مهارت در به پهلو دويدن (سر خوردن)
اهداف جزئى
حيطه ى دانشى

۱ــ آشنايى با نحوه ى اجراى مهارت به پهلو دويدن
۲ــ آشنايى با کاربرد مهارت به پهلو دويدن در فّعالّيت هاى 

مختلف
۳ــ کسب توانايى تشخيص اجزاى حرکت
۴ــ خلق روش هاى مختلف نمايش حرکت

۵  ــ داورى کردن درباره ى نحوه ى اجراى خود و ديگران
حيطه ى مهارتى

۱ــ کسب مهارت در اجراى به پهلو دويدن
۲ــ کسب مهارت در مستقيم نگه داشتن بدن در حين اجرا
۳ــ کسب مهارت در انعطاف دادن به بدن در حين اجرا

حرکت  و  پاها  صحيح  به کارگيرى  در  مهارت  کسب  ۴ــ 
بر  روى سينه ى پاها

حيطه ى نگرشى
ورزشى  مهارت هاى  توسعه ى  و  کسب  به  عالقه مندى  ۱ــ 

و پايه
۲ــ عالقه مندى به کسب آمادگى جسمانى و حرکتى

۳ــ تمايل به بهره مندى از تندرستى و سالمتى
در  اخالقى  و  اسالمى  اصول  رعايت  به  عالقه مندى  ۴ــ 

ساعات درس تربيت بدنى
وسايل مورد نياز: گچ، سوت، توپ و چوب امدادى.

دانستنی های معلّم
آشنايى با ويژگى مهارت به پهلو دويدن؛ سر خوردن. اين 

درس 1

معموالً  که  است  برداشتن  گام  و  کوتاه  جهش  از  ترکيبى  حرکت 
در  همواره  راهنما  پاى  به عنوان  پا  يک  مى شود.  اجرا  پهلو  از 
جلو قرار دارد. پس از پرش کوچکى به پهلو، وزن بدن به روى 
پنجه ى پاى راهنما منتقل مى شود. براى نزديک کردن پاى پشت 

به راهنما، يک گام کوچک به پهلو برمى داريم.

روش اجرا
آموزش  حرکت  اجراى  آماده سازى،  مراحل  از  بعد  ۱ــ 

داده شود.
۲ــ تمرين هاى زير در قالب هاى مختلف اجرا شوند.

ــ دويدن با پاى پهلو در دو جهت چپ و راست
ــ ترسيم دايره با حرکت به پهلو دويدن

ــ ترسيم عالمت (+) با حرکت به پهلو دويدن
نيز  دست ها  حرکت  که  درحالى  دويدن  پهلو  به  حرکت  ــ 

هم زمان اجرا مى شود.
دست ها  دويدن،  پهلو  به  حرکت  دادن  انجام  هنگام  ــ 
هم  به  سر،  بـاالى  در  يک بار  و  زده  ران هـا  روى  بـر  يـک بار  را 

مى زنيم.
ــ اجراى حرکت به پهلو دويدن براساس دستور معلّم (تغيير 

جهت با شنيدن عالمت يا سوت معلّم)
و  دويدن  پهلو  به  دويدن،  رفتن،  راه  از  ترکيبى  اجراى  ــ 

پريدن روى يک مسير مستطيل شکل
ــ انتقال دادن توپ از يک محل به محل ديگر با حرکت 

به پهلو دويدن
ــ اجراى مهارت به پهلو دويدن به شکل امدادى

منظور  به  دانش آموزان  از  دونفره  گروه هاى  تشکيل  ۳ــ 
ارزيابى حرکات يک ديگر و بيان ايرادهاى مشاهده شده و دخالت 

دادن آنان در امر آموزش.
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درس 2

جلسه: مهارتى
عنوان درس: مهارت در حرکات پايه
هدف کّلى: کسب مهارت در پريدن

اهداف جزئى
حيطه ى دانشى

۱ــ آشنايى با نحوه ى اجراى مهارت
۲ــ آشنايى با کاربرد مهارت

۳ــ کسب توانايى تشخيص اجزاى حرکت
۴ــ خلق روش هاى مختلف نمايش حرکت

۵  ــ داورى کردن درباره ى نحوه ى اجراى خود و ديگران
حيطه ى مهارتى

۱ــ کسب مهارت در اجراى پريدن
۲ــ کسب مهارت در خم کردن زانوها و مچ پاها هنگام پرش

و  پا  پنجه هاى  روى  آمدن  فرود  در  مهارت  کسب  ۳ــ 
خم کردن زانوان

۴ــ کسب مهارت در کمک گرفتن از حرکات بازوان در 
هنگام پرش

۵  ــ کسب مهارت در حفظ تعادل پس از فرود آمدن
۶  ــ کسب مهارت در ترکيب کردن پرش با دويدن و راه رفتن

۷ــ کسب مهارت در جلو آوردن بدن قبل از پرش
حيطه ى نگرشى

۱ــ عالقه مندى به کسب و توسعه ى مهارت هاى پايه
۲ــ عالقه مندى به کسب آمادگى جسمانى و حرکتى

در  اخالقى  و  اسالمى  اصول  رعايت  به  عالقه مندى  ۳ــ 
ساعات درس تربيت بدنى

وسايل مورد نياز: گچ، سوت، توپ و پوستر.

دانستنی های معلّم
پريدن يکى از حرکات انتقالى است که طى آن، تماس بدن 
انسان (که در آخرين لحظه روى دو کف پا بوده است) با زمين 

قطع مى شود و انسان دوباره روى دو پا به زمين بازمى گردد. اين 
حرکت به صورت ايستاده يا همراه با دويدن نيز صورت مى گيرد. 
در پريدن، جدا شدن از زمين با فشار يک پا و فرود روى يک پا 

يا دو پا نيز اتفاق مى افتد.

روش اجرا
۱ــ آموزش مهارت به دانش آموزان

۲ــ اجراى تمرين هاى زير در قالب فّعالّيت ها و بازى هاى 
مختلف

ــ طى کردن مسافت يا مسيرى با پرش
ــ به جلو و عقب پريدن

ــ پريدن روى سه رأس مثلث فرضى
ــ با پرش شکل يک مربع را ساختن

ــ حرکت به سمت مرکز دايره با پرش هاى متوالى و بازگشت 
به مکان اوليه (گروهى، انفرادى)

ــ دو پرش به جلو و يک پرش به عقب (متوالى و در مدتى 
معين)

ــ پرش به همراه نيم دور چرخش و دويدن مسافتى محدود
تعادل  حفظ  و  چرخش  کامل  دور  يک  همراه  به  پرش  ــ 

هنگام فرود آمدن
ــ پرش جفت متوالى از روى موانع کوتاه يا خطى که روى 

زمين کشيده شده است.
ــ پريدن به باال و زدن پاها به يک ديگر
ــ پريدن از روى توپ درحال حرکت

۳ــ استفاده از تصاوير براى آموزش بهتر
۴ــ اجراى مهارت ها از آسان به مشکل

مشاهده  را  يک ديگر  اجراى  نحوه ى  دانش آموزان  ۵  ــ 
کنند.

۶  ــ اجراى بازى هاى مختلف؛ درصورتى که عنصر پريدن 
رکن آن ها باشد.
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جلسه: مهارتى
عنوان درس: آمادگى جسمانى (آمادگى عمومى بدن)

هدف کّلى: کسب آمادگى حرکتى
اهداف جزئى
حيطه ى دانشى

۱ــ آشنايى با چابکى
۲ــ آشنايى با برخى تمرين هاى چابکى و چاالکى بدن

حيطه ى مهارتى
۱ــ کسب مهارت در تشخيص تمرين هاى چابکى

۲ــ کسب مهارت در انجام دادن برخى تمرين هاى چابکى
حيطه ى نگرشى

۱ــ عالقه مندى به حفظ و توسعه ى چابکى و چاالکى بدن
۲ــ عالقه مندى به انجام دادن تمرين هاى ويژه ى چابکى

وسايل مورد نياز: زمين مناسب براى دويدن و چند مانع.

دانستنی های معلّم
روش اجرا

۱ــ از دانش آموزان بخواهيد همان طور که پشت سر هم 

جلسه: مهارتى
عنوان درس: آمادگى جسمانى

هدف کّلى: بهبود استقامت قلبى ــ عروقى
اهداف جزئى
حيطه ى دانشى

۱ــ آشنايى با مفهوم استقامت قلبى ــ عروقى
۲ــ آشنايى با برخى تمرين هاى استقامت قلبى ــ عروقى

درس 3

مستقيم  خّط  يک  امتداد  در  مى کنند،  حرکت  منظم  صفوف  در 
به صورت زيگزاگ به سمت چپ و راست خّط با يک پا پرش 

کنند و پس از طى چند متر، به همان طريق برگردند.
که  درحالتى  را  شده  گفته  تمرين  بخواهيد  آنان  از  ۲ــ 
دست ها را به کمر تکيه داده اند و با پاهاى جفت در امتداد مسير 
به چپ و راست پرش مى کنند، انجام دهند و پس از طى چند متر 

به همان طريق برگردند.
۳ــ از دانش آموزان بخواهيد پس از انجام دادن هريک 
از تمرين هاى گفته شده، اين بار در حين حرکت به سمت عقب 

نيز اين حرکات را انجام دهند.
منظم  صفوف  در  سرهم  پشت  بخواهيد  آنان  از  ۴ــ 
به طور آهسته و کنترل شده در اطراف محوطه به شکل مارپيچ 

بدوند.
۵  ــ چند مانع را به فاصله ى حدود دو متر از هم در مسير 
قرار دهيد و از دانش آموزان بخواهيد در صفوفى منظم و با رعايت 

فاصله، از بين آن ها بدوند.

درس 4

حيطه ى مهارتى
۱ــ کسب توانايى تشخيص فّعالّيت هاى استقامتى

۲ــ کسب توانايى انجام دادن برخى تمرين هاى استقامتى
۳ــ کسب مهارت در چگونگى تقسيم کار، انرژى و ريتم 

دويدن و تنفس در فّعالّيت هاى هوازى
حيطه ى نگرشى

۱ــ عالقه مندى به انجام دادن تمرين هاى استقامتى
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ــ  قلبى  وضعيت  بهبود  و  توسعه  براى  انگيزه  داشتن  ۲ــ 
تنفسى

وسايل مورد نياز: زمين مناسب براى دويدن.

دانستنی های معلّم
آماده تر  دانش آموزان  بين  از  را  سرگروه ها  مى توانيد  ۱ــ 

انتخاب کرده و هر بار آن ها را عوض کنيد.
مى دوند،  دانش آموزان  جلوى  در  که  سرگروه ها  از  ۲ــ 
ساير  تا  کنند  تنظيم  را  خود  دويدن  ريتم  و  سرعت  بخواهيد 

دانش آموزان نيز هماهنگ با آن ها به دويدن ادامه دهند.
۳ــ از دانش آموزان بخواهيد در حين دويدن، فاصله ى 
خود را با نفر جلويى تنظيم نمايند و سرعت در ريتم دويدن خود 

را کنترل کنند.
۴ــ اطّالعات و نکات الزم در مورد چگونگى دويدن و 
تقسيم کار، انرژى، سرعت و ريتم دويدن، ريتم و نحوه ى تنفس، 
حرکت  نحوه ى  دويدن،  در  مهم  بيومکانيکى  و  حرکتى  اصول 
دست ها و پاها و وضعيت بدن در هنگام دويدن و… را در حين 

يا در فواصل تمرين ها به دانش آموزان تفهيم کنيد.
۵   ــ دويدن به شکل راه رفتن تند يا دويدن آرام صورت 
مى گيرد و بايد سعى شود که تا پايان زمان مشخص، در آن وقفه اى 

پيش نيايد.
ـ تنفسى شان  ۶  ــ از دانش آموزان در مورد وضعيت قلبىـ 
از جمله تغييرات ضربان قلب، تعداد تنفس، تغييرات دما و… قبل 
و بعد از تمرين بازخورد بگيريد و از آن ها بخواهيد که در مورد 

فوايد و آثار تمرين هاى استقامتى مختصرى توضيح دهند.
دهيد  قرار  توّجه  مورد  را  فردى  تفاوت هاى  اصل  ۷ــ 
دارند،  کمترى  آمادگى  که  دانش آموزانى  به  آوردن  فشار  در  و 

احتياط کنيد.

روش اجرا
به  توّجه  با  ستونى  استقرار  وضعيت  در  دانش آموزان  ۱ــ 
تعداد آن ها در يک، دو يا چند صف قرار مى گيرند و سرگروه ها در 

جلوى آنان مستقر مى شوند.

۲ــ با دستور معلّم به صورت آرام و دوى نرم، دور زمينى 
که براى دويدن مناسب است، مى دوند.

۳ــ دويدن نرم به مدت ۱۰ دقيقه ادامه مى يابد.
بدون  بخواهيد  دانش آموزان  از  دويدن،  اتمام  از  پس  ۴ــ 
اين که صف را به هم بزنند، پشت سرهم به راه رفتن ادامه دهند. 
دست ها را باز کنند و در حالت سرباال نفس عميق بگيرند. سپس، 
خم شوند و عمل بازدم را انجام دهند. با تکرار کردن اين عمل، 

ضربان قلب و تعداد تنفس آن ها کاهش مى يابد.
زمين  وسط  به  مى روند،  راه  همان طور که  دانش آموزان  ــ 
که  درحالى  مى دهند؛  تشکيل  دايره اى  فاصله  رعايت  با  و  مى آيند 
سرگروه و معلّم در وسط دايره قرار دارند و در حالت درجا اين 

فّعالّيت ها را انجام مى دهند.
۱ــ حرکت طناب زدن بدون طناب درحالت درجا (۳ دقيقه)

۲ــ درحالت طناب زدن درجا به صورت جفت با پرش هاى 
خود  اّول  به جاى  سپس  و  مى شوند  نزديک  دايره  مرکز  به  کوتاه 

برمى گردند (۳ دقيقه)
۳ــ درحالت درجا با جهش کوتاه روى يک پا، پاى ديگر 
را به جلو و عقب تاب مى دهند. سپس پا را عوض مى کنند و با 
پاى ديگر اين حرکت را انجام مى دهند. اين عمل به تناوب با هر 

دو پا انجام مى شود (۲ دقيقه)
۴ــ حرکت پروانه از پهلو (۱ دقيقه)
۵  ــ حرکت پروانه از جلو (۱ دقيقه)

۶  ــ با چند دم و بازدم عميق، ضربان قلب و تعداد تنفس 
کاهش مى يابد.

۷ــ در اين تمرين ها بر کار تک تک دانش آموزان نظارت کنيد 
و اشکاالت و اشتباهات را متذکر شويد و تصحيح نماييد.

ــ در اين مرحله، دانش آموزان را با توّجه به تعداد آن ها به 
دو يا سه گروه تقسيم کنيد و از آن ها بخواهيد به نوبت و با رعايت 
فاصله، طول حياط مدرسه (حداکثر ۱۰۰ متر) را بدوند و به جاى 
اّول برگردند. سپس، گروه بعدى اين عمل را انجام دهد و گروه هاى 
آمادگى  به  توّجه  با  مى تواند  تمرين  اين  کنند.  استراحت  ديگر 
دانش آموزان و بازخوردهاى دريافت شده چند دور تکرار شود.
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جلسه: مهارتى
عنوان درس: آمادگى جسمانى

هدف کّلى: کسب حالت انعطاف پذيرى
اهداف جزئى
حيطه ى دانشى

اساسى  اصول  و  انعطاف پذيرى  مفهوم  با  آشنايى  ۱ــ 
تمرين هاى کششى

انعطاف پذير  براى  کششى  تمرين هاى  برخى  با  آشنايى  ۲ــ 
کردن عضالت بدن

حيطه ى مهارتى
بر  کششى  تمرين هاى  برخى  دادن  انجام  توانايى  کسب  ــ 

روى عضالت مختلف
حيطه ى نگرشى

ــ عالقه مندى به انجام دادن تمرين هاى کششى
وسايل مورد نياز: زمين مناسب.

دانستنی های معلّم
۱ــ قبل از شروع تمرين هاى کششى، کنترل کنيد که حتماً 
عضالت و مفاصلى که قرار است تحت کشش قرار گيرند، خوب 

گرم شده و درجه حرارت بدن دانش آموزان باال رفته باشد.
۲ــ کشش ها را همواره از شدت و زمان کم، به شدت و 

زمان بيشتر ختم کنيد.
۳ــ اطّالعات و نکات مهم درباره ى فوايد و آثار تمرين هاى 
کششى، شيوه ى صحيح انجام دادن اين تمرين ها و نکات ايمنى 
گوشزد  دانش آموزان  به  تمرين ها  فواصل  يا  حين  در  را  و… 

کنيد.
۴ــ از کشش بيش از حّد عضالت و فشار آوردن بيش 

درس 5

از حد به دانش آموزان پرهيز کنيد و آن ها را از عواقب اين گونه 
کارها آگاه سازيد.

۵  ــ در صورت وارد آمدن هرگونه آسيب احتمالى، عمل 
کشش را متوقف و آسيب ديدگى را بررسى کنيد.

روش اجرا
حرکت اّول ــ کشش عضالت دست

ستونى  استقرار  وضعيت هاى  از  يکى  در  دانش آموزان  ــ 
يا نيم دايره در مقابل شما قرار مى گيرند و حرکات زير را به ترتيب 

انجام مى دهند.
۱ــ درحالت ايستاده پاها جفت و دو دست در جلوى بدن 

قالب شده به تدريج به سمت باال کشيده مى شود.
بلند  پا  پنجه ى  و  سينه  روى  حالت  اين  در  کنند  سعى  ۲ــ 

شوند.
۳ــ عمل کشش براى ۲ مرتبه به ترتيب با شدت، متوسط و 

باال براى مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانيه حفظ مى شود.
حرکت دوم ــ کشش عضالت دست و کمربند شانه

۱ــ دانش آموزان پنجه هاى دو دست را در جلوى بدن قالب 
دست ها  پشت  که  مى چرخانند  طورى  را  دست ها  مچ  و  مى کنند 

به طرف صورت قرار گيرد.
۲ــ دست ها را به موازات شانه ها باال مى آورند و از ناحيه ى 
کمر خم مى شوند. در اين حالت، سر در بين دست ها قرار دارد، 
پاها بيش از عرض شانه از هم بازند و زانوها خم نشده اند. در اين 

حالت، کشش در عضالت دست و کمربند شانه ايجاد مى شود.
۳ــ اين حرکت براى دو نوبت به ترتيب، با شدت متوسط و 

باال براى مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانيه حفظ مى شود.
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درس 6

جلسه: دانشى
عنوان درس: حرکات پايه

هدف کّلى: آشنايى با چگونگى تأمين و مصرف انرژى براى 
راه رفتن و دويدن و دامنه ى حرکتى و محدوديت هاى مفاصل 

اهداف جزئى
حيطه ى دانشى

۱ــ کسب دانش در اين مورد که اجراى هر حرکتى نيازمند 
صرف انرژى است.

۲ــ آشنايى با نحوه ى صرف انرژى به شکل صحيح
صرف  و  مهارت ها  درست  اجراى  تأثيرات  با  آشنايى  ۳ــ 

انرژى
۴ــ آشنايى با برخى حرکات که اضافى اند و مصرف انرژى 

را بيشتر مى کنند.
حرکات  درباره ى  داورى  و  تشخيص  توانايى  کسب  ۵  ــ 

اضافى خود و ديگران
جهت ها  آن  در  بدن  مفاصل  که  جهت هايى  با  آشنايى  ۶  ــ 

حرکت مى کنند.
۷ــ آشنايى با مفهوم دامنه ى حرکتى مفاصل

۸   ــ آشنايى با برخى محدوديت هاى حرکتى در مفاصل
حيطه ى مهارتى

انرژى  صرف  با  حرکات  اجراى  در  مهارت  کسب  ۱ــ 
کمتر

۲ــ کسب مهارت در اجراى حرکات در جهت هاى مختلف 
و طبيعى

۳ــ کسب مهارت در ذخيره کردن انرژى از طريق حذف 
حرکات اضافى

حيطه ى نگرشى
بروز  از  پيش گيرى  و  تندرستى  حفظ  به  عالقه مندى  ۱ــ 

صدمات جسمانى و ناهنجارى هاى اسکلتى و عضالنى

و  پايه  مهارت هاى  توسعه ى  و  کسب  به  عالقه مندى  ۲ــ 
ورزشى

وسايل مورد نياز: کتاب درسى و پوستر.

دانستنی های معلّم
جواب،  و  سؤال  و  مسئله  حّل  روش  از  استفاده  با  ۱ــ 

مطالب کتاب را تدريس کنيد.
آنان  وجود  از  دانش آموزان،  با  گفت  وگو  هنگام  ۲ــ 
به عنوان يک الگو همانند شکل هاى داخل کتاب استفاده کنيد.

۳ــ جواب هاى درست را عالمت گذارى کنيد.

روش اجرا
آماده  جديد  درس  تدريس  و  آموزش  براى  را  کالس  ۱ــ 

کنيد.
۲ــ از دانش آموزان بخواهيد کتاب هاى خود را باز کنند و 

بخش اّول (صفحه ى ۲) را بياورند.
تفهيم  منظور  به  کنيد.  تدريس  را  نيرو  مصرف  درس  ۳ــ 
بهتر درس، مى توانيد از دانش آموزان بخواهيد که تصور خود را 

از اين درس ابراز کنند.
۴ــ دانش آموزان بايد اين نکته را درک کنند که اگر حرکات 

به نحو صحيح اجرا شوند، انرژى بدن هدر نمى رود.
که  دارد  وجود  تصوير  چهار   ،۲ صفحه ى  باالى  در  ۵  ــ 
سه شکل سمت چپ به نوعى نشان مى دهند که فرد براى اجراى 
در  اضافى  حرکات  زيرا  مى کند؛  مصرف  اضافى  انرژى  حرکت، 
انرژى  مصرف  با  همگى  مى شود،  مشاهده  سر  و  پاها  دست ها، 
انجام مى پذيرند. هم چنين، در تصوير سوم از سمت چپ، فردى 
انرژى  و  کرده  حمل  غلط  شکل  به  را  خود  کيف  که  مى بينيم  را 
به حالت  مثالً  کيف را  درصورتى که اگر  فراوانى صرف مى کند؛ 
کوله پشتى حمل کند، در مصرف انرژى صرفه جويى خواهد کرد. 
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شکل آخر (اولين تصوير از سمت راست) نحوه ى درست راه رفتن 
را نشان مى دهد.

۶  ــ در دو عکس پايين صفحه ى ۲ در حرکات دانش آموزان 
پريده  باال  دانش آموزى که به  مثالً  انرژى اضافى مى بينيم؛  صرف 
است، مى تواند با پرشى کوتاه تر از روى طناب عبور کند يا فردى 
که طناب را مى چرخاند، حرکات اضافى در بدن دارد (عکس سمت 
راست). در تصوير ديگر، دانش آموزى که به باال پريده است، با 
منقبض نگه داشتن عضالت دست ها، انرژى اضافى مصرف مى کند 

و براى اجراى حرکت، نيروى اضافى به کار مى برد.
 ۶ و   ۵ بخش هاى  مطالب  مورد  در  دانش آموزان  با  ۷ــ 

بحث کنيد.
نحوه ى  مورد  در  مختلفى  تصاوير   ،۳ صفحه ى  در  ۸   ــ 
درست راه رفتن و دويدن آمده است. در تصويرى که درست راه 
رفتن و دويدن ديده نمى شود، درواقع، نيروى اضافى صرف شده 
و انرژى بدن به هدر رفته است. در مورد تک تک اين تصاوير با 

شناسايى  ضمن  آن ها  دهيد  اجازه  و  کنيد  گفت  وگو  دانش آموزان 
آن  در  اضافى  انرژى  صرف  براى  را  داليلى  غلط،  روش هاى 

حرکات بيان کنند.
۹ــ در صفحه ى ۴، بحث حرکت اعضاى بدن مطرح است. 
در اين بخش، الزم است دانش آموزان را به شکل عملى و با استفاده 

از تصاوير با جهات حرکت مفاصل مختلف بدن آشنا کنيد.
۱۰ــ برخى از مفاصل در يک جهت (مثل آرنج و زانو) و 
برخى در بيش از يک جهت (مثل تنه، گردن، ران و…) حرکت 

مى کنند.
در  را  مفاصل  نبايد  که  کنيد  تفهيم  دانش آموزان  به  ۱۱ــ 

خالف جهت طبيعى آن ها حرکت داد.
مفاصل  در  را  حرکات  دانش آموزان  دهيد  اجازه  ۱۲ــ 

مختلف خود نمايش دهند.
۱۳ــ دانش آموزان خودآزمايى را حل مى کنند و خود عمالً 

پاسخ هاى درست را نمايش مى دهند.

درس 7

جلسه: مهارتى
عنوان درس: آمادگى جسمانى

هدف کّلى: قدرت عضالنى
اهداف جزئى
حيطه ى دانشى

اساسى  اصول  و  قدرت  واژه ى  با  نسبى  آشنايى  ۱ــ 
تمرين هاى مربوط به آن

۲ــ آشنايى با برخى تمرين هاى ساده ى قدرتى در عضالت 
باالتنه و پايين تنه

حيطه ى مهارتى
۱ــ کسب توانايى تشخيص تمرين هاى مهارتى

۲ــ کسب توانايى انجام دادن برخى تمرين هاى قدرتى ساده 
با استفاده از وزن بدن بر روى عضالت مختلف

حيطه ى نگرشى
۱ــ عالقه مندى به برخى تمرين هاى قدرتى

عضالت  قدرت  بهبود  و  توسعه  براى  داشتن  انگيزه  ۲ــ 
مختلف بدن

وسايل مورد نياز: زمين مناسب.
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دانستنی های معلّم
۱ــ تمرين هاى اين درس قدرت و استقامت عضالنى را 

با هم بهبود مى بخشند.
۲ــ ترتيبى دهيد که تمرين هايى به تناوب بر روى عضالت 
باالتنه و پايين تنه انجام شوند و در فاصله ى هر دو تمرين ۱۵ تا 

۳۰ ثانيه استراحت درنظر بگيريد.
۳ــ اطّالعات و نکات مهم از قبيل رعايت نکات ايمنى، 
تمرين هاى  آثار  و  فوايد  حرکات،  دادن  انجام  درست  چگونگى 
قدرتى و… را در فرصت هاى مناسب به طور ساده به دانش آموزان 

گوشزد کنيد.
۴ــ تفاوت هاى فردى را مورد توّجه قرار دهيد.

۵  ــ تمرين هاى گرم کردن اختصاصى مربوط به هر تمرين 
و اصول برگشت به حالت اوليه ى فعال را رعايت کنيد.

روش اجرا
تمرين ۱ــ تقويت عضالت دست ها

۱ــ دانش آموزان با توّجه به اندازه هاى بدنى و جثه به صورت 
دونفره با فاصله ى نزديک در مقابل هم قرار مى گيرند. پاها را کمى 
بيش از عرض شانه باز مى کنند و پاهاى موافق را در جلو در امتداد 

هم قرار مى دهند (همانند گارد موافق کشتى).
۲ــ دست ها را در امتداد شانه در هم قالب مى کنند و با فشار 
آوردن به کف دست هاى هم به صورت پرس با کنترل، دست هاى 

يک ديگر را به تناوب از ناحيه ى آرنج خم و راست مى کنند.
و  شود  انجام  کنترل  با  و  آهستگى  به  بايد  فّعالّيت  اين  ۳ــ 

حدود يک دقيقه ادامه يابد.
تمرين ۲ــ تقويت پاها

۱ــ دانش آموزان هم جثه در مقابل هم قرار مى گيرند؛ پاها 
را کمى بيش از عرض شانه باز مى کنند و دست ها را روى شانه ى 

يک ديگر مى گذارند.
يک ديگر،  شانه ى  روى  دست  با  آوردن  فشار  با  آن ها  ۲ــ 
به تدريج زانوها را خم مى کنند و تا زاويه ى ۹۰ درجه مى نشينند. 

بعد هم به آرامى بلند مى شوند.
۳ــ اين حرکت ۱۰ بار تکرار مى شود.

تمرين ۳ــ تقويت دست ها
۱ــ دانش آموزان هم جثه دو به دو در مقابل هم سينه به سينه 

قرار مى گيرند.
۲ــ دست ها را درحالى که به صورت کشيده در کنار بدن 

قرار دارند، در پايين به هم قالب مى کنند.
۳ــ دست ها در طرفين بدن با کنترل به باالى سر مى روند 
«الف»  دانش آموز  زمانى  ترتيب،  اين  به  برمى گردند.  پايين  به  و 
دست هاى دانش آموز «ب» را به پايين مى آورد و بعد، دانش آموز 

«ب» با مقاومت فشار را کنترل مى کند و به عکس.
تمرين ۴ــ تقويت عضالت شکم

۱ــ دانش آموزان در مقابل معلّم با رعايت فاصله روى باسن 
مى نشينند؛ درحالى که پاها در جلوى بدن به صورت جفت و کشيده 
روى زمين قرار دارند، بدن به سمت عقب متمايل شده است و از 

دست ها به عنوان تکيه گاه استفاده مى شود.
۲ــ پاها را به صورت جفت حدود ۱۰ سانتى متر از زمين 
بلند کرده و سعى مى کنند با انقباض عضالت شکم، حدود ۳۰ ثانيه 
و  مى کنند  استراحت  ثانيه   ۱۰ سپس  کنند.  حفظ  را  حالت  اين 
آمادگى  به  توّجه  با  حرکت  اين  مى دهند.  انجام  را  فّعالّيت  دوباره 

دانش آموزان مى تواند تا سه مرتبه تکرار شود.
۳ــ در همان وضعيت قبل، زانوها را خم و پاها را به سمت 
داخل شکم جمع مى کنند و سپس بدون اين که پاشنه ى پاها با زمين 

تماس بگيرند، آن ها را باز مى کنند.
۴ــ پاها را در حالت کشيده به صورت قيچى از روى هم 
عبور مى دهند؛ سپس، آن ها را به صورت افقى از طرفين جمع و 

باز مى کنند.
کشيده  حالت  در  را  پاها  بخواهيد  دانش آموزان  از  ۵  ــ 

به صورت قيچى و به طور عمودى باال و پايين ببرند.
۶  ــ هريک از حرکات با توّجه به آمادگى دانش آموزان بين 
۱۰ تا ۱۵ ثانيه انجام مى گيرد. در فاصله ى هر دو حرکت ۱۰ ثانيه 
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جلسه: مهارتى
عنوان درس: آمادگى جسمانى

هدف کّلى: کسب تعادل
اهداف جزئى
حيطه ى دانشى

۱ــ آشنايى با واژه ى تعادل و کاربردهاى عملى آن در زندگى 
و فّعالّيت ها

۲ــ آشنايى با برخى تمرين هاى تعادلى ايستا و پويا
حيطه ى مهارتى

۱ــ کسب توانايى تشخيص تمرين هاى تعادلى
۲ــ کسب توانايى انجام دادن برخى تمرين هاى تعادلى

حيطه ى نگرشى
۱ــ عالقه مندى به انجام دادن تمرين هاى تعادلى

را به استراحت و ماساژ عضالت شکم اختصاص دهيد.
تمرين ۵   ــ تقويت پاها

۱ــ دانش آموزان هم جثه به صورت دونفره مقابل هم به باسن 
روى زمين مى نشينند، تنه را به سمت عقب متمايل کرده و از دست ها 

به عنوان تکيه گاه استفاده مى کنند.
۲ــ پاها را از زمين بلند مى کنند و کف آن ها را در جلو به 

هم مى چسبانند و محکم مى کنند.
۳ــ بدون آن که پاها از هم جدا شوند، با خم و راست کردن 
متناوب دو پاى راست و چپ حرکت دوچرخه ى دونفره را با کنترل 

و فشار انجام مى دهند.
۴ــ اين حرکت براى ۲ مرتبه به مدت ۲۰ ثانيه انجام مى گيرد 

و بين هر مرحله ۱۰ ثانيه استراحت داده مى شود.

تمرين ۶  ــ تقويت دست ها
۱ــ دانش آموزان با آرايش مناسب و با رعايت فاصله روى 

زمين به شکم دراز مى کشند.
۲ــ کف دست ها را به موازات شانه روى زمين قرار مى دهند 

و محکم مى کنند.
تماس  زمين  با  تکيه گاه  به عنوان  زانوها  که  درحالى  ۳ــ 
دارند، با فشار دست ها و باز کردن آرنج، باالتنه را از زمين جدا 

مى کنند.
۴ــ حرکت شنا روى زمين را درحالتى که زانوها و کف 

دست ها با زمين تماس دارند، انجام مى دهند.
۵  ــ اين حرکت با توّجه به آمادگى دانش آموزان تا ۱۰ مرتبه 

انجام مى شود.

درس 8

عمومى  تعادل  توسعه ى  و  حفظ  براى  انگيزه  داشتن  ۲ــ 
بدن در فّعالّيت ها

وسايل مورد نياز: زمين مناسب.

دانستنی های معلّم
روش اجرا

تمرين ۱ــ راه رفتن روى سطح باالتر از زمين با 
حفظ تعادل

۱ــ با توجه به تعداد دانش آموزان، آن ها را به چند گروه 
تقسيم کنيد.

و  فاصله  رعايت  با  نوبت،  به  بخواهيد  گروه  هر  از  ۲ــ 
 ۱۵ ارتفاع  به  جدولى  لبه ى  يا  نيمکت  روى  از  کنترل  حفظ  با 
سانتى متر از زمين و عرض حدود ۱۰ سانتى متر به آهستگى راه 
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بروند.
توانايى  و  شرايط  به  توّجه  با  فّعالّيت،  اين  در  ۳ــ 

دانش آموزان مى توانيد ارتفاع و عرض مسير را تغيير دهيد.
سرعت  از  مرحله  چندين  براى  مى تواند  فّعالّيت  اين  ۴ــ 

کم به زياد تکرار شود.
۵  ــ مى توانيد اين فّعالّيت را با دادن امتياز و زمان بندى 
به صورت رقابتى بين گروه ها انجام دهيد تا دّقت و مهارت آن ها 

در حفظ تعادل افزايش يابد.

تمرين ۲ــ راه رفتن روى پاشنه و پنجه ى پا با حفظ 
تعادل روى سطح زمين

گروهى  يا  صفى  استقرار  وضعيت  در  دانش آموزان  ۱ــ 
سعى مى کنند با رعايت فاصله با حفظ تعادل روى پاشنه ى پا راه 
بروند. در اين حالت، دست ها از بدن دور شده و از آن ها براى 

حفظ تعادل استفاده مى شود.
روى  مى کنند  سعى  دانش آموزان  بعد،  مرحله ى  در  ۲ــ 

پنجه ى پاها راه بروند.
۳ــ اين فّعالّيت ها را مى توان براى چندين مرحله از سرعت 

کم به زياد تکرار کرد.
۴ــ اين فّعالّيت ها را مى توان به شکل امتيازى و رقابتى 

نيز انجام داد.
با  پاها  پنجه ى  و  پاشنه  روى  رفتن  راه  ۳ــ  تمرين 

حفظ تعادل روى سطح باالتر از زمين
ــ فّعالّيت هاى مربوط به تمرين ۲ روى سطحى بلندتر از 

زمين (همانند تمرين ۱) انجام مى شود.
تمرين ۴ــ لى لى کردن

۱ــ دانش آموزان در وضعيت استقرار ستونى يا گروهى 
سعى کنند با رعايت فاصله و حفظ تعادل، چند مترى را روى پاى 

مسلط به صورت لى لى با جهش هاى کوتاه طى کنند.
۲ــ دانش آموزان لى لى را بر روى هر دو پا براى چندين 

مرحله با تغيير سرعت و طول گام از کم به زياد تمرين مى کنند.
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جلسه: مهارتى
عنوان درس: آمادگى جسمانى

هدف کّلى: توسعه ى استقامت عضالنى
اهداف جزئى
حيطه ى دانشى

۱ــ آشنايى نسبى با واژه ى استقامت عضالنى
۲ــ آشنايى با برخى تمرين هاى ويژه ى استقامت عضالنى

حيطه ى مهارتى
۱ــ کسب توانايى تشخيص تمرين هاى استقامت عضالنى

تمرين هاى  برخى  دادن  انجام  براى  توانايى  کسب  ۲ــ 
استقامت عضالنى

حيطه ى نگرشى
استقامت  تمرين هاى  دادن  انجام  به  عالقه مندى  ۱ــ 

عضالنى
۲ــ داشتن انگيزه براى توسعه و بهبود استقامت عضالت 

مختلف بدن
طناب  تکه  چند  و  مناسب  زمين  نياز:  مورد  وسايل 

۱  مترى.
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دانستنی های معلّم
۱ــ تمرين هاى اين درس قدرت و استقامت عضالنى را 

با هم بهبود مى بخشند.
۲ــ تمرين هاى اين درس را مى توان به شکل ايستگاهى نيز 
انجام داد؛ بنابراين، الزم است تمرين ها به تناوب بر روى عضالت 
باالتنه و پايين تنه انجام گيرند و بين هر دو برنامه ۱۵ تا ۳۰ ثانيه 

استراحت درنظر گرفته شود.
۳ــ اصل تفاوت هاى فردى را مورد توّجه قرار دهيد.

۴ــ تمرين هاى گرم کردن اختصاصى مربوط به تمرين ها و 
اصول برگشت به حالت اوليه ى فعال را رعايت کنيد.

۵   ــ اطّالعات و نکات مهم از قبيل رعايت نکات ايمنى، 
آثار  و  فوايد  صحيح،  شکل  به  حرکات  دادن  انجام  چگونگى 
مناسب  فرصت هاى  در  را  و…  عضالنى  استقامت  تمرين هاى 

به طور ساده براى دانش آموزان بازگو کنيد.

روش اجرا
شناى  سوئدى  روى  ديوار  (  استقامت  عضالت  ۱ــ  تمرين 

دست ها)
۱ــ دانش آموزان با فاصله ى حدود ۵۰ سانتى مترى ديوار 
اين که  بدون  و  مى دهند  قرار  ديوار  روى  را  دست ها  مى ايستند. 
بدنشان از ناحيه ى کمر خم شود، با خم و راست کردن دست ها 

حرکت شناى سوئدى روى ديوار را انجام مى دهند.
۲ــ اين حرکت را مى توان حداکثر تا ۳۰ ثانيه با کنترل يا 

شمارش تعداد حرکات انجام داد.
عضالت  (استقامت  برخاست  و  نشست  ۲ــ  تمرين 

پاها)
۱ــ دانش آموزان هم جثه در مقابل هم قرار مى گيرند. پاها 
را کمى بيش از عرض شانه باز مى کنند و دست ها را روى شانه ى 

يک ديگر مى گذارند.
۲ــ با فشار دادن دست ها روى شانه ى يک ديگر تا زاويه ى 
(ايستاده)  اّول  حالت  به  و  زانو)  (مفصل  مى نشينند  درجه   ۹۰

برمى گردند.

نسبى  خستگى  (تا  مرتبه   ۲۰ تا   ۱۵ بين  حرکت  اين  ۳ــ 
عضالت پاها) انجام مى شود.

تمرين ۳ــ دراز و نشست دونفره (استقامت عضالت 
شکم)

۱ــ دانش آموزان هم جثه به صورت دونفره در مقابل هم به 
باسن روى زمين مى نشينند و پاها را درهم قالب مى کنند.

۲ــ يک دانش آموز به حالت درازکش و دانش آموز ديگر 
به حالت نشسته دوسر يک طناب را مى گيرند.

۳ــ دو دانش آموز با دريافت عالمِت شروع، حرکت دراز و 
نشست دونفره را با کمک طناب تا زمان احساس خستگى (حداکثر 
استراحت  درازکش  حال  در  سپس  مى دهند.  انجام  دقيقه)   ۱ تا 

مى کنند و شکم خود را ماساژ مى دهند.
عضالت  (استقامت  دونفره  دوچرخه ى  ۴ــ  تمرين 

پاها)
۱ــ دانش آموزان هم جثه به صورت دونفره در مقابل هم به 
باسن روى زمين مى نشينند. تنه را به سمت عقب متمايل کرده و 

از دست ها به عنوان تکيه گاه استفاده مى کنند.
۲ــ پاها را از زمين بلند کرده و کف پاها را در جلو به هم 

مى چسبانند و محکم مى کنند.
۳ــ بدون آن که پاها از هم جدا شوند، با خم و راست کردن 
متناوب پاى راست و چپ حرکت دوچرخه ى دونفره را با کنترل 

فشار انجام مى دهند.
۴ــ اين حرکت نسبت به تمرين هاى قدرتى با فشار کمتر و 
۳ مرتبه به مدت ۳۰ ثانيه انجام مى گيرد و بين هر دو مرحله ۱۰  ثانيه 

استراحت داده مى شود.
عضالت  (استقامت  زمين  روى  شنا  ۵  ــ  تمرين 

دست ها)
بر  فاصله  رعايت  با  و  مناسب  آرايش  با  دانش آموزان  ۱ــ 

روى شکم، روى زمين دراز مى کشند.
قرار  زمين  روى  شانه  موازات  در  را  دست ها  کف  ۲ــ 

مى دهند و محکم مى کنند.
تماس  زمين  با  تکيه گاه  به عنوان  زانوها  که  درحالى  ۳ــ 
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دارند، با فشار دادن دست ها و باز کردن آرنج، باالتنه را از زمين 
جدا مى کنند.

۴ــ اکنون حرکت شنا روى زمين را درحالتى که زانوها و 
کف دست ها با زمين تماس دارند، انجام مى دهند.

زمان  تا  دانش آموزان  آمادگى  به  توّجه  با  حرکت  اين  ۵   ــ 
احساس خستگى نسبى انجام مى شود.

(استقامت  پله  از  رفتن  پايين  و  باال  ۶     ــ  تمرين 
عضالت پاها)

 ۲۰ ارتفاع  به  نيمکتى  يا  پله  مقابل  در  دانش آموزان  ۱ــ 
سانتى متر از زمين مى ايستند.

۲ــ آن ها با دريافت عالمت شروع، پاى راست را روى پله 
يا نيمکت قرار مى دهند، بدن را باال مى کشند و پاى چپ را هم باال 

مى برند. سپس، به حالت ايستاده به روى زمين برمى گردند.
۳ــ اين حرکت با توّجه به آمادگى دانش آموزان حداکثر تا 

دو دقيقه ادامه مى يابد.

درس 10

جلسه : مهارتى
عنوان درس: آمادگى جسمانى (آمادگى عمومى بدن) 

هدف کّلى: کسب آمادگى حرکتى (چابکى) 
اهداف جزئى

حيطه ى دانشى 
۱ ــ آشنايى با چابکى 

۲ ــ آشنايى با برخى تمرين هاى چابکى و چاالکى بدن
حيطه ى مهارتى

۱ ــ کسب مهارت در تشخيص تمرين هاى چابکى
۲ ــ کسب مهارت در انجام دادن برخى تمرين هاى چابکى 

حيطه ى نگرشى
۱ ــ عالقه مندى به حفظ و توسعه ى چابکى و چاالکى بدن 

۲ ــ عالقه مندى به انجام دادن تمرين هاى ويژه ى چابکى 
وسايل مورد نياز: زمين واليبال.

دانستنی های معلّم 
روش اجرا

گروه  چند  به  تعداد شان  به  توّجه  با  را  دانش آموزان  ۱ ــ 

تقسيم کنيد. اعضاى هر گروه با رعايت فاصله ى مناسب در يک 
رديف پشت خّط عرضى زمين واليبال قرار مى گيرند. سپس با 
عالمت شروع طول زمين واليبال را مى دوند، خّط عرضى را لمس 
مى کنند و به جاى اول برمى گردند. هر  گروه دوبار اين فّعالّيت را 

انجام مى دهد. 
۲ ــ از اعضاى هرگروه بخواهيد به همان روش ياد شده، اين 
بار خّط نيمه ى زمين را لمس کنند، برگردند و پس از لمس کردن 
خّط عرضى و بازگشت سريع، طول زمين واليبال را بـه سرعت 

طى کنند سپس گروه بعدى اين حرکت را انجام دهد.
۳ ــ از دانش  آموزان بخواهيد به نوبت عرض زمين واليبال 
را در دو مرحله ی رفت و برگشت طی کنند و پس از لمس کردن 
خطوط طولی، در برگشت آخر به سرعت از روی خّط شروع 

بگذرند.
کنيد  تقسيم  مساوی  گروه  دو  به  را  دانش آموزان  ٤ــ 
گيرند  قرار  طولی  خّط  پشت  محل  دو  در  فاصله  با  بخواهيد  و 
سپس با عالمت شروع، دانش آموز جلويی دوی رفت و برگشت 
را انجام دهد و در برگشت آخر، به سرعت از روی خّط شروع 
و از کنار دانش آموزان عبور کند. به محض عبور او از روی 
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جلسه : دانشى (قسمت اّول)
عنوان درس: آمادگى جسمانى چگونه به دست مى آيد؟ 
هدف کّلى: آشنا کردن دانش آموزان با آمادگى جسمانى

اهداف جزئى
حيطه ى دانشى 

۱ ــ آشنايى با فعاليت هاى آمادگى جسمانى
۲ ــ آشنايى نسبى با برخى قابليت هاى آمادگى جسمانى از 

جمله چابکى و تعادل 
آمادگى  تقويت  و  کسب  روش هاى  برخى  با  آشنايى  ۳ ــ 

جسمانى 
حيطه ى مهارتى

۱ ــ کسب توانايى در زمينه ى تشخيص قابليت هاى آمادگى 
جسمانى 

و  تعادلى  تمرين هاى  تشخيص  در  توانايى  کسب  ۲ ــ 
چابکى   

حيطه ى نگرشى
آمادگى  مورد  در  اطالعات  کسب  به  عالقه مندى  ۱ ــ 

جسمانى 
تقويت  و  کسب  روش هاى  آموختن  به  عالقه مندى  ۲ ــ 

آمادگى جسمانى 
۳ ــ عالقه مندى به آموختن تمرين هاى چابکى و تعادلى 

خّط، دانش آموز بعدی فّعالّيت را آغاز نمايد و تا نفر آخر گروه 
اين عمل ادامه يابد. می توانيد زمان را برای هر گروه ثبت کنيد. 
گروهی که برنامه ی خود را زودتر به پايان برساند، به عنوان گروه 

برنده معرفی می شود. اين فّعالّيت را می توان به صورت نيمی و 
رقابتی از طريق جابه جايی اعضای گروه انجام داد.

درس 11

وسايل مورد نياز: لوحه ى آموزشى ــ آمادگى جسمانى.

دانستنی های معلّم  
۱ ــ مطالب کتاب را با روش فعال و مشارکتى با استفاده 

از تصاوير تدريس کنيد. 
۲ ــ با يادآورى درس آمادگى جسمانى سال اول با روش 
آنان  از  کنيد.  کمک  دانش آموزان  به  جواب  و  سؤال  و  فعال 
بخواهيد ويژگى هاى فرد آماده و غير آماده و اهميت و کاربرد آماده 

بودن بدن را در فعاليت هاى روزانه بيان کنند. 
بخواهيد  آن ها  از  جواب  و  سؤال  و  فعال  روش  با  ۳ ــ 
برخى فعاليت هايى را که باعث بهبود آمادگى جسمانى مى شوند، 
فعاليت هايى  به  و  کرده  جمع بندى  را  مطالب  نيز  شما  و  ببرند  نام 
و  تعادل  طناب بازى،  لى لى کردن،  کردن،  نرمش  دويدن،  چون 

چابکى اشاره کنيد. 
۴ ــ از دانش آموزان داوطلب براى نشان  دادن حرکات و 
فعاليت ها به عنوان الگو استفاده کرده و در نمايش حرکات آن ها 

را همراهى کنيد. 
۵ ــ مى توانيد دانش آموزان را گروه بندى کنيد و نظريات 
آمادگى  فعاليت هاى  و  تصاوير  مورد  در  را  گروه ها  پاسخ هاى  و 

جسمانى جويا شويد. 
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روش اجرا
۱ ــ با استفاده از تصوير شماره ى ۴ در ارتباط با فعاليت و 
آمادگى جسمانى از دانش آموزان بخواهيد عالوه بر آن چه در تصاوير 
آمده است، مجموعه اى از ديگر فعاليت هاى روزانه ــ     ورزشى و 

غير ورزشى ــ را نام ببرند که به آمادگى نياز دارد. 
۲ ــ از آن ها بخواهيد فعاليت ها يا ورزش هاى مختلفى را 
که براى باال بردن آمادگى جسمانى انجام مى شوند، نام ببرند و شما 
با جمع بندى مطالب به فعاليت هايى که تصاوير آن ها در کتاب آمده 
است ــ از جمله نرمش کردن، دويدن، لى لى کردن، طناب بازى ــ 

اشاره کنيد. 
۳ ــ تصاوير دانش آموز دخترى را نشان مى دهد که از بين 
موانع عبور مى کند و دانش آموز پسر از روى يک خط به چپ و 

راست مى پرد. اين تصاوير نشان دهنده ى چابکى هستند. 
۴ ــ با روش فعال (سؤال و جواب) توانايى تشخيص آن ها 
سؤاالت  مانند  سؤال هايى  طرح  ببريد.  باال  فعاليت ها  مورد  در  را 

زير در اين مورد کمک مى کند. 
ــ بچه ها، به نظر شما دانش آموزان هر کدام در حال انجام 

دادن چه کارى هستند؟
پاسخ دانش آموزان

ــ بچه ها، آيا دوست داريد زرنگ و چابک باشيد؟ 
پاسخ دانش آموزان
ــ چه طور متوجه مى شويد زرنگ و چابک هستيد يا نه؟ 
پاسخ دانش آموزان
کند،  عبور  موانع  بين  از  زودتر  کس  هر  شما،  نظر  به  ــ 

زرنگ تر و چابک تر است يا ديرتر؟  
              پاسخ دانش آموزان
ــ به نظر شما، هر کس سريع تر از روى خط به چپ و راست 

بپرد، زرنگ تر و چابک تر است يا کندتر؟
 پاسخ دانش آموزان
پس، نتيجه مى گيريم که هر کس بتواند سريع تر از بين موانع 
بگذرد و کمتر خطا کند، زرنگ تر است و مى توانيم بگوييم چابک تر 

راست  و  چپ  به  خط  روى  از  سريع تر  هرکس  هم چنين،  است. 
بپرد، چابک تر است. 

چابک  يا  است  بهتر  باشيم  چابک  مى کنيد  فکر  بچه ها،  ــ 
نباشيم؟ چرا؟

ــ چابک بودن در زندگى روزانه چه کمکى به ما مى کند؟ 
آيا مى توانيد مواردى را نام ببريد؟ 

ــ به نظر شما، از چابکى در چه ورزش هايى بيشتر استفاده 
مى شود؟ نام ببريد. 

با اشاره به تصوير بازى وسطى از دانش آموزان بخواهيد 
که نوع ورزش را تشخيص دهند. 

سؤال هاى زير را طرح کنيد. پاسخ ها را مى توانيد به صورت 
گروهى يا به عنوان کار کالسى از آن ها بخواهيد. 

ــ بچه ها، آيا تا به حال وسطى بازى کرده ايد؟ 
ــ چه کسى بازى کرده است؟ 

ــ آيا مى توانيد درباره ى آن کمى توضيح دهيد؟ 
ــ بچه ها، بازى وسطى هم يکى از بازى هايى است که زرنگ 
يا چابک بودن در آن مهم است و هر کس چابک تر باشد، مى تواند 

بيشتر بازى کند. 
ــ بچه ها، آيا ورزش هاى ديگرى را مى شناسيد که چابکى 

در آن ها مهم باشد؟ آن ها را نام ببريد.
 
تعادل

را  خود  تفسير  و  مشاهده  را  تعادل  تصاوير  دانش آموزان 
در مورد نوع و چگونگى حرکات بيان کنند. سپس، با جمع بندى 
مطالب در تشخيص نوع فعاليت به آن ها کمک کنيد و درس را با 
طرح سؤال و روش فعال ادامه دهيد. طرح سؤال هايى مانند سؤاالت 

زير در اين مورد به شما کمک مى کند. 
ــ بچه ها، به نظر شما چرا دانش آموزان تصوير زير توانسته اند 

خود را روى يک پا نگه دارند؟ 
ــ بچه ها، به نظر شما دوچرخه سوار چگونه تعادل خود را 

روى دوچرخه حفظ کرده است؟ 
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ــ ورزشکار ژيمناست چگونه کنترل خود را روى دست ها 
حفظ کرده است؟ 

را  خود  تعادل  (چون  نمى افتند؟  آن ها  چرا  شما  نظر  به  ــ 
حفظ کرده اند و … ) 

ــ فکر مى کنيد آن ها چه موقع مى افتند؟ (وقتى تعادل خود 
را از دست بدهند و …) 

پس، تعادل باعث حفظ و نگهدارى بدن در موقعيت ها و 
شرايط مختلف مى شود. 

ــ اکنون آيا شما مى توانيد چند تا از اين شرايط و موقعيت ها 
را نام ببريد؟ (پاسخ: ايستادن، دويدن، راه رفتن و …) 

و  کارها  انجام دادن  براى  ما  که  مى گيريم  نتيجه  پس، 
فعاليت هاى روزانه بايد تعادل داشته باشيم و تعادل خود را حفظ 

و تقويت کنيم. 
ــ بچه ها، به نظر شما نقش تعادل در انجام دادن فعاليت ها و 

ورزش چه قدر مهم است؟ (پاسخ و جمع بندى) 
و  (پاسخ  مى افتد؟  اتفاقى  چه  باشيم،  نداشته  تعادل  اگر  ــ 

جمع بندى) 
و  (پاسخ  کند؟  مى  ما  به  کمکى  چه  داشتن  تعادل  ــ 

جمع بندى) 
ــ آيا ورزش هايى را مى شناسيد که حفظ تعادل در آن ها مهم 
است؟ نام ببريد. (پاسخ: ژيمناستيک، دوچرخه سوارى، فوتبال 

و… ) پس بچه ها، ما نياز داريم تعادل خودمان را باال ببريم. 
ــ به نظر شما از چه راه هايى مى توان اين کار را انجام داد؟ 

(پاسخ: با ورزش کردن و انجام دادن تمرينات تعادلى و …) 

و  (پاسخ  ببريد؟  نام  را  تعادلى  تمرين  چند  مى توانيد  آيا  ــ 
جمع بندى) 

راه رفتن روى خط راست يا لبه ى يک ديوار کم ارتفاع دو 
نمونه از تمرينات تعادلى است. 

مى شناسيد؟  را  ديگرى  تمرين هاى  چه  مورد،  اين  در  ــ 
(پاسخ: ايستادن روى يک پا، لى لى کردن و …) 

تصاوير بعدى تعادل نمونه هايى از حرکات تعادلى را نشان 
مى دهند. مى توانيد از دانش آموزان بخواهيد که تمرينات را به  عنوان 

تکليف کالسى انجام دهند.
تصوير دخترى که روى يک پا ايستاده يکى از روش هاى 
اندازه گيرى تعادل را که آزمون لک لک است، نشان مى دهد. در 
تکيه گاه)  ديگر (پايه ى  پاى  زانوى  باالى  پا  يک  کف  آزمون،  اين 
قرار مى گيرد؛ فرد روى سينه ى پاى تکيه گاه بلند مى شود و پاشنه ى 
پا را از روى زمين بلند مى کند. سپس با اندازه گيرى زمان، امتياز 

تعادل داده مى شود. 
ــ آيا مى  دانيد چند نوع تعادل وجود دارد؟

پاسخ: 
ــ تعادل ايستا (ساکن) مانند ايستادن روى يک پا، حرکت 

فرشته، ايستادن روى دست و … 
ــ تعادل پويا (حرکتى) مانند راه رفتن از روى يک لبه ى 

کم عرض و … .

پاسخ خودآزمايى 
۱ ) ژيمناستيک        ۲) چابکى 
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جلسه : دانشى (قسمت دوم) 
عنوان درس: بهداشت و تغذيه ى ورزشى  

هدف کّلى: بيان رابطه ى آب و فّعالّيت ــ بيان اهمّيت وزن 
مناسب و رابطه ى آن با فّعالّيت 

اهداف جزئى
حيطه ى دانشى 

۱ ــ آشنايى با زمان نوشيدن آب 
۲ ــ آشنايى با محاسن وزن مناسب 

حيطه ى مهارتى
۱ ــ کسب مهارت تفکر 

۲ ــ کسب مهارت حدس زدن 
۳ ــ کسب مهارت بحث و گفت وگو 
۴ ــ کسب مهارت برقرارى ارتباط 

حيطه ى نگرشى
۱ ــ عالقه مند شدن به حفظ وزن مناسب بدن خود 

۲ ــ رعايت کردن اصل تأمين آب بدن به تناسب فّعالّيت  
تغذيه  بهداشت،  آموزشى،  لوحه ى  نياز:  مورد  وسايل 

و ورزش. 

دانستنی های معلّم 
۱ ــ پس از تقسيم بندى دانش آموزان کالس در گروه هاى 
چند نفره، براى رعايت اصل گفت وگو و پاسخ گويى به سؤال هاى 
ارائه شده به کالس (رعايت نوبت، شيوه ى مشارکت دانش آموز 

و  …) قوانينى را مشخص و اعمال کنيد. 
۲ ــ گروه ها را با توجه به استعداد دانش آموزان عضو هر 

گروه شکل دهيد. 
۳ ــ با امتياز دادن به گروه هاى فعال و موفق در پاسخ گويى، 

در آنان انگيزه ايجاد کنيد. 

روش اجرا
وظيفه ى معّلم: طرح سؤال هاى زير، تعيين وقت و دادن 

امتياز به گروه هايى که پاسخ صحيح مى دهند. 
سؤال ۱ــ در بخش شماره ى ۷ تصاويرى را مى بينيد. در 
کنار هر تصوير، ليوانى قرار دارد که در آن مقدارى آب است. آيا 

آب ليوان ها با هم فرق دارد؟ چرا؟ 
بگوييد  و  کنيد  نگاه   ۸ شماره ى  تصاوير  به  ۲ ــ  سؤال 
چرا احساس تشنگى مى کنيم؟ از ميان افرادى که در اين تصاوير 

مى بينيد، کدام زودتر تشنه مى شوند؟ 
فکر  مناسب،  وزن   ،۹ شماره ى  تصاوير  در  ۳ ــ  سؤال 
زودتر  بدنى  فّعالّيت  و  کار  هنگام  بچه ها  از  يک  کدام  که  مى کنيد 

خسته شده اند؟ براى کدام يک فّعالّيت سخت است؟ چرا؟ 
وظايف دانش آموزان: پس از طرح سؤال، گروه ها با هم 

مشورت مى کنند و با بلند کردن دست پاسخ مى دهند. 

پاسخ صحيح سؤال ها 
سؤال ۱ ــ آب ليوان  ها مساوى نيست. آب ليوانى که در 
کنار تصوير پسر دوچرخه سوار قرار دارد، از همه بيشتر است. در 
تصاويرى که پسرها نشسته يا دراز کشيده اند، آب ليوان ها مساوى 
فّعالّيت  دوچرخه سوار  که  است  اين  آن ها  تفاوت  علت  است. 
زيادى دارد و عرق مى کند؛ پس آب بدن او کم مى شود و بنابراين، 
به آب بيشترى احتياج دارد. آب بدن پسرى که راه مى رود، بيش 
از پسرانى که نشسته يا دراز کشيده اند، کم مى شود؛ چون او هم 

بيشتر عرق مى کند. 
مى کند.  عرق  ما  بدن  مى کنيم،  فّعالّيت  وقتى  ۲ــ   سؤال 
هر چه بيشتر فّعالّيت کنيم، بدن ما به علت عرق کردن، آب بيشترى 
را از دست مى دهد. ورزشکاران که فّعالّيت زيادى مى کنند، بيشتر 
عرق مى کنند و آب بدنشان زودتر کم مى شود. پس، براى جبران 
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جلسه : مهارتى
عنوان درس: حرکات پايه و وضعيت بدنى 

از  دستى  يک  پرتاب کردن  در  مهارت  کسب  کّلى:  هدف 
باال

اهداف جزئى
حيطه ى دانشى 

۱ ــ آشنايى با نحوه ى اجراى مهارت 
۲ ــ آشنايى با کاربرد مهارت

۳ ــ کسب توانايى تشخيص اجزاى حرکت 
۴ ــ خلق کردن روش هاى مختلف نمايش حرکت 

۵ ــ داورى کردن درباره ى نحوه ى اجراى خود و ديگران 
حيطه ى مهارتى

در  پرتابى  شیء  درست  قرار دادن  در  مهارت  کسب  ۱ ــ 
دست برتر (دستى که دانش آموز بيشتر فّعالّيت هاى خود را با آن 

دست انجام مى دهد) 
۲ ــ کسب مهارت در باز کردن پاها به اندازه ى عرض شانه ها 

به شکلى مناسب 
پاى  از  جلوتر  چپ  پاى  قرار دادن  در  مهارت  کسب  ۳ ــ 

راست (براى افراد راست دست) 
از  پرتابى  دست  قرار دادن  عقب تر  در  مهارت  کسب  ۴ ــ 

آبى که از دست داده اند، بايد بيشتر آب بخورند. 
خسته  زودتر  دارند،  بيشترى  وزن  که  کسانى  ۳ــ  سؤال 

مى شوند. 
فّعالّيت  درس،  مطالب  از  استفاده  با  مى توان  يادآورى: 
خاصى را در محل ورزش مدرسه پيش بينى کرد و در حين فّعالّيت، 
به مرور به مطالب اين قسمت که مربوط به نقش آب در بدن و وزن 

مناسب است، پرداخت.

پاسخ خود آزمايى
سؤال ۱ ــ دويدن؛ چون بدن بيشتر گرم مى شود و مقدار 

بيشترى عرق دفع مى کند. 
سؤال ۲ ــ  هنگام انجام دادن کارهاى روزانه و فّعالّيت هاى 

ورزشى، راحت تر حرکت مى کنيم. 

درس 12

سطح الله ى گوش
جهت  در  چپ  شانه ى  قرار دادن  در  مهارت  کسب  ۵ ــ 

هدف 
۶ ــ کسب مهارت در تکيه دادن وزن بدن روى پاى عقبى 

۷ ــ کسب مهارت در خم نگه داشتن آرنج در جلو و دور از 
بدن و موازى زمين قرار دادن آن 

۸   ــ کسب مهارت در انتقال وزن بدن از پاى عقب به پاى 
جلو در هنگام پرتاب 

حيطه ى نگرشى
و  ورزشى  پايه ى  مهارت هاى  کسب  به  عالقه مندى   ــ 

توسعه ى آن 
توپ  و  شن  کيسه هاى  توپ،  گچ،  نياز:  مورد  وسايل 

تنيس. 

دانستنی های معلّم 
روش اجرا

۱ ــ از دانش آموزان ارزش يابى تشخيصى (در سال اول 
مهارت پرتاب تدريس شده است) به عمل آوريد. 

ارزش يابى  از  دريافتى  اطالعات  ميزان  براساس  ۲ ــ 
تشخيصى، مهارت پرتاب کردن را تدريس کنيد. 
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۳ ــ دانش آموزان مقابل يک ديوار صف کشيده و با دست 
چپ توپ را به حالت پرتاب از باال، به طرف ديوار پرتاب و پس 

از برگشت آن را دريافت مى کنند. 
۴ ــ تمرين شماره ى ۳ را با دست ديگر انجام مى دهند. 

۵ ــ دو به دو روبروى هم مى ايستند. يکى از دانش آموزان 
با دست راست پرتاب را انجام مى دهد. ديگرى با دست چپ اين 

کار را انجام مى دهد. سپس برعکس عمل مى کنند. 
۶ ــ دو  به  دو روبروى هم مى ايستند. پس از زدن توپ به 
زمين و دريافت آن، عمل پرتاب از باال را انجام مى دهند. همين 

کار را با دست ديگر انجام مى دهند. 

۷   ــ دايره هايى را روى ديوار رسم کنيد. دانش آموزان اين 
دايره ها را با توپ هدف قرار مى دهند. سپس پرتاب را با دست 

ديگر نيز انجام مى دهند. 
 ۸    ــ مهارت پرتاب کردن را در قالبِ  بازى هاى مختلف، به 

طور عملى اجرا کنيد. 
۹ ــ دانش آموزان را در گروه هاى دو نفره دسته بندى کنيد 

تا بتوانند به ارزيابى مهارت هاى يک ديگر بپردازند. 
۱۰ ــ فّعالّيت هاى ترکيبى با مهارت پرتاب کردن را طراحى 

کنيد. 

درس 13

جلسه : مهارتى
عنوان درس: حرکات پايه و وضعيت بدنى 

هدف کّلى: کسب مهارت در دريافت کردن (۱) 
اهداف جزئى

حيطه ى دانشى 
۱ ــ آشنايى با نحوه ى اجراى مهارت 

۲ ــ آشنايى با کاربرد مهارت 
۳ ــ کسب توانايى تشخيص اجزاى حرکت 

۴ ــ خلق کردن روش هاى مختلف نمايش حرکت 
۵ ــ داورى کردن درباره ى نحوه ى اجراى خود و ديگران 

حيطه ى مهارتى
۱ ــ کسب مهارت در دريافت  کردن به وسيله ى دست ها و 

پاها
براى  دست ها  درست  به کارگيرى  در  مهارت  کسب  ۲ ــ 
دريافت توپى که از سطح کمر باالتر است (انگشتان شست به طرف 

باال و در مسير توپ).
براى  دست ها  درست  به کارگيرى  در  مهارت  کسب  ۳ ــ 
دريافت توپى که از سطح کمر پايين تر است (دست ها به طرف پايين 

قرار دارند). 
هنگام  در  پاها  درست  به کارگيرى  در  مهارت  کسب  ۴ ــ 
اجراى مهارت (پاها باز رو به مسير و با کمى فاصله جلو و عقب 

قرار مى گيرند). 
با  (فرد  رفتن  توپ  استقبال  به  در  مهارت  کسب  ۵ ــ 
نزديک شدن توپ، يک پا را در مسير آن به سمت جلو مى آورد). 
حين  در  بدن  طرف  به  توپ  کشيدن  در  مهارت  کسب  ۶ ــ 

دريافت (با هدف خنثا کردن نيروى عکس العمل). 
حيطه ى نگرشى

پايه ى  مهارت هاى  توسعه ى  و  کسب  به  عالقه مندى  ــ 
ورزشى 

وسايل مورد نياز: گچ، توپ و کيسه هاى شنى.
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دانستنی های معلّم  
اين  است.  مهارتى  حرکت هاى  از  يکى  کردن  دريافت 
انجام  آن  به  واکنش  در  و  پرتاب کردن  از  قبل  همواره  حرکت 
وسيله ى  به  ديگر  شیِء  هر  يا  توپ  حرکت،  اين  طى  مى پذيرد. 
اعضاى بدن (بيشتر دست ها و پاها) متوقف مى شود و در اختيار 

فرد قرار مى گيرد. 

روش اجرا
۱ ــ تدريس مهارت به دانش آموزان و نشان  دادن آن 

اجرا  مطالب،  بهتر  تفهيم  براى  را  زير  تمرين هاى  ۲ ــ 
کنيد. 

ــ دانش آموزان حالت دريافت را بدون توپ تمرين کنند. 
ــ توپ ارسالى را به وسيله ى دست و  پا دريافت کنند. 

دريافت  سپس  و  ارسال  خود  دوست  براى  را  توپ  ــ 
کنند. 

ايستاده  و  حرکت  حال  در  را  شنى  کيسه هاى  يا  توپ  ــ 
دريافت کنند. 

ــ توپ را به باال پرتاب کرده و سپس دريافت کنند. 
با  سپس،  کرده و  پرتاب  باال  را به  شنى  کيسه ى  يا  توپ  ــ 

حرکت جهش آن را دريافت کنند. 

ــ دو به دو مقابل يک ديگر قرار گيرند و يکى دريافت پايين تر 
از کمر و ديگرى دريافت باالتر از کمر را اجرا کنند. 

به  او  عالمت  با  و  بايستد  خود  دوست  به  پشت  فرد  هر  ــ 
سرعت به دور خود بچرخد و توپ پرتابى وى را دريافت کند. 

ــ توپ يا کيسه ى شنى را به باال پرتاب کنند و بعد از چندبار 
دست زدن (کف زدن)، شیِء پرتاب شده را از هوا بگيرند.

۳ ــ اجراى فّعالّيت ها و بازى هايى که در آن ها مهارت پرتاب 
و دريافت پيوسته تکرار مى شود. 

۴ ــ دانش آموزان دو به دو نحوه ى اجراى مهارت يک ديگر 
را مشاهده و ارزيابى کنند. 

۵  ــ به تفاوت هاى فردى توجه کرده و سطح آموزش را براى 
استفاده ى همگان به طور مساوى طراحى کنيد. 

۶ ــ مهارت دريافت را با ديگر مهارت ها ترکيب کنيد و به 
اجرا در  آوريد. 

۷ ــ دريافت هاى پيشرفته ــ مثل سينه و ران ــ را نيز براى 
دانش آموزان نمايش دهيد و کاربرد آن ها را بگوييد. 

۸  ــ دريافت هايى را که با پا انجام مى شوند، به دانش آموزان 
نشان دهيد (کف پا، بغل پا، روى پا) و کاربرد آن ها را در ورزش 

بگوييد. 
۹ ــ فّعالّيت هاى رقابتى گروهى، دريافت و عمل به وسيله ى 

دست و پا را به اجرا درآوريد. 

جلسه : مهارتى
عنوان درس: حرکات پايه

هدف کّلى: کسب مهارت در خم و راست شدن
اهداف جزئى

حيطه ى دانشى 
۱ ــ آشنايى با نحوه ى اجراى مهارت

درس 14

۲ ــ آشنايى با کاربرد مهارت 
۳ ــ کسب توانايى تشخيص اجزاى حرکت 

۴ ــ خلق کردن روش هاى مختلف نمايش حرکت 
۵ ــ داورى  کردن درباره ى نحوه ى اجراى خود و ديگران 

حيطه ى مهارتى
۱ ــ کسب مهارت در خم و راست  شدن
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۲ ــ کسب مهارت در منقبض و منبسط  کردن عضالت درگير 
در اجراى مهارت 

۳ ــ کسب مهارت در حفظ تعادل به هنگام اجراى مهارت
حيطه ى نگرشى

پايه ى  مهارت هاى  توسعه ى  و  کسب  به  عالقه مندى  ۱ ــ 
ورزشى  

وسايل مورد نياز: گچ، توپ و کيسه هاى شن. 

دانستنی های معلّم 
غير انتقالى  حرکات  از  يکى  شدن  راست   و  خم   مهارت 
است. خم شدن عبارت از انقباض دسته اى از عضالت و کشش 
دسته ى ديگرى از آن ها و در واقع، کم شدن زاويه ى بين مفاصل 
است. راست شدن يا باز شدن، بازگشت از حالت خم  شدن است 
و اين دو حرکت متعاقب يک  ديگر اجرا مى شوند. اين حرکت را 

به وسيله ى اغلب مفاصل بدن مى توانيم انجام دهيم. 

روش اجرا
۱ ــ آموزش مهارت به همراه نمايش آن به دانش آموزان 

۲ ــ آموزش را از ساده به مشکل پيش ببريد. 
۳ ــ براى تفهيم بهتر مطالب، مى توانيد تمرين زير را اجرا 

کنيد. 
ــ در حالت ايستاده، بدون اين که زانوان خم شوند، تنه را 
به جلو خم کنيد و سعى کنيد نوک انگشتان دست با زمين تماس 

پيدا کنند؛ سپس به حالت اوليه برگرديد. 
کشيده  حالت  به  را  خود  بدن  تمام  شويد؛  خم  جلو  به  ــ 

نگه  داريد و سپس به حالت اوليه بازگرديد. 
ــ پاها را به اندازه ى دو برابر عرض شانه ها باز کنيد و سعى 
کنيد با خم شدن به جلو، دست ها را روى پاها قرار دهيد؛ سپس، 

به حالت اول بازگرديد. 
ــ حرکت قبل را تکرار کنيد؛ با اين تفاوت که اين بار با دست ها، 

پاشنه هاى پاها را لمس کنيد و سپس به حالت اوليه باز گرديد. 
ــ از ميله اى آويزان شويد؛ سعى کنيد پاها را باال بياوريد و 

سپس به حالت اوليه بازگرديد. 
ــ در حالت نشسته و در حالى که پاها را روى زمين دراز 
دست،  انگشتان  با  و  شويد  خم  ران ها  روى  کنيد  سعى  کرده ايد، 

انگشتان پاها را لمس کنيد؛ سپس به حالت اوليه باز گرديد.
عرض  برابر  دو  اندازه ى  به  را  پاها  ايستاده،  حالت  در  ــ 
شانه ها باز کنيد و به جلو خم شويد؛ سعى کنيد توپى را از بين دو 

پا به صورت ضربدرى عبور دهيد. 
ــ حالت تمرين قبل را به خود بگيريد و با استفاده از يک 

قطعه گچ، عدد 8 را روى زمين ترسيم کنيد. 
ــ به حالت ايستاده و در حالى که دست ها را به کمر زده ايد، 

به سمت چپ و راست خم شويد. 
که  حالتى  در  و  بايستيد  يک ديگر  به  پشت  دو،  به  دو  ــ 
حدود ۳۰ سانتى متر از يک ديگر فاصله داريد، سعى کنيد توپ را 

با خم شدن و راست شدن با يک ديگر رد و بدل کنيد. 
گروه هاى  يک ديگر  ارزيابى  و  نظارت  و  اجرا  براى  ۴ ــ 

دو نفرى تشکيل دهيد. 
مهارت  که  درآوريد  اجرا  به  را  بازى هايى  و  فّعالّيت ها  ۵ ــ 

خم شدن و راست  شدن، رکن اصلى آن ها را تشکيل مى دهد. 
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درس 15

جلسه : مهارتى
به  گرفتن،  و  کردن  (پرتاب  پايه  حرکات  درس:  عنوان 

زمين زدن و گرفتن)
هدف کّلى: تقويت حرکات کنترلى (دست ورزى)

اهداف جزئى
حيطه ى دانشى 

۱ ــ آشنايى با اندام ها
۲ ــ آشنايى با پرتاب

۳ ــ آشنايى با جهت ها (چپ، راست، باال و پايين) 
حيطه ى مهارتى

۱ ــ کسب مهارت در پرتاب با دو دست 
۲ ــ کسب مهارت در پرتاب توپ به باال با دو دست  

حيطه ى نگرشى
۱ ــ عالقه مندى به کسب مهارت در هر دو دست  

۲ ــ عالقه مندى به انجام دادن شيرين کارى با دست 
وسايل مورد نياز: توپ، کيسه ى شنى کوچک و چند 

عدد گچ يا ماژيک.

دانستنی های معلّم  
روش اجرا

شنى:  کوچک  کيسه هاى  و  کننده ها  پرتاب  ۱ ــ 
دانش آموزان به شکل پراکنده مى ايستند؛ نيمى همراه با پرتاب کننده ها 

و کيسه هاى کوچک شنى و نيمى با توپ هاى ورزشى. 
آيا آن ها مى توانند قبل از اين که کيسه ى کوچک شنى را 

بگيرند، دست بزنند؟ 
آيا مى توانيد قبل از اين که کيسه ى کوچک شنى را بگيرند، 

يک دور بچرخند؟ 
آيا مى توانند دو کيسه ى کوچک شنى را بگيرند؟ 

را  شنى  کوچک  کيسه ى  يک  دست  هر  با  مى توانند  آيا 

بگيرند؟ 
۲ ــ به زمين زدن توپ: از دانش آموزان بپرسيد: 

زمين  به  کوتاه  ارتفاع  با  و  سريع  را  توپ  مى توانيد  آيا 
بزنيد؟

آيا مى توانيد توپ را با هر دو دست به زمين بزنيد؟ 
آيا مى توانيد با دست چپ توپ را به زمين بزنيد؟ 

آيا مى توانيد با دست راست توپ را به زمين بزنيد؟ 
آيا مى توانيد توپ را به زمين بزنيد و قبل از اين که آن را 

بگيريد، دست بزنيد؟ 
از دانش آموزان گروه توپ بخواهيد هم بازى هاى خود را 
پيدا کرده و با آن ها زمين زدن توپ را تمرين کنند. توجه داشته 
صورت  اين  در  چون  مى کند؛  اصابت  کجا  به  توپ  که  باشيد 
مى توانيد حدس بزنيد که توپ را در چه ناحيه اى دريافت خواهيد 

کرد. 
از دانش آموزان بخواهيد وسايل خود را در عرض ۱۰ 

دقيقه با يک ديگر مبادله کنند. 
۳ ــ پرتاب کردن و گرفتن (دريافت): از دانش آموزان 
بخواهيد دو به دو به شکل پراکنده بايستند. آن گاه به هر دو نفر 
يک توپ بدهيد و از آن ها بخواهيد آن را دو  به  دو از فاصله ى 

۳    مترى به سوى يک ديگر پرتاب کنند و بگيرند. 
در ادامه ، از آن ها بخواهيد توپ را بدون اين که حرکت 
کار  از  دست  شدند،  خسته  که  زمانى  و  نمايند  پرتاب  کنند، 

بکشند. 
سپس، توپ را از فاصله ى ۳ مترى و از باالى سر به سمت 
يک ديگر پرتاب کنند و آن را بگيرند. بعد از اين تمرين، توپ را 

به زمين بزنند و آن را دريافت کنند. 
به  بخواهيد  دانش آموزان  از  حرکتى:  رقابت هاى  ۴ ــ 
شکل پراکنده به فاصله ى ۲  مترى در مقابل يک ديگر بايستند و به 

هر کدام يک توپ بدهيد. 



٩٩

دانش آموز توپ را مستقيم از ارتفاع کمر در جلوى بدن 
رها مى کند؛ زمانى که توپ از زمين بلند مى شود، آن را با ضربه ى 

ساعد هر دو دست به سمت آسمان مى زند. 
با  چند بار  را  زير  فّعالّيت هاى  بخواهيد  دانش آموزان  از 

توپ اجرا و تکرار کنند. 
توپ را رها کنند، به زمين بزنند و هم بازِى ديگر توپ را 

دريافت کند. 

و  بزنند  ضربه  آن  به  و  بزنند  زمين  به  کنند،  رها  را  توپ  
هم بازِى ديگر توپ را دريافت کند.

تکرار  و  اجرا  تنيس  توپ  با  بار  چند  را  زير  فّعالّيت  هاى 
کنند. 

توپ را رها کنند، به زمين بزنند و هم بازِى ديگر آن را 
دريافت کند. 

درس 16

جلسه : مهارتى
عنوان درس: حرکات پايه ــ دريافت کردن

هدف کّلى: کسب مهارت در دريافت کردن (۲) 
اهداف جزئى

حيطه ى دانشى 
۱ ــ آشنايى با نحوه ى اجراى مهارت

۲ ــ آشنايى با کاربرد مهارت
۳ ــ کسب توانايى در تشخيص اجزاى حرکت 

۴ ــ خلق کردن روش هاى مختلف نمايش حرکت 
۵ ــ داورى  کردن درباره ى نحوه ى اجراى خود و ديگران

حيطه ى مهارتى
 ــ کسب مهارت در دريافت کردن به وسيله ى دست ها و پاها  
 ــ کسب مهارت در به کارگيرى درست دست ها براى دريافت 
توپى که از سطح کمر باالتر است (انگشتان شست به طرف باال و 

در مسير توپ).
 ــ کسب مهارت در به کارگيرى درست دست ها براى دريافت 
توپى که از سطح کمر پايين تر است (دست ها به طرف پايين قرار 

دارند).

هنگام  در  پاها  درست  در به کارگيرى  مهارت  کسب  ــ 
اجراى مهارت (پاها باز رو به مسير و با کمى فاصله جلو و عقب 

قرار مى گيرند).
 ــ کسب مهارت در به استقبال توپ رفتن (فرد با نزديک 

شدن توپ، يک پا را در مسير آن به سمت جلو مى آورد). 
حين  در  بدن  طرف  به  توپ  کشيدن  در  مهارت  کسب  ــ 

دريافت (با هدف خنثا کردن نيروى عکس العمل).
حيطه ى نگرشى

پايه ى  مهارت هاى  توسعه ى  و  کسب  به  عالقه مندى   ــ 
ورزشى 

وسايل مورد نياز: گچ، توپ و کيسه هاى شنى.

دانستنی های معلّم  
دريافت کردن يکى از حرکت هاى مهارتى است و همواره 
انجام مى پذيرد. طى  واکنش به آن  در  نيز  پرتاب کردن و  قبل از 
اين حرکت، توپ يا هر شیِء ديگر به وسيله ى اعضاى بدن (بيشتر 
دست ها و پاها) متوقف مى شود و در اختيار فرد قرار مى گيرد. 



پايه  دوم ابتدايي

١٠٠

روش اجرا
۱ ــ تدريس مهارت به دانش آموزان و نشان  دادن آن 

۲ ــ تمرين هاى زير را براى تفهيم بهتر مطالب اجرا کنيد. 
ــ دانش آموزان حالت دريافت را بدون توپ تمرين کنند. 

ــ توپ ارسالى را به وسيله دست و پا دريافت کنند. 
ــ توپ را براى دوست خود ارسال و سپس آن را دريافت 

کنند.
ايستاده  و  حرکت  حال  در  را  شنى  کيسه هاى  يا  توپ  ــ 

دريافت کنند. 
ــ توپ را به باال پرتاب کرده و سپس دريافت کنند. 

با  سپس  و  کرده  پرتاب  باال  به  را  شنى  کيسه ى  يا  توپ  ــ 
حرکت جهش آن را دريافت کنند. 

ــ دو به دو مقابل يک ديگر قرار گيرند و يکى دريافت پايين تر 
از کمر و ديگرى دريافت باالتر از کمر را اجرا کنند. 

به  او  عالمت  با  و  بايستد  خود  دوست  به  پشت  فرد  هر  ــ 
سرعت به دور خود بچرخد و توپ پرتابى وى را دريافت کند. 

ــ توپ يا کيسه ى شنى را به باال پرتاب کنند و بعد از چندبار 

دست زدن (کف زدن)، شیِء پرتاب شده را از هوا بگيرند. 
۳ ــ اجراى فّعالّيت ها و بازى هايى که در آن ها مهارت پرتاب 

و دريافت پيوسته تکرار مى شود. 
۴ ــ دانش آموزان دو به دو نحوه ى اجراى مهارت يک ديگر 

را مشاهده و ارزيابى کنند. 
ـ به تفاوت هاى فردى توجه کرده و سطح آموزش را براى  ۵ـ 

استفاده ى همگان به طور مساوى طراحى کنيد. 
۶ ــ مهارت دريافت را با ديگر مهارت ها ترکيب کنيد و به 

اجرا درآوريد. 
۷ ــ دريافت هاى پيشرفته ــ مثل سينه و ران ــ را نيز براى 

دانش آموزان نمايش دهيد و کاربرد آن ها را بگويد. 
۸   ــ دريافت هايى را که با پا انجام مى شوند، به دانش آموزان 
نشان دهيد (کف پا، بغل پا، روى پا) و کاربرد آن ها را در ورزش 

بگوييد. 
۹ ــ فّعالّيت هاى رقابتى گروهى، دريافت و عمل به  وسيله ى 

دست و پا را به اجرا درآوريد. 

درس 17

جلسه : مهارتى
عنوان درس: حرکات پايه ــ مفاهيم و حرکت 

طريق  از  مفاهيم  شناخت  در  مهارت  کسب  کّلى:  هدف 
فّعالّيت (جهت يابى ۱) 
اهداف جزئى

حيطه ى دانشى 
۱ ــ آشنايى با مفاهيم مختلف (جهت يابى) باال و پايين، چپ 

و راست، جلو و عقب 

۲ ــ خلق کردن روش هاى مختلف نمايش مفاهيم 
حيطه ى مهارتى

۱ ــ کسب مهارت در اجراى حرکات مختلف 
۲ ــ کسب مهارت در جهت يابى 

حيطه ى نگرشى
۱ ــ عالقه مندى به کسب و توسعه ى مهارت هاى پايه  

۲ ــ عالقه مندى به فّعالّيت هاى بدنى و بازى ها
وسايل مورد نياز: گچ، سوت و توپ.


