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فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

فصل 1

توسعۀ شاخص های رشد جسمیـ  حرکتی

آیا می دانید هدف از آموزش و پرورش کودکان کمک به رشد همه جانبه و یکپارچه آنان است؟ 
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مقدمه

کودکان  یکپارچۀ  و  تکامل همه جانبه  و  رشد  دارد.  مؤثری  نقش  کودکان  تکامل  و  رشد  در  کودکی  اولیۀ  سال های 
شامل رشد جسمی ـ حرکتی؛ شناختی؛ عاطفی؛ اجتماعی؛ کالمی و خالقیت است. در این واحد یادگیری، به رشد 

ـ  حرکتی پرداخته شده است که بخش مهمی از رشد و تکامل همه جانبه و یکپارچۀ کودکان است.  جسمی 
همچنین در این واحد یادگیری، هنرجویان با شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی، روش های توسعۀ این شاخص ها، 
ضرورت و اهمیت شان و عوامل مؤثر بر این جنبۀ رشد آشنا می شوند و با انجام تمرین های متنوع و طراحی فعالیت ها، 

مهارت های عملی خود را قّوت می بخشند.

استاندارد عملکرد

توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی با استفاده از حرکات جسمانی، تمرینات ورزشی، فعالیت های هنری، انجام 
بازی ها و استفاده از اسباب بازی ها مطابق با دستورالعمل های آموزش و پرورش پیش از دبستان و جداول رشد.

در پایان این واحد یادگیری هنرجو به شایستگی های زیر دست می یابد:

شایستگي هاي فني:
1 تعیین شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی؛

2 پرورش مهارت هاي حرکتي عضالت بزرگ )درشت(؛
3 پرورش مهارت هاي حرکتي عضالت کوچک )ظریف(؛

4 پرورش مهارت هاي هماهنگی عضالت؛ 
5 پرورش مهارت هاي حرکتي حفظ تعادل.

شایستگی های غیر فنی:
1 انتخاب و به کارگیری فناوری های مناسب؛

2 مدیریت مواد و تجهیزات؛ 
3 مسئولیت پذیري.

پیش نیاز و یادآوری

1 کتاب علوم پایه ٨ دستگاه های بدن و فصل وراثت؛
2 استفاده از مباحث آناتومی و فیزیولوژی زیست شناسی هم زمان.

واحد یادگیری 1 

توسعة شاخص های رشد جسمیـ  حرکتی
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تکامل  و  رشد  در  کودکی  اولیۀ  سال های 
کودکان نقش مؤثری دارد. رشد و تکامل 
کودکان محصول جنبه های مختلف رشد از 
جمله جسمی ـ حرکتی، شناختی، عاطفی، 
با  که  است  خالقیت  و  کالمي  اجتماعی، 
و  رشد  و  داشته،  متقابل  ارتباط  یکدیگر 
را  کودک  همه جانبۀ  و  یکپارچه  تکامل 

شکل می دهند )شکل1(.
به تصاویر روبه رو با دّقت نگاه کنید.

فعالیت1 : در گروه های کالسی خود، با توجه به تصاویر باال به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه را در 
کالس ارائه دهید.

1 این تصاویر چه مفاهیمی را در ذهن شما ایجاد می کند؟ 
2 تصاویر چه تفاوت هایی با هم دارند؟

3 از مراحل رشد خود چه خاطراتی دارید؟ آنها را بیان کنید.

شکل 1

رشد1  و تکامل2 کودک 

گفت      و  گو 
کنید

رشد و تکامل : به تغییرات منظم، پیوسته و مستمری 
پایان  تا  زمان شکل گیری حیات  از  گفته می شود   که 
زندگی، طی مراحلی در انسان ایجاد می شود. این دو 
به هم و در عین حال  نزدیک  واژه دارای یک مبانی 
متفاوت هستند که به شکل یک مجموعۀ واحد عمل 
می کنند. در زبان فارسی معموالً واژة رشد ، برای هر دو 

مورد )رشد و تکامل( به کار می رود.
اندازة بدن اشاره می کند که  به تغییرات  رشد: رشد 
جنبۀ کّمی دارد. در واقع افزایش تعداد سلول ها ، اندازة 
قابل مشاهده و  افزایش  آنها و مواد داخلشان موجب 

اندازه گیری قد، وزن، دور سر و… می شود. 
تکامل: تکامل، به آن دسته از تغییرات کیفی اطالق 

می گردد که در عملکرد فرد ایجاد می شود. برای مثال، 
رفتن  راه  مرحلۀ  به  رفتن  سینه خیز  از  که  کودکی 
می رسد، تکامل یافته است. به عبارت دیگر این فرایند 
شامل پیشرفتی منظم است که در طول یک پیوستار 
روی می دهد و به تدریج اطالعات ، رفتارها و مهارت های 
گسترده تر  یافته،  پاالیش  روزافزونی  به طور  کودک 
فیزیولوژی سیستم  با  نزدیکی  ارتباط  تکامل  می شود. 
عوامل  وراثت،  اسکلتی،  دستگاه  و  ماهیچه ها  عصبی، 
محیطی، فرهنگ و ارزش های خانوادگی هر فرد دارد. 
گفتنی است که رشد و تکامل )تغییرات کّمی و کیفی( 
دو پدیدة جدا از هم نیستند و به شکل مجموعه ای واحد 

عمل می کنند.

                     growth ـ1
ـ 2  development
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ابعاد رشد

اجتماعي
عاطفي

خالقیت

جسمي ـ 
حرکتي

ابعاد  رشد

نمودار 1ـ ابعاد رشد کودکان

کالمي

شناختي

گفت      و  گو 
فعالیت2: نمودار باال را در گروه های کالسی به دقت مشاهده کنید و نظر خود را  در مورد آن ارائه دهید.کنید

منظور از ابعاد رشد، جنبه های اساسی رشد انسان  است. رشد به  ابعاد جسمیـ  حرکتی، 
عاطفی، اجتماعی، شناختی، زبانی و خالقیت طبقه بندی شده است، اما این طبقه بندی 
تصویر واقع گرایانه ای از انسان نیست. رفتار انسان سیستم در هم تنیده و واحدی است و 
تبادل دو  طرفه ای میان شناخت ، عواطف ، حرکت و بعد جسمانی او وجود دارد. رشد 
در یک زمینه، در زمینه های دیگر تأثیر می گذارد و خود نیز از آن تأثیر می پذیرد؛ مثالً، 
عملکرد شما در یک امتحان نوشتاری که به رشد شناختی مربوط است، تحت تأثیر 

احساسات شما قرار می گیرد که با رشد عاطفی ارتباط دارد. 
رشد و تکامل کودکان همان گونه که در نمودار نیز نشان داده می شود، دارای شش بعد اصلی است:

1 رشد اجتماعی: به توانایی برقراری ارتباط مناسب و مؤثر با خود، با دیگران و با محیط زندگی خود اطالق 
می شود، مانند برقراری رابطۀ مناسب با همساالن و بزرگ ترها؛ 

2 رشد عاطفی یا هیجانی: این رشد شامل عواطف و احساسات فرد است. عواطف حالت های درونی است 
که به صورت طبیعی در همۀ انسان ها وجود دارد مانند شادی، امید، غم، ترس و . . . ؛ 

3 رشد شناختی : به ذهن و چگونگی عملکرد آن اشاره دارد. رشد شناختی نشان می دهد که کودک چگونه 
فکر می کند. جهان خود را چگونه می بیند، چگونه یاد می گیرد و چگونه از آن چه یاد گرفته است استفاده می کند؛

4 رشد زبانی)کالمی(: زبان به نظامی از نمادها، گفته ها، نوشته ها و حاالت بدنی گفته می شود که فرد را 
قادر به ایجاد ارتباط با دیگران می کند. به عبارت دیگر رشد زبانی شامل درک و ارتباط و برقراری ارتباط از 

طریق کلمات، به صورت گفتاری و نوشتاری است؛
5 رشد خالقیت: رشد خالقیت، توانایی شخص در ایجاد و به کارگیری ایده ها و افکار جدید و نو است. 
به عبارت دیگر، توانایی اندیشیدن، اقدام کردن یا ساختن چیزی که بکر و جدید است و خود فرد و دیگران 

هدف از آموزش و 
پرورش کودکان پیش 
از دبستان، کمک 
به رشد و تکامل 
همه جانبه و یکپارچۀ 
آنهاست که همۀ ابعاد 
را در بر می گیرد.
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از آن استفاده می کنند؛
6 رشد جسمی ـ حرکتی: این رشد شامل رشد اندام ها و حرکات بدن، هماهنگی بین اندام های بدن و حرکات 

تعادلی است.
از این ابعاد شش  گانه، رشد جسمی ـ حرکتی در این واحد یادگیری، و سایر ابعاد رشد در واحد های یادگیری 

دیگر توضیح داده می شود.

 
رشد جسميـ  حرکتي

به این تصاویر با دقت نگاه کنید.

جست      و  جو 
کنید

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت3 : در گروه های کالسی در مورد ابعاد رشد، در منابع علمی جست و جو کنید و نتیجه را در کالس 
ارائه دهید.

فعالیت 4: در گروه های کالسی، با توجه به تصاویر باال به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1 کودکان در حال انجام چه فعالیت هایی هستند؟

2 این فعالیت ها با کدام یک از اندام های بدن بیشتر ارتباط دارند؟ 
3 این فعالیت ها با سن کودکان چه ارتباطی دارند؟

4 این فعالیت ها با کدام یک از ابعاد رشد ارتباط دارند؟

شکل2ـ فعالیت های کودکان

رشد جسمی ـ حرکتی و کسب مهارت در انجام فعالیت های عضالنی، یک جنبه از رشد است که باید مورد 
توجه قرار گیرد و داراي دو بخش است:

1 رشد جسمی : شامل تغییراتی است که در شکل، اندازه و تناسب کلی بدن ایجاد می شود. همچنین عامل 
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افزایش نیروی ماهیچه ها برای حرکت کردن، رشد اندام ها و دستگاه های مختلف بدن مانند دستگاه عصبی، 
لنفاوی، تناسلی و … است که بیشتر جنبه کّمی دارد ) شکل3(.

شکل3ـ اندازه گیری وزن و دور سر کودک

کنترل  و  حرکت  توانایی  شامل  حرکتی:  رشد   2
انسان،  حرکتی  رشد  است.  بدن  مختلف  بخش های 
به عواملی از جمله رشد سیستم عصبی، رشد سیستم 
اسکلتی)استخوان ها و مفاصل(، رشد سیستم عضالنی 
و همچنین فرصت هایی برای تمرین و تجربه بستگی 

دارد )شکل4(. 
زندگی،  اّول  ماه های  در  کودک  حرکتی  فعالیت های 
حرکات بازتابی است. بازتاب ها، پاسخ های غیر ارادی و 
قالبی به محرک های خاص است. مهارت های حرکتی 

توانایی کنترل  افزایش  با  بازتاب ها ریشه می گیرند.  از 
ارادی، تعدادی از بازتاب ها به طور طبیعی بعد از دوران 
باقی می مانند،  نیز  تعدادی  و  بین می روند  از  کودکی 
برای  اساسی  مرحلۀ  که  برداشتن  گام  بازتاب  مانند 
برداشتن  گام  بازتاب  است.  رفتن  راه  ارادی  حرکت 
به وسیلۀ نگه داشتن کودک به طور عمودی  و با تماس 
شدن  بلند  باعث  پا  کف  به  فشار  و  زمین  با  پاهایش 
ساق ها و پایین آمدن آنها می شود. این حرکات سبب 

راه رفتن غیر ارادی کودک می گردد. 

شکل4ـ رشد حرکتی
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رشد حرکتی دارای چهار هدف زیر است:
حرکت  )درشت(:  بزرگ  عضالت  حرکات  کنترل   1
به  پاها  و  بازوان  به ویژه  بدن،  بزرگ  اندام های  دادن 

آرامی و به صورت کنترل شده؛
استفاده  2 کنترل حرکات عضالت کوچک)ظریف(: 

از ماهیچه های کوچک دست و مچ دست با مهارت؛
عضالت  مانند  عضالت  بین  هماهنگی  برقراری   3

چشم و دست، چشم و پا و . . . ؛
4 انجام حرکات تعادلی مانند لی لی کردن، پریدن و . . . .

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.

اصول رشد جسمي  ـ حرکتي 

 شکل5 ـ مهارت های حرکتی

فهرست 
تهیه کنید

گفت      و  گو 
فعالیت5 : در گروه های کالسی، با توجه به تصاویر باال به سؤاالت زیر پاسخ دهید:کنید

1 هر یک از این تصاویر کدام یک از اهداف رشد حرکتی را نشان می دهد؟
2 درمورد هر تصویر گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

ـ   حرکتی کودکان در سنین  فعالیت 6  : در گروه های کالسی، فهرستی از  فعالیت ها و بازی های جسمی 
مختلف تهیه کنید.

با استفاده از این فهرست، در مورد سؤاالت زیر در کالس بحث و گفت وگو کنید:
ـ    حرکتی  و سایر ابعاد رشد وجود دارد؟ مثال بزنید. 1 چه ارتباطي بین رشد جسمی 

2 چه ارتباطي بین رشد جسمی ـ حرکتی و  سن کودک وجود دارد؟ مثال بزنید.
ـ   حرکتی وجود دارد؟ مثال بزنید. 3 چه تفاوت هایي بین کودکان از نظر رشد جسمی 

ـ   حرکتی با مشکالتی روبه رو می شوند؟ مثال بزنید. 4 آیا کودکان در زمینه رشد جسمی 
ـ   حرکتی کودکان در همه سنین کودکی یکسان است؟ مثال بزنید. 5 آیا سرعت رشد جسمی 

اهداف رشد حرکتی
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که  دارد  وجود  اصولی  مهارت های حرکتی،  تمام  در 
بیشتر آنها در جنبه های دیگر رشد نیز حاکم است و 

توجه به آنها ضروری است.
رشد  اصل،  این  بر اساس  دمی:  سری  ـ  الگوی   1
حرکت قسمت های باالیی بدن مانند سر و گردن بر 
دست  مانند  بدن  پایین  قسمت های  حرکت  و  رشد 
و پا تقدم دارد. این اصل هم بر کل اندام های  بدن 
روی  تولد  اوایل  در  که  نوزادی  مثالً  ـ  است  حاکم 
زمین خوابیده، می تواند سر خود را باال بگیرد ـ و هم 
در سر،  نیز شامل می شود ـ مثالً  را  هر عضو خاص 

حرکات چشم بر حرکات فک تقدم دارد.
الگـوی  بـر اساس  ـ    جـانبی:  الگـوی مرکـزی       2
ـ    جانبی، رشد حرکات قسمت های مرکزی بدن  مرکزی   
بر رشد قسمت های پیرامونی آن، تقدم دارد. کنترل تنه 
و بازوها معموالً بر کنترل دست ها و انگشتان، پیشی 
می گیرد. وجود این الگو سبب می شود که فعالیت های 
مربوط به عضالت پیرامونی، همچون نوشتن با تأخیر 

بیشتری صورت پذیرد.
3 الگوی کلی  ـ جزئی: در مسیر رشد حرکتی، ابتدا 
حرکات کلی و عمومی بدن مشاهده می شود و به تدریج، 
می شود.  تبدیل  جزئی تر  حرکات  به  فعالیت  نوع  این 
به  به عنوان مثال، نوشتن، فعالیتی است که مستقیماً 
انگشتان، مچ دست و بازوها مربوط می شود، اما کودکی 
که در ابتدای این راه است برای انجام فعالیت نوشتن، 
کل بدن خود را حرکت می دهد، زبانش را در می آورد 
مهارت  کسب  در طی  می دهد،  حرکت  را  پاهایش  و 

این فعالیت های زاید کاسته شده،  از  نوشتن، کم کم 
فقط همان عضو خاص را به کار می گیرد.

4 الگوی رشد ماهیچـه ای بـزرگ بـه کـوچک: 
پا،  و  دست  بزرگ  ماهیچه های  اصل،  این  بر  اساس 
حرکات  بنابر  این  می کنند.  فعالیت  به  شروع  زودتر 
مربوط به آنها، زودتر از حرکات ماهیچه های کوچک 

همچون ماهیچه های انگشتان و چهره آغاز می شود.
مانند  نیز،  حرکتی  رشد  مسیر  توالی:  و  نظم   5
رشد بدنی از نظم خاصی پیروی می کند، کودک اول 
می نشیند و بعد قادر به ایستادن می شود. در گرفتن 
سپس  و  می کند  استفاده  دست  کف  از  ابتدا  اشیا 
انگشتان را به کار می گیرد. البته ممکن است کودکی 
یکی دو مرحله را به طور جهشی بگذراند و نسبت به 
کودکان دیگر زودتر دست به فعالیتی بزند، اما چنین 
نیست که نظم مراحل را به هم بزند و مثالً اول راه برود 

و بعد قدرت نشستن پیدا کند.
6 تفاوت های فردی کودکان: کودکان از نظر رشد 
ـ   حرکتی با یکدیگر تفاوت دارند؛ مثالً ممکن  جسمی 
کودک  و  بایستد  یک سالگی  از  زودتر  کودکی  است 
دیگری دیرتر.  تفاوت های فردی امری طبیعی است و 

نباید کودکان را با یکدیگر مقایسه کرد.
ـ  حرکتی  7  ارتباط رشد با  سن کودک: رشد جسمی 
با سن کودک ارتباط دارد کودکان در سنین مختلف 
ـ   حرکتی متفاوتی را انجام می دهند؛  فعالیت های جسمی  
بایستد  مثال یک کودک یک ساله می تواند  به عنوان 

اما نمی تواند بدود.

گزارش 
فعالیت 7: در گروه های کالسی، در بازدید از یک مهدکودک، هر گروه با مشاهدة کودکان و گفت وگو دهید

ـ   حرکتی کودکان را بررسی کرده، نتیجه را در کالس گزارش  با مربیان یکی از ویژگی های رشد جسمی  
دهید.
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فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

شاخص هاي رشد جسمي  ـ حرکتي

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید.

گفت      و  گو 
فعالیت 8: در گروه های کالسی، با توجه به تصاویر باال به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه را در کالس کنید

ارائه دهید.
1 در این تصاویر کودکان چه فعالیت هایی انجام می دهند؟

2 هر فعالیت با کدام یک از اندام های بدن بیشتر ارتباط دارد؟
3 هر فعالیت برای کدام یک از سنین کودکی بیشتر مناسب است؟

شکل6 ـ فعالیت های مختلف کودکان

شاخص : به زیرمجموعه های یک پدیده که در سنجش 
آن پدیده استفاده می شود، شاخص می گویند. در منابع 
مختلف به جای شاخص، واژه های سطوح، جنبه و حیطه 

نیز استفاده شده است.
ـ حرکتی شامل موارد زیر است: شاخص های رشد جسمی 

الف( شاخص های رشد جسمی: شاخص های رشد 
جسمی شامل قد، وزن و محیط بدن کودک )دور سر، 

دور بازو( است.1 
رشد  ب( شاخص های رشد حرکتی: شاخص های 

حرکتی شامل موارد زیر است:
1  مهارت های حرکتی عضالت بزرگ )درشت(؛

2  مهارت های حرکتی عضالت کوچک )ظریف(؛
3  مهارت های هماهنگی عضالت؛

4  مهارت های حرکتی حفظ تعادل؛            

ـ    حرکتی   نمودار2ـ شاخص های رشد جسمی  

مهارت های 
حرکتی 

عضالت بزرگ

مهارت های 
حرکتی عضالت 

کوچک

مهارت های 
حرکتی حفظ 

تعادل

مهارت های 
حرکتی هماهنگی 

عضالت

1ـ برای اطالع بیشتر در مورد شاخص های رشد جسمی به واحد یادگیری »نظارت بر بهداشت فردی کودک« مراجعه شود.
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اهّمیت رشد جسمي  ـ حرکتي

شکل7ـ عضالت بدن

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت 9  : پس از مشاهدة موالژ و انطباق آن با شکل 7 ، عضالت بزرگ و کوچک را با گذاشتن عالمت 
بر روی شکل سمت راست مشخص کنید.

فعالیت 10: در گروه های کالسی،
1 در مورد پیام روبه رو گفت و گو کنید. 

2 اگر ضرب المثل، جمالت کوتاه، یا شعری در این زمینه می دانید در مورد آنها گفت و گو 
کنید. 

3 پیام برگزیده و منتخب گروه خود را با خط درشت بنویسید و در کالس نصب کنید. 

» امنیت و سالمت 
دو نعمت ناشناخته 
هستند«. 
حضرت رسول )ص(

در فرایند رشد و تکامل کودکان، رشد جسمی ـ حرکتی از 
اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا استفاده از حرکات و 
فعالیت های بدنی نه تنها جسم کودک را نیرومند می سازد 
بلکه در سایر جنبه های رشد نیز تأثیرگذار است، به طوری 
که رشد اجتماعی را سرعت می بخشد و به اعتماد به نفس 
کودکان کمک می کند، همچنین هیجان ها و تنش ها را 
کنترل کرده، در مجموع چرخۀ مثبتی را ایجاد می کند 

که سالمت عمومی کودک را سبب می شود. 
رشد جسمی   ـ حرکتی به دالیل زیر اهمیت دارد:

ـ   حرکتی بر سایر ابعاد رشد:  1 تأثیر رشد جسمی   

رشد جسمی  ـ حرکتی با سایر ابعاد رشد ارتباط دارد. 
برای نمونه، در ارتباط آن با رشد شناختی، راه رفتن و 
حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر 
اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامونش بپردازد. 
همچنین در ارتباط با رشد عاطفی، فعالیت های جسمی  ــ 
حرکتی سبب تخلیه هیجانی، کنترل تنش ها و اضطراب 
کودک می شود و با شادی و نشاط کودک همراه است. 
بسیاری از فعالیت ها، بازی ها و حرکات ورزشی مرتبط 
ـ   حرکتی به صورت گروهی انجام می شود  با رشد جسمی  

و در نتیجه، به رشد اجتماعی کودکان کمک می کند.

تمرین     کنید
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فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

رشدی:  مشکالت  به موقع  و  سریع  تشخیص   2
سنجش رشد جسمی  ـ حرکتی کودکان آسان تر از سایر 
جنبه های رشد صورت می گیرد و آگاهی در زمینۀ رشد 
جسمیـ  حرکتی این امکان را ایجاد می کند تا هر گونه 
داده  تشخیص  سریع  رشد،  طبیعی  الگوی  از  انحراف 

شده، از عوارض آن پیشگیری شود.

3 تدوین برنامه های آموزشی مناسب با نیازهای 
ـ  حرکتی همانند  رشدی کودک: دانش رشد جسمی 
در  تا  می کند  کمک  مربیان  به  رشد  دیگر  ابعاد 
را  رشدی  شرایط  و  نیازها  خود  آموزشی  برنامه های 
در نظر داشته و روش های آموزشی را انتخاب نمایند 

که نیازهای کودک را به بهترین وجه برآورده نماید.

فعالیت 11: با توجه به تصاویر باال  به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
1  این کودکان چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

2 علت این تفاوت ها چیست؟ دالیل خود را ارائه دهید.

گفت      و  گو 
کنید

عوامل مؤثر بر رشد جسمیـ  حركتي

به تصاویر روبه رو با دقت نگاه کنید. 

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل 8ـ تأثیر وراثت بر کودکان

شکل9ـ تأثیر محیط متفاوت  بر رشد کودکان
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عوامل مؤثر بر رشد جسمی ـ حرکتي عبارت اند از:
1  عوامل ارثی: عواملی هستند که باعث انتقال صفات از طریق  ژن ها و کروموزم ها از والدین به کودک  

می شوند، مانند رنگ مو، چشم، اندازة قد و وزن و .... است )شکل٨(.
2 عوامل محیطي: عواملی هستند که از طریق محیط زندگی بر کودک تأثیر می گذارند و شامل عوامل پیش 

از تولد، هنگام تولد و بعد از تولد است، مانند تغذیه، بهداشت، محیط فیزیکی و... )شکل9( .
عوامل ارثی و عوامل محیطی هر کدام شامل زیر مجموعه هایی است که در نمودار 3 نشان داده شده است.

فعالیت 12: با توجه به تصاویر صفحه قبل به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
1 این محیط ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

2 هر کدام از این محیط ها چه تأثیراتی بر کودکان دارند؟ دالیل خود را ارائه دهید.

گفت      و  گو 
کنید

نمودار3ـ عوامل مؤثر بر رشد جسمی ـ حرکتی

عوامل مؤثر بر رشد جسمی ـ حرکتی

عوامل ارثی1 عوامل محیطی

عوامل پیش از  تولد:
تغذیۀ مادر، سالمت جسمی 
مادر، سالمت روانی مادر، 

مصرف دارو در دوران 
بارداری، سوء مصرف مواد، 
اشعۀ X ، بیماری های مادر 

)سرخجه، آبله مرغان، 
بیماری های کبدی، تاالسمی 

و ...( عاملRH، سن مادر

عوامل هنگام تولد:
زودرسی کودک )تولد 
با وزن کمتر از2/30 
کیلوگرم(، کمبود 

اکسیژن )آنوکسیا(، 
عوارض زایمان های 

سخت و طوالنی

عوامل بعد از 
تولد:

ویژگی های 
جسمانی:

رنگ پوست، مو، 
چشم، قد و وزن و
گروه های خونی

بیماری های 
جسمانی:
تاالسمی

هموفیلی و ...

عقب ماندگی های 
ذهنی:

نشانگان داون 
و ...

اختالالت روانی 
و خلقی:
وسواس،

افسردگی و ... 

عوامل اجتماعی 
محیط اجتماعی کودک )مهد 
کودک، مدرسه و …(، استفاده 
از هوای سالم، استفاده از آب 
سالم، استفاده از تغذیه سالم، 
روابط اجتماعی سالم )امنیت 
و نبود خشونت(، فضاهای 
تفریحی کودک )پارک، 
زمین بازی، استخر و …(

عوامل خانوادگی 
تغذیه کودک، بهداشت فردی 

کودک، بهداشت محیط کودک، 
سالمت کودک، ایمنی، درمان 
مراقبت های پزشکی،فضای 

فیزیکی کودک، آموزش کودک، 
خواب و استراحت کودک، اوقات 
فراغت کودک، فضای عاطفی 

کودک، تغذیه با شیر مادر

عوامل فرهنگی 
تحصیالت والدین، آگاهی 

والدین از شیوه های 
فرزندپروری مطلوب و ...

عوامل اقتصادی 
سطح اقتصادی جامعه، وضع 
اقتصادی خانواده، شغل و 

درآمد والدین و ...

1ـ برای یادآوری عوامل ارثی به کتاب علوم پایۀ ٨ فصل وراثت مراجعه شود.
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فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

جدول رشد کودکان1 

جدول یا پیوستار رشد کودک، فرایند رشد و تکامل 
بهنجار و طبیعی کودکان را برای هر یک از گروه های 
ـ   حرکتی،  )جسمی  رشد  ابعاد  از  یک  هر  در  و  سنی 
شناختی، عاطفیـ  اجتماعی، کالمی و خالقیت( نشان 
می دهد. پیوستار رشد، مربی را از چگونگی رشد کودک 
او کمک  به  راه   نقشه  به عنوان یک  و  آگاه می سازد 
می کند تا تشخیص دهد که کودکان از نظر رشد در 
کجای پیوستار قرار دارند و با توجه به سطح پیشرفت 
هر کودک برای یادگیری و آموزش او برنامه ریزی کند. 
الگوی طبیعی رشد در همۀ کودکان مشترک و یکسان 
کودک  هر  فردی،  تفاوت های  به  توجه  با  اما  است. 
جدول  همچنین  دارد.  را  خود  رشد  خاص  وضعیت 
ابعاد رشد  از  را در هر   یک  توانایی های کودکان  رشد 
و برای هر گروه سنی نشان می دهد و برای شناخت 
توانایی های کودکان و ارزشیابی آنها استفاده می شود.

برای استفاده از جدول رشد، به این نکات توجه کنید:
بررسی  را  او  رشد  کودک،  زمانی  سن  اساس  بر   

به  است،  یک ساله  کودک  اگر  مثال  به عنوان  کنید، 
جدول رشد کودکان یک ساله مراجعه کنید؛ 

 با مشاهدة رفتارهای کودک و مقایسۀ آن با  جدول 
رشد مربوط، وضعیت رشد و تکامل کودک را در هر 

یک از ابعاد رشد مشخص کنید؛
در  که  انتظاری  قابل  رفتارهای  شدن  مشخص  با   
شدن  ظاهر  به  آغاز  یا  و  نمی شود  مشاهده  کودک 
و اختصاصی  آموزشی مناسب  فعالیت های  نموده اند، 

برای کودک طراحی و اجرا کنید؛ 
 با توجه به تفاوت هاي فردي براي استفاده از جدول 
رشد بهتر است در هر گروه سني به جدول سن پیش 
رشد  پایش  براي  مثالً  شود،  توجه  نیز  آن  از  پس  و 
و  چهار   ساله  کودک  رشد  جدول  پنج ساله،  کودک 
کودک شش ساله هم در نظر گرفته شود تا مشخص 
سنی  گروه  رفتارهای  حد  چه  تا  کودک  که  شود 

پایین تر یا باالتر از خود را نشان می دهد.

 مزایاي استفاده از جدول رشد 
1 جداول رشد با نشان دادن رفتارهای مورد انتظار در هر یک از ابعاد رشد، هنرجو را قادر می سازد تا به روند 

رشد کودک آگاهی یابد؛
2 با استفاده از جدول رشد، کودکانی که دارای رشد سریع هستند یا تأخیر در رشد دارند، شناسایی می شوند؛

3 پیوستار یا جدول رشد، ابزاری برای هدفمند  کردن مشاهده است.
هدف از مشاهده، شناخت کودک است. مشاهده، نگاه عینی به کار و رفتار کودک است. پس از مشاهده برای 
مشاهدات دقیق تر از جدول یا پیوستار رشد استفاده کنید تا برای یادگیری کودکان برنامۀ آموزشی طراحی 

کنید. نتایج مشاهده باید عینی و به دور از بر  چسب زدن و بی غرضانه باشد. 
نکات زیر برای مشاهدة دقیق رفتار کودک با توجه به اهمیت آن، پیشنهاد می گردد:

 مشاهدة رفتار کودک، در شرایط طبیعی صورت گیرد؛

علمی  منابع  از  ارثی  و  محیطی  عوامل  از  یکی  مورد  در  گروه  هر  گروه های کالسی،  در  فعالیت 13: 
جست و جو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

جست  و جو 
کنید

1ـ جدول رشد کودک به طورکامل در کتاب همراه هنرجو آمده است.
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از  استفاده  با  بگیرید.  نظر  در  را  چهار ساله  کودکي   
ـ  حرکتي او را  جدول رشد، توانایی های رشد جسمي 

به شرح زیر مشخص کنید:
1 توانایی هاي رشد جسمي ــ  حرکتي کودک چهار   ساله 

را در جدول رشد بررسی کنید؛
2 در صورت نداشتن برخي از توانایی ها، جدول رشد 
ـ  حرکتي کودک سه ساله را نیز در نظر بگیرید  جسمي 
تا مشخص شود کودک 4 ساله کدام یک از توانایی های 

کودک 3 ساله را دارد؛
ـ  حرکتي  3 در صورت داشتن توانایی هاي رشد جسمي 
ـ  حرکتي کودک  کودک چهار ساله، جدول رشد جسمي 
کودک  شود  مشخص  تا  بگیرید  نظر  در  را  پنج ساله 
نیز  را  توانایی های کودک 5  ساله  از  4 ساله کدام یک 

دارد؛
4 با استفاده از نتایج به دست آمده، توانایی های رشد 

ـ  حرکتي کودک چهار ساله مشخص مي شود. جسمي 
رشد  جدول  تکمیل  نحوة  با  شما  آشنایی  برای 
ـ  حرکتي، نمونۀ زیر آورده شده است؛ به عنوان  جسمي 
مثال با مشاهده رفتار غذا خوردن کودک و با توجه به 

موارد زیر    گزینه1 جدول را تکمیل نمایید:
 در صورتی که کودک در غذا خوردن کامالً مهارت 
داشته باشد، گزینۀ کامالً انجام می دهد، عالمت زده 

می شود؛ 
 در صورتی که کودک در غذا خوردن مهارت الزم 
می دهد،  انجام  حدی  تا  گزینۀ  باشد،  نداشته  را 

عالمت زده می شود؛ 
 در صورتی که کودک در غذا خوردن مهارتی نداشته 

باشد، گزینۀ انجام نمی دهد، عالمت زده می شود. 
سایر گزینه ها را مي توانید با توجه به موارد باال تکمیل 

کنید.

 در هر نوبت یک رفتار کودک مشاهده شود؛
 مشاهدة رفتار در طول زمان و به دفعات و در موقعیت های متفاوت صورت گیرد؛

 پیش از مشاهده، رفتار مورد نظر به دقت تعریف و ابعاد آن مشخص گردد تا هنگام مشاهده تنها به آن 
جنبه از رفتار کودک توجه شود.

 روش استفاده از جدول رشد 
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ـ  حرکتي کودک چهار سالهردیف کامالً انجام  مهارت های رشد جسمي 
می دهد

تا حدی انجام 
می دهد

انجام 
نمی دهد

کودک در غذا خوردن با  قاشق و چنگال مهارت دارد.1

قلم مو را مثل بزرگ ترها به دست مي گیرد.2

3
)مثاًل  مي کشد  تشخیص تري  قابل  شکل هاي  نقاشي هایش  در 
براي  و  را می کشد  انسان  دایره صورت و چشم هاي یک  با چند 

صورتک دست و پا مي گذارد(. 

 اگر براي او گردي بکشید به آن نگاه مي کند و مثل آن را مي کشد.4

هنگام پایین رفتن از پله به تناوب از پاها استفاده می کند. 5

لي لي 6 قدم  سه  تا  یک  بین  و   مي ایستد  پا  یک  روي  ثانیه  یک 
مي کند.

مي تواند سوار سه چرخه شود، پا بزند و موانع را با سه چرخه دور 7
بزند.

مي تواند چند قدم روي میله تعادل راه برود ولي زود تعادلش را ٨
از دست مي دهد.

هر وقت که اراده کند مي تواند بایستد، بچرخد و یورتمه برود.9

پازلي با سه تا پنج قطعه ای را درست می کند.10

مهره هاي با سوراخ هاي درشت را به نخ مي کشد.11

ـ  حرکتي کودک 4  ساله جدول 1ـ نمونه ای از مهارت های رشد جسمي 

فعالیت 14: در بازدید از یک مهد کودک با مشاهدة یک کودک 5  ساله و تمرین     کنید
استفاده از نظر مربی: 

1 توانایی های رشد جسمي ـ حرکتي کودک را با استفاده از جدول رشد 
)مانند جدول باال( متناسب با سن او مشخص کنید؛ 

2 درمورد جدول تکمیل شده، گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه  
دهید.

 هنگام اجرای فعالیت های 
آموزشی به ایمنی وسایل و 
تجهیزات توجه شود.
 هنگام اجرای فعالیت های 
آموزشی به حفظ 
محیط زیست )کم کردن 
دورریزها و صدمه نزدن به 
گیاهان و . . .( توجه شود.
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بیندیشید و پاسخ دهید

الف( درست و نادرست بودن عبارت های زیر را با عالمت مشخص کنید.
1 تکامل، تغییرات کّمی است که در عملکرد فرد ایجاد می شود .                                   د       ن    

2 شاخص های رشد حرکتی شامل، قد، وزن و محیط بدن کودک است.                             د       ن  

3 دست یابی به انجام حرکات تعادلی از اهداف رشد جسمی است.                                   د       ن  

ب( عبارت های زیر را کامل کنید.
4 رشد حرکتی انسان، به رشد ........................... ، رشد ........................... و رشد سیستم عضالنی بستگی دارد.

5 پاسخ های غیرارادی به محرک های خاص را که مهارت های حرکتی از آنها ریشه می گیرند،  ........................... 
می گویند.

6 بر اساس الگوی ........................... ، رشد حرکات قسمت های مرکزی بدن بر رشد قسمت های پیرامون، تقدم 
دارد.

ج( گزینۀ صحیح را با عالمت مشخص کنید.
7 کدام یک از موارد زیر جزء شاخص های رشد جسمی حرکتی نیست؟

د( عضالت بزرگ ج( هماهنگی عضالت  ب( عضالت کوچک  الف( بازتاب 
8 کودکی که ابتدا از کف دست برای گرفتن اشیا استفاده می کند و بعد ها با انگشتان اشیا را می گیرد، از 

کدام یک از اصول رشد استفاده می کند؟
د( مرکزی  ـ جانبی ج( نظم و توالی  ب( سری ـ دمی  الف( کلی ـ جزئی 

9 کودک در سنین پایین برای انجام فعالیت نوشتن، کل بدن خود را حرکت می دهد. با کسب مهارت نوشتن، 
فقط دست خود را به کار می گیرد. کسب این توانایی بیانگر کدام الگوی رشد است؟ 

د( مرکزی  ـ جانبی ج( نظم و توالی  ب( سری  ـ دمی  الف( کلی  ـ جزئی 

د( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
10 تفاوت رشد حرکتی و رشد جسمی را  با ذکر یک مثال توضیح دهید.

11 تأثیر رشد جسمی ـ حرکتی را بر سایر ابعاد رشد با مثال توضیح دهید.

12 مریم با وزن یک کیلو و 700  گرم به دنیا آمده است. به نظر شما چه عواملی ممکن است در وزن زمان 

تولد او تأثیرگذاشته باشد؟ چهار مورد از آنها را فهرست کنید.

ـ (تمرین کنید. ه
13 با استفاده از جدول رشد ، مهارت های رشد جسمي ــ حرکتي کودک سه ساله را مشخص کنید )برای 

استفاده از جدول رشد به همراه هنرجو مراجعه نمایید(.
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خود ارزیابی 

واحد یادگیری: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی          مرحله: تعیین شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری توسعه شاخص های رشد جسمی ــ حرکتی تهیه شده است. در 
هر سؤال بیشترین امتیاز، پنج و کمترین امتیاز یک است . براین اساس خود را ارزیابی نمایید و به خود امتیاز دهید.

54321مواردردیف

1
تا چه حد می توانید جدول رشد جسمی ـ حرکتی را در مورد یک 

کودک 5  ساله تکمیل کنید؟

2
تا چه حد می توانید فهرستی از عوامل محیطی مؤثر بر رشد جسمیـ  

حرکتی کودکان را تهیه کنید؟

3
تا چه حد می توانید شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی را به صورت 

نمودار مشخص کنید؟

4
تا چه حد می توانید فهرستی از بازی های مرتبط با مهارت های رشد 

جسمیـ  حرکتی تهیه کنید؟

5
تا چه حد می توانید یک بازی گروهی برای پرورش یکی از مهارت های 
ـ حرکتی   رشد جسمی  به جدول  توجه  با  ـ حرکتی  رشد جسمی 

کودکان 6 ساله را طراحی کنید؟



1٨

پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
کنید

شکل 1ـ  مهارت های حرکتی کودکان

فعالیت 1: در گروه های کالسی، با توجه به تصاویر باال بحث کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
1 کودکان در حال انجام چه فعالیت هایی هستند؟

2 کدام عضالت در انجام این فعالیت ها نقش مهم تری دارند؟

فعالیت 2: در گروه های دو   نفره کالسی، موارد زیر را تمرین کنید.
1 با استفاده از موالژ، عضالت بزرگ را مشخص کنید. 

2 عضالت بزرگ بدن هم گروهی خود را  نشان دهید.

مهارت های حرکتی عضالت بزرگ

شکل2ـ عضالت بزرگ

مهارت های حرکتی عضالت بزرگ یکی از شاخص های 
ـ   حرکتی است. حرکات عضالت بزرگ  مهم رشد جسمی 
به وسیلۀ  از حرکاتی اشاره دارد که غالباً  به آن دسته 
انجام  و   ...  گردن  پا،  دست،  نظیر  بدن  بزرگ  عضالت 
می شود. این عضالت وظیفۀ انجام فعالیت های حرکتی 
مانند دویدن، راه رفتن و  ... را بر عهده دارند)شکل2(. 
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اهّمیت پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ

پیام تهیه 
کنید

گفت      و  گو 
کنید

فعالیت 3: در گروه های کالسی موارد زیر را انجام دهید و نتیجه را در کالس ارائه 
دهید.

1 در مورد مفهوم این پیام گفت وگو کنید.
2 اگر پیام های مشابهی می دانید و آنها را نوشته و در کالس نصب کنید.

مهارت های حرکتی  نقش  مورد  در  باال،  تصاویر  به  توجه  با  خود،   گروه های کالسی  در   :4 فعالیت 
عضالت بزرگ در رشد جسمی ـ حرکتی و سالمت عمومی کودک گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس 

ارائه دهید.

تحّرک رمز سالمت 
است.

)پیام سازمان بهداشت 
جهانی(

تصاویر زیر را با دقت مشاهده کنید.

شکل3ـ مهارت های حرکتی عضالت بزرگ

ضرورت و اهمّیت  پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ
 

1 به رشد جسمی کودک مانند افزایش قد و وزن کمک می کند؛

2 به رشد حرکتی کودک مانند نشستن، راه رفتن کمک می کند و ارتباط با دیگران را در کودکان تقویت 

می کند؛
3 به سالمت عمومی کودک کمک می کند؛

4 به رشد شناختی کودک کمک می کند. حرکت کودک با یادگیری و شناخت محیط پیرامون خود ارتباط 

مستقیم دارد؛
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5 به رشد اجتماعی و عاطفی کودک کمک می کند و اعتماد به نفس و ارتباط با دیگران را در کودکان تقویت 

می کند ) نمودار1(.

 نمودار 1ـ تأثیر پرورش  مهارت های حرکتی عضالت بزرگ بر رشد کودک

جست      و  جو 
فعالیت 5: در گروه های کالسی، در مورد اهّمیت پرورش عضالت بزرگ از منابع علمی جست و جو کنید

کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش در کالس ارائه دهید.

فعالیت 6 : از بازی ها و فعالیت های مرتبط با عضالت بزرگ کودکان در زمین بازی و پارک کودک عکس 
بگیرید و در کالس به صورت پوستر ارائه دهید.

عوامل مؤثر بر پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ

عوامل مؤثر بر رشد مهارت های حرکتی عضالت بزرگ همان عوامل مؤثر بر رشد جسمی ــ حرکتی است. با این 
توضیح که نقش مربي در توجه به عوامل محیطي در رشد مهارت های حرکتی عضالت بزرگ مؤثرتر است.

انواع مهارت های عضالت بزرگ

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل4 ـ بازي و ورزش کودکان

پوستر 
تهیه کنید

کمک به سالمت 
عمومی

کمک به رشد 
شناختی

کمک به رشد 
عاطفی

کمک به رشد 
اجتماعی کمک به رشد 

حرکتی

کمک به رشد 
جسمی
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انواع مهارت های حرکتی عضالت بزرگ شامل موارد زیر است:
1 انواع بازی های حرکتی به صورت فردی و گروهی مانند توپ بازی، طناب بازی و .... ؛

2 انواع حرکات ورزشی به صورت فردی و گروهی مانند نرمش، ژیمناستیک و ... ؛

3 انواع فعالیت های جسمی ـ حرکتی مانند راه رفتن، سر خوردن و ... ؛

 فعالیت 10: در گروه های کالسی، یک بازی و یک حرکت ورزشی برای پرورش عضالت بزرگ طراحی  و تمرین     کنید
در  کالس اجرا کنید.

فعالیت 9: در گروه های کالسی، موارد زیر را انجام دهید.
1 فهرستی از حرکات و فعالیت های مربوط به عضالت بزرگ را در یک گروه سنی کودکان تهیه کنید.
2 آنها را با استفاده از شکل های ساده آدمک نشان دهید و به صورت پوستر در کالس نصب کنید. 

گفت      و  گو 
کنید

مجموعه 
تصاویر 
درست 

کنید

فعالیت 7: در گروه های کالسی، در مورد تصاویر صفحه قبل )مهارت های عضالت بزرگ(  گفت و گو 
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت 8: در گروه های کالسی، موارد زیر را انجام دهید.
1 در مورد هر یک از انواع مهارت های عضالت بزرگ فهرستی تهیه کنید.

2 تصاویری از انواع مهارت های حرکتی عضالت بزرگ را از مجالت به صورت آلبوم 
در کالس ارائه دهید.

در اجرای حرکات و 
فعالیت های مرتبط 
با عضالت بزرگ به 
نکات ایمنی توجه 
کنید.

روش های پرورش مهارت های حرکتي عضالت بزرگ

پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ با روش های 
زیر انجام می شود:

1 طراحی و اجرای انواع بازی ها مانند توپ بازی، 

طناب بازی و ... ؛
2 طراحی و اجرای انواع حرکات ورزشی مانند 

نرمش، ورزش صبحگاهی و ... ؛
طراحی و اجرای انواع فعالیت های جسمی ـ   3

حرکتی مانند دویدن، چرخیدن، سر خوردن و ... . 
و  ورزشی  حرکات  بـازی ها،  اجـرای  و  طـراحی  در 
ـ حرکتی به این نکات توجه نمایید:  فعالیت های جسمیـ 

 تنّوع فعالیت از نظر اجرا شامل فعالیت های فردی 
و گروهی؛

 تنّوع فعالیت از نظر مکان اجرا )فضای باز و فضای 
بسته(؛

 تنّوع فعالیت از نظر کاربرد ابزار )با وسیله و بدون 
وسیله(؛

 توّجه به سن کودکان؛
 توّجه به تفاوت های فردی کودکان؛

 تأکید بر نکات ایمنی و بهداشتی کودکان؛
 توّجه به حفظ محیط زیست. 

پوستر 
تهیه کنید
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طراحی فعالیت آموزشی
  

یک فعالیت آموزشی بر اساس موارد زیر طراحی می شود:
6 مکان فعالیت؛ 1 نام فعالیت؛ 

7 وسیله و ابزار فعالیت؛ 2 هدف فعالیت؛ 

8 تعداد کودکان؛ 3 زمان؛ 

9 تعداد مربیان؛                                                                                                                    4 نوع فعالیت؛ 

10 روش کار. 5 سن کودک؛ 

1 نام فعالیت: بیانگر موضوع و محتوایی است که قرار است مربی آموزش دهد؛

2 هدف فعالیت: هدف ها، شاخص هایی است که یادگیری های مختلف یادگیرندگان را برحسب تغییرات 

حاصل در رفتار یا عملکرد آنان نشان می دهد و در واقع دربردارندة فعالیت هایی است که فراگیران با انجام آنها 
نشان می دهند که یادگیری صورت گرفته است؛

3 زمان: زمان بندی بر اساس محتوا انجام می شود. برای اجرای فعالیت ها و تجارب یادگیری باید به فراگیران، 

فرصت کافی داده شود. سازمان دهی زمان فعالیت های آموزشی با عوامل مختلفی مانند هدف، محتوا، شرایط 
رشدی فراگیران و رویکردهای آموزشی ارتباط دارد؛

4 نوع فعالیت: بر اساس محتوا و موضوع به صورت فردی یا گروهی انجام می شود؛  

5 سن کودک: با توجه به سن زمانی  و ویژگی های رشدی و نیازهای او در هر دورة سنی فعالیت طراحی می شود؛ 

6 مکان فعالیت: فضایی که هنرجویان در مراحل کار و فعالیت در مراکز پیش از دبستان در آن مشغول به کار 

می شوند. با دو عنوان فضای باز و بسته مطرح می شود. منظور از فضای بسته کالس های مراکز پیش  از دبستان 
است، شامِل کالس ها، کتابخانه، غذاخوری، سالن خواب و استراحت، خانۀ عروسکی، سالن های چند منظوره، 
باغچه،  باغبانی و  بازی،  باز حیاط مراکز است که شامل وسایل  از فضای  …. است و منظور  کارگاه هنری و 
مرکز شن، آب بازی و … می شود، از این مجموعه برای آموزش کلیۀ مفاهیم )هنر، ریاضی، علوم و…( استفاده 

می شود؛
7 وسیله و ابزار فعالیت: بر حسب نوع فعالیت متفاوت است؛

8 تعداد کودکان: بر اساس سن، محتوا و نوع فعالیت متفاوت است؛

9 تعداد مربیان: بر اساس سن کودکان متفاوت است؛

10 روش کار: بر اساس هدف، محتوا، نوع فعالیت، سن و زمان انجام می شود. 

براي آشنایي بیشتر شما با طراحي فعالیت آموزشي، یک نمونه فعالیت ارائه شده است.

مثال:تمرین     کنید
بزرگ  عضالت  پرورش  برای  آموزشی  فعالیت  یک 

برای کودک 6ـ5 ساله طراحی و اجرا کنید.
1 نام فعالیت: راه رفتن خرگوشی 

2 هدف فعالیت: تقویت عضالت بزرگ
3 زمان: 20 دقیقه  

4 نوع فعالیت: فعالیت گروهی  
5 سن کودک: 6ـ5 ساله



23

فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

فعالیت11: در گروه های کالسی خود، یک فعالیت آموزشی براي پرورش مهارت هاي حرکتي عضالت تمرین     کنید
بزرگ کودکان، طراحی و اجرا کنید.

6 مکان فعالیت: فضای باز)وجود کف پوش(
7 وسیله و ابزار فعالیت: ندارد

8 تعداد کودکان: گروه های سه یا چهار   نفره
9 تعداد مربیان: یک مربی و یک کمک مربی

10 روش کار: دو خط فرضی برای شروع و پایان بازی 

در نظر بگیرید. سپس کودکان را در گروه های سه نفره 
باید مثل خرگوش  آنها  پشت خط شروع قرار دهید. 
مربی،  عالمت  با  سپس  بزنند.  چمباتمه  پا  دو  روی 
مانند خرگوش شروع به راه رفتن کنند. در این فعالیت 

به وسیله ای نیاز نیست. یکی از مهم ترین مالحظات در 
این زمینه ایمنی کودک است. مربیان باید به خاطر 
دچار  به سادگی  خردساالن  بدن  که  باشند  داشته 
آسیب می شود. از این رو ضمن ایمن سازی زمین بازی 

موانع  از  کودکان  حرکت  مسیر  و 
که  حرکاتی  از  آسیب زا،  وسایل  و 
مستلزم نیرو و مقاومت بدنی فراتر 
است،  خردسال  کودکان  حد  از 

اجتناب نمایند.

 توجه: این بازی را با تقلید از حیوانات دیگر مانند قورباغه، پروانه و.... می توان اجرا کرد.

هنگام کار با 
کودکان نکات 
ایمنی را در نظر 
بگیرید.
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بیندیشید و پاسخ دهید

الف( درست و نادرست بودن عبارت های زیر را با عالمت مشخص کنید.
1 عضالت بزرگ وظیفۀ انجام فعالیت های حرکتی مانند دویدن، راه رفتن را بر عهده دارند.       د       ن    
2 عضالت بزرگ به رشد حرکتی کودک برای نقاشی، کاردستی کمک می کند.                      د       ن    

3 مربي با ارائۀ بازی ها و حرکات ورزشی بر رشد مهارت های حرکتی عضالت بزرگ کودکان
 تأثیر می گذارد.                                           د      ن    

ب( عبارت های زیر را کامل کنید.
4  بازی های حرکتی برای رشد عضالت بزرگ کودکان مانند ........................... مناسب است.

5 حرکات ورزشی برای رشد عضالت بزرگ کودکان مانند ........................... مناسب است.
6 فعالیت های جسمی ـ حرکتی برای رشد عضالت بزرگ کودکان مانند ........................... مناسب است.

ج( گزینۀ صحیح را با عالمت مشخص کنید.
7 مربی حین بازی از کودکان 5 ساله می خواهد از روی یک مانع ده سانتی متری بپرند و سپس با لی لی کردن 

به سمت انتهای حیاط بروند. با این بازی کدام مهارت حرکتی کودک بیشتر تقویت می شود؟
د( تعادل  ج( عضالت کوچک  ب( عضالت بزرگ  الف(هماهنگی  عضالت 

8 انجام کدام فعالیت مربوط به مهارت های حرکتی عضالت بزرگ است؟
د( درست کردن کاردستی  ج(  مسواک زدن  ب(  نقاشی کردن  الف( دویدن 

9 طناب بازی مربوط به کدام مهارت حرکتی عضالت است؟
د( مهارت های هنری ج( مهارت های خودیاری  ب( عضالت کوچک  الف( عضالت بزرگ 

د( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
10 اهمیت پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ را توضیح دهید.

11 کودکی را در حین بازی به مدت 15 دقیقه مشاهده کنید و همۀ اعمالی را که او در جریان بازی انجام 

می دهد، فهرست نمایید. کدام حرکت کودک نشان دهندة مهارت های حرکتی عضالت بزرگ است؟
12 یکی از والدین با شما برای تهیۀ وسایلی برای تقویت مهارت های حرکتی عضالت بزرگ کودکش مشورت 

می کند، سه مورد از وسایلی را که پیشنهاد می دهید، فهرست کنید.

ـ (تمرین کنید. ه
13 برای پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ با توجه به موارد ده گانه، یک فعالیت برای کودکان 4ـ3   ساله 

طراحی کنید.
14 برای پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ یک بازی برای کودکان 5  ساله طراحی کنید.

15 با توجه به کافی نبودن فضای کالس برای فعالیت های حرکتی پرورش عضالت بزرگ چه فعالیتی را در 
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کالس طراحی می کنید.
16 کودکی را در حین بازی به مدت 15 دقیقه مشاهده کنید و موارد الف و ب را انجام دهید.

الف(  همۀ اعمالی را که کودک در جریان بازی انجام می دهد، فهرست نمایید.

 ب( اعمالی را که نشان دهندة مهارت های عضالت بزرگ است، مشخص کنید.

خودارزیابی 

واحد یادگیری: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ــ حرکتی          مرحله: پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی تهیه شده است. در هر 
سؤال بیشترین امتیاز، پنج و کمترین امتیاز یک است . بر این اساس خود را ارزیابی نموده، به خود امتیاز دهید.

54321مواردردیف

1
تا چه حد می توانید یک بازی انفرادی برای پرورش عضالت بزرگ 

کودکان طراحی کنید؟

2
تا چه حد می توانید یک بازی گروهی برای پرورش عضالت بزرگ 

کودکان طراحی کنید؟

3
تا چه حد می توانید اسباب بازی های مناسب برای پرورش مهارت های 

حرکتی عضالت بزرگ را فهرست کنید؟

4
تا چه حد می توانید فهرستی از بازی های مرتبط با پرورش مهارت های 

حرکتی عضالت بزرگ کودکان را تهیه کنید؟

5
تا چه حد می توانید به والدین و مربیان کودکان در سنین مختلف کمک 
کنید تا اسباب بازی مناسبی برای کودکان در مورد پرورش مهارت های 

عضالت بزرگ تهیه کنند؟
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تصاویر زیر را با دقت نگاه کنید.

شکل 1ـ مهارت های حرکتی

گفت      و  گو 
فعالیت1: در گروه هاي کالسي، با توجه به تصاویر باال به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه را در کالس کنید

ارائه دهید.
1 کودکان در حال انجام چه فعالیت هایی هستند؟ 

2 کدام عضالت در انجام این فعالیت ها نقش بیشتري دارند؟

مهارت های حرکتی عضالت کوچک یکی دیگر از شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی است )شکل1(. 
عضالت کوچک بافت هایی از عضالت بدن هستند که انجام حرکات ظریف مانند نقاشی، مسواک زدن و ... 
را به عهده دارند. این عضالت شامل اندام ها و عضالت کوچک بدن مانند مچ و انگشتان دست، انگشتان پا و 

چشم و ... است )شکل 2 و 3 (.

شکل 2ـ عضالت کوچک
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اهّمیت پرورش  مهارت های حرکتی عضالت کوچک

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل3ـ استفاده از عضالت کوچک

فعالیت2: در بازدید از مهد کودک یا خانه اسباب بازی:  تمرین     کنید
1 از فعالیت های کودکان هنگام استفاده از عضالت کوچک مانند بازی با لگو و ... عکس بگیرید.

2 عکس ها را در آلبومی قرار دهید و آنها در کالس ارائه دهید.

فعالیت 3: در گروه های کالسی، با توجه به تصاویر باال به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه را در کالس 
گزارش دهید.

1 کودکان در حال انجام چه فعالیت هایی هستند؟

2 این فعالیت ها کدام یک از ابعاد رشد را تقویت می کند؟

3 این فعالیت ها کدام شاخص رشد را نشان می دهد؟

گفت      و  گو 
کنید

شکل4ـ مهارت های حرکتی



2٨

1 به رشد شناختی و یادگیری کودک کمک می کند، 

مثالً کودک با نقاشی و تقویت عضالت کوچک دست 
می تواند نوشتن را یاد بگیرد )شکل3( ؛

افزایش می دهد،  را   ارتباطی کودک  2 مهارت های 

مانند  گروهی  فعالیت های  اجرای  با  کودک  مثاًل 
با  ارتباط  و  مشارکت  کاردستی،  یک  کردن  درست 

کودکان دیگر را می آموزد )شکل4(؛

مانند  کوچک  عضالت  به  مربوط  فعالیت های   3

سرگرمی های  و   ...  لگو  با  بازی  کاردستی،  نقاشی، 
و   فراهم ساخته  فراغت کودکان  اوقات  برای  مفیدی 

به سالمت عمومی کودک کمک می کند )شکل4(؛
4 به رشد عاطفی کودک کمک می کند مثاًل کودک 

با نقاشی، هیجانات خود را بیان می کند )شکل5(.
 

جست      و  جو 
کنید

شکل 5 ـ نقاشی کودکان

  اهمیت و ضرورت پرورش  مهارت های حرکتی عضالت کوچک : 

فعالیت 4: فهرستی از فعالیت های رشد مهارت های حرکتی مرتبط با عضالت کوچک تهیه کنید و در 
کالس ارائه دهید.

فعالیت 5: در مورد عوامل مؤثر در رشد مهارت های حرکتی عضالت کوچک از منابع علمی جست و  جو 
کنید و نتیجه را به صورت بروشور در کالس ارائه دهید.

 عوامل مؤثر در رشد مهارت های حرکتی عضالت کوچک: 
عوامل مؤثر در رشد مهارت های حرکتی عضالت کوچک همان عوامل مؤثر بر رشد جسمی  ــ حرکتی است. با 
این توضیح که انجام فعالیت هایی مانند کاردستی، پازل، نقاشی و ... در رشد این عضالت نقش مؤثرتری دارند.

فهرست 
تهیه کنید
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انواع مهارت های حرکتی عضالت کوچک

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.

فعالیت 7: در گروه های کالسی، در مورد هر یک از انواع مهارت های عضالت کوچک 
فهرستی تهیه کنید و با پیدا کردن تصاویری از مجالت و کتاب ها، آنها را به صورت آلبوم 

در کالس ارائه دهید.

 شکل6ـ مهارت های حرکتی

انواع مهارت های حرکتی عضالت کوچک که هم به صورت فردی و هم گروهی انجام می شود، شامل موارد 
زیر است )شکل6(  ؛

1 فعالیت های هنری مانند نقاشی، کاردستی، و ... ؛

2 بازی ها مانند بازی با مهره ها، پازل و ... ؛ 

3 حرکات ورزشی مانند پرتاب کردن، ضربه زدن با دست و ... .

هنگام کار با 
کودکان نکات 
ایمنی را در نظر 
بگیرید.

فهرست 
تهیه کنید

گفت      و  گو 
فعالیت6: در گروه های کالسی، با توجه به تصاویر باال، به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه را در کالس کنید

ارائه دهید.
1 کودکان در حال انجام چه فعالیت هایی هستند؟

2 چه ارتباطی بین این فعالیت ها و مهارت های حرکتی عضالت کوچک وجود دارد؟ 

3 این فعالیت ها چه تفاوتی با هم دارند؟
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روش های پرورش مهارت های حرکتي عضالت کوچک

با  کوچک  عضالت  حرکتي  مهارت های  پرورش 
روش های زیر انجام می شود:

)نقاشی،  فعالیت های هنری  اجرای  و  طراحی   1

کالژ،  برای  نوار  به شکل  کاغذ  پاره کردن  کاردستی، 
عضالت  رشد  با  مرتبط  و...(  انگشت  با  رنگ آمیزی 

کوچک به صورت فردی و گروهی؛
رشد  با  مرتبط  بازی های  اجرای  و  طراحی   2

کردن  نخ   ، مهره ها  با  بازی  مانند  کوچک  عضالت 

مهره ها، کار با قیچی و ...؛
رشد  با  مرتبط  ورزشی  حرکات  اجرای  و  طراحی   3

عضالت کوچک مانند پرتاب کردن، ضربه زدن با دست و …    .
پرورش  روش های  در  که  هفت گانه ای  عوامل  به 
از  فعالیت  )تنّوع  بزرگ  عضالت  حرکتی  مهارت های 
کودکان،  سن  ابزار،  کاربرد  و  اجرا  مکان  و  اجرا  نظر 
بهداشتی  و  ایمنی  نکات  کودکان،  فردی  تفاوت های 

کودکان، و حفظ محیط زیست( توجه کنید.

فعالیت 8:  در گروه های کالسی، با توجه به روش های پرورش مهارت های عضالت کوچک، یک فعالیت 
آموزشی طراحی و اجرا کنید.

تمرین     کنید

فعالیت آموزشی زیر با توجه به موارد ده گانه )نام، 
و  مکان  کودک،  سن  فعالیت،  نوع  و  زمان  هدف، 
وسیلۀ فعالیت، تعداد کودکان، تعداد مربیان، روش 

کار( طراحی شده است. 
مثال: یک فعالیت آموزشی برای پرورش مهارت های 
طراحی  ساله  کودک 4ـ3   کوچک  حرکتی عضالت 

کنید    . 
1 نام فعالیت: پازل )جورجورک(                                                                  

2 هدف فعالیت: تقویت رشد مهارت های حرکتی 

عضالت کوچک

 طراحی فعالیت آموزشی 

3 زمان: 15ـ10 دقیقه

4 نوع فعالیت: فردی و گروهی

5 سن کودک:  4ـ3         

6 مکان فعالیت: فضای بسته 

جورجورک های  انواع  فعالیت:  ابزار  و  وسیله   7

مقوایی، چوبی و پالستیکی 10 قطعه ای 
8 تعداد کودکان: پنج گروه 2 نفره

9 تعداد مربیان: یک مربی و یک کمک مربی                                                                                  

10 روش کار: یک پازل به هر دو نفر داده می شود، 

دو نفر با هم بازی و پازل را درست می کنند.

در انجام این نوع 
فعالیت ها به نکات 
ایمنی کودکان 
توجه کنید. 
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بیندیشید و پاسخ دهید

الف( درست و نادرست بودن عبارت های زیر را با عالمت مشخص کنید.
1 عضالت کوچک وظیفۀ انجام فعالیت های حرکتی مانند دویدن، راه رفتن را بر عهده دارند.       د       ن    

2 عضالت کوچک به رشد عاطفی کودک مانند نقاشی، کاردستی کمک می کند.                  د       ن    

3 مربي با ارائۀ بازی ها و حرکات ورزشی بر رشد مهارت های حرکتی عضالت کوچک 

کودکان تأثیر می گذارد.                           د       ن    

ب( عبارت های زیر را کامل کنید.
4 بازی های حرکتی برای رشد عضالت کوچک کودکان مانند ........................... مناسب است.

5 حرکات ورزشی برای رشد عضالت کوچک کودکان مانند ........................... مناسب است.

6 فعالیت های جسمی ـ حرکتی برای رشد عضالت کوچک کودکان مانند ........................... مناسب است.

ج( گزینۀ صحیح را با عالمت مشخص کنید.
7 مربی از کودکان 4 ساله می خواهد که با دوست خود یک کاردستی با کاغذ و مقوا درست کنند. این بازی 

کدام مهارت حرکتی کودک را بیشتر تقویت می کند؟
ب( عضالت بزرگ  الف( هماهنگی عضالت 

د( تعادل  ج( عضالت کوچک 
8 کدام فعالیت ها مربوط به مهارت های حرکتی عضالت کوچک است؟

ب(  نقاشی کردن  الف( دویدن 

 فعالیت 9 : در گروه های کالسی خود یک فعالیت برای پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک، طبق 
الگوی داده شده، طراحی و اجرا کنید.

تمرین     کنید

شکل7ـ پازل
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د( لی لی کردن  ج(  راه رفتن 
9 مهم ترین تأثیر درست کردن یک کاردستی به صورت گروهی کدام است؟

ب( افزایش مهارت های ارتباطی  الف( کمک به رشد عاطفی 
د( کمک به رشد خالقیت ج( افزایش مهارت های خودیاری 

 
د( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

10 اهمیت پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک را توضیح دهید؟

11 کودکی را در حین نقاشی به مدت 10 دقیقه مشاهده کنید و همۀ اعمالی را که کودک هنگام نقاشی 

انجام می دهد، فهرست نمایید. کدام حرکت کودک نشان دهندة مهارت های حرکتی عضالت کوچک است؟
12 یکی از والدین با شما برای تهیۀ وسایلی برای تقویت مهارت های حرکتی عضالت کوچک کودکش مشورت 

می کند، سه مورد از وسایلی را که پیشنهاد می دهید، فهرست کنید.

ـ (تمرین کنید. ه
13 برای پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک  با توجه به موارد ده گانه یک فعالیت برای کودکان 4ـ3 

ساله طراحی کنید.
14 برای پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک یک بازی برای کودکان 5 ساله طراحی کنید.

15 برای پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک یک حرکت ورزشی برای کودکان 4 ساله طراحی کنید.

خود ارزیابی 

واحد یادگیری: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی          مرحله: پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری توسعۀ شاخص های رشد جسمی ــ حرکتی تهیه شده است. در هر 
سؤال بیشترین امتیاز، پنج و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خود را ارزیابی نمایید و به خود امتیاز دهید.

54321مواردردیف

1
تا چه حد می توانید یک بازی انفرادی برای پرورش عضالت کوچک 

کودکان طراحی کنید؟ 

2
تا چه حد می توانید یک بازی گروهی برای پرورش عضالت کوچک 

کودکان طراحی کنید؟

3
تا چه حد می توانید اسباب بازی های مناسب برای پرورش مهارت های 

حرکتی عضالت کوچک را فهرست کنید؟

4
تا چه حد می توانید فهرستی از بازی های مرتبط با پرورش مهارت های 

حرکتی عضالت کوچک کودکان را تهیه کنید؟

5
تا چه حد می توانید به والدین و مربیان کودکان کمک کنید تا اسباب بازی 

مناسبی برای پرورش عضالت کوچک کودکان تهیه کنند؟
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فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

پرورش مهارت های هماهنگی عضالت

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید. 

شکل   1ـ مهارت های حرکتي کودک

گفت      و  گو 
فعالیت   1: در گروه های کالسی خود، با توجه به تصاویر باال، به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه را در کنید

کالس ارائه دهید.
1 کودکان در حال انجام چه فعالیت هایی هستند؟

2 کدام عضالت در انجام این فعالیت ها نقش مهم تری دارند؟

3 برای انجام این فعالیت ها، هماهنگی کدام عضالت الزم است؟

شاخص های  از  یکی  عضالت  هماهنگی  مهارت های 
ـ     حرکتی است. هماهنگی عضالت توانایی  رشد جسمی   
یک  انجام  برای  بدن  عضالت  بین  هماهنگی  ایجاد 

فعالیت است و شامل موارد زیر است:
 هماهنگی بین چشم و دست مانند نقاشی؛

 هماهنگی  بین چشم و پا مانند ضربه به توپ؛
 هماهنگی  بین دست و پا مانند نرمش های حرکات 

ورزشی دست و پا.
عوامل مؤثر بر رشد هماهنگی عضالت عبارت اند از: 

1 رشد دستگاه های عصبی مانند مغز و اعصاب مرکزی؛

2 رشد استخوان ها و عضالت بزرگ و کوچک بدن؛

هماهنگی عضالت

نمودار1ـ عوامل مؤثر بر رشد هماهنگی عضالت

انجام تمرینات 
مرتبط با پرورش 
هماهنگی عضالت

رشد دستگاه های 
عصبی مانند مغز 
و اعصاب مرکزی

رشد استخوان ها 
و عضالت بزرگ 

و کوچک بدن

3 انجام تمرینات مرتبط با پرورش هماهنگی عضالت 

) نمودار1(.



34

اهمیت پرورش هماهنگی عضالت

جست      و  جو 
کنید

فعالیت2: در گروه های کالسی، عکس هایی از فعالیت های کودکان در ارتباط با هماهنگی عضالت تهیه 
کنید و آنها را به صورت پوستر در کالس ارائه دهید.

فعالیت 3 : فهرستی از مهارت های خودیاری در کودکان را تهیه کنید و  در کالس ارائه دهید.

فعالیت 4 : در مورد عوامل محیطی و ارثی مؤثر بر رشد هماهنگی عضالت کودکان از منابع علمی 
جست وجو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فهرست 
تهیه کنید

1ـ مهارت های خودیاری: فعالیت هایی هستند که کودکان را برای انجام فعالیت های شخصی خود آماده می سازد مانند غذا خوردن، لباس 
پوشیدن و ... . این مهارت ها آموختنی است و با سن کودک ارتباط دارد.

کودک  رشد  مختلف  جنبه های  به  عضالت  هماهنگی 
کمک می کند که مهم ترین آنها شامل موارد زیر است:

1 کمک به رشد شناختی کودک مانند درست کردن 

پازل که سبب افزایش تمرکز کودک می شود؛
2 مهارت های ارتباطی کودک مانند برقراری ارتباط 

گروهی  کاردستی  یک  ساختن  در  را  همساالن  با 

افزایش می دهد؛
فعالیت های  مانند  کودکان  عاطفی  رشد  به  کمک   3

برای  را  مفیدی  فراغت  اوقات  که  ورزشی  و  هنری 
کودکان فراهم می سازد؛

4 کمک به رشد مهارت های خودیاری1 کودک مانند 

اینکه کودک به تنهایی لباس خود را می تواند بپوشد.

عوامل مؤ ثر بر رشد هماهنگی عضالت 

عوامل مؤثر در هماهنگی عضالت شامل عوامل محیطی و ارثی است. انجام فعالیت هایی مانند پازل، نقاشی، 
کاردستی و ... از جمله عوامل محیطی مؤثر در پرورش هماهنگی عضالت است.

پوستر 
تهیه کنید
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فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

انواع مهارت های هماهنگی عضالت شامل موارد زیر 
است:

1 انواع فعالیت های هنری به صورت فردی و گروهی 

مانند نقاشی، کاردستی، و ... ؛

2 انواع بازی ها به صورت فردی وگروهی مانند بازی 

با لگو، جعبۀ اشکال و ... ؛ 
گروهی  و  فردی  صورت  به  ورزشی  حرکات  انواع   3

مانند پرتاب کردن، گرفتن توپ با دست و ...) شکل 3(.

گفت      و  گو 
کنید

انواع مهارت های هماهنگی عضالت

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل2ـ مهارت های هماهنگی عضالت

فعالیت 5: در گروه های کالسی خود، با توجه به تصاویر باال، به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه را در 
کالس ارائه دهید.

1 کودکان در حال انجام چه فعالیت هایی هستند؟ 

2 این فعالیت ها چه تفاوت هایي با هم دارند؟

3 این فعالیت ها چه نقشي در پرورش هماهنگي عضالت دارند؟

شکل3ـ مهارت های حرکتی
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روش های پرورش مهارت های هماهنگی عضالت

تمرین     کنید

تمرین     کنید

بروشور 
فعالیت 6: در گروه های کالسی، فهرستی از انواع مهارت های حرکتی هماهنگی تهیه کنید

عضالت را تهیه کنید و آن را به صورت بروشور در کالس ارائه دهید.
در انجام فعالیت های 
مرتبط با هماهنگی 
عضالت به تفاوت های 
فردی کودکان توجه کنید.

به  عضالت  هماهنگی  مهارت های  پرورش  روش های 
شرح زیر است:

1 طراحی و اجرای فعالیت های هنری) نقاشی، انواع 

کاردستی و ... ( به صورت فردی و گروهی؛
2 طراحی و اجرای بازی ها مانند بازی با مهره ها، نخ 

کردن مهره ها و ... ؛
مانند  خودیاری  مهارت های  اجرای  و  طراحی   3

از جمله  روزانه  فعالیت های  انجام  به  کودک  تشویق 
کردن  جمع  صورت،  و  دست  شستن  خوردن،  غذا 

وسایل و...  ؛
4 طراحی و اجرای حرکات ورزشی مانند پرتاب کردن، 

گرفتن و ضربه زدن به توپ. 
رعایت نکات هفت گانه که در روش های پرورش مهارت های 

عضالت بزرگ آورده شده است، ضروری است.

 طراحی فعالیت آموزشی 

ده گانه  موارد  براساس  گروه های سنی  برای  آموزشی  فعالیت  یک  گروه های کالسی،  در   :8 فعالیت 
کنید. اجرا  و  طراحی 

فعالیت7 : یک فعالیت آموزشی با توجه به روش های پرورش هماهنگی عضالت 
برای کودکان 3 تا 4 ساله  طراحی و در کالس اجرا کنید.

در طراحی فعالیت های 
آموزشی به حفظ محیط ـ 
زیست توجه کنید.

در انجام این نوع فعالیت ها 
کودکان  ایمنی  نکات  به 

توجه کنید.

5 سن کودک: 5  ـ4 ساله 

6 مکان فعالیت: فضای باز و بسته                                                  

و  نرم کوچک  توپ  انواع  فعالیت:  ابزار  و  7 وسیله 

سبد پالستیکی به تعداد گروه ها
8 تعداد کودکان: سه گروه پنج نفره

9 تعداد مربیان:  یک مربی و یک کمک مربی

10 روش کار: هر   گروه یک توپ و یک سبد داشته باشند. 

کودکان به نوبت با فاصله مناسب با سبد، سعی کنند 
بیندازند.  سبد  داخل  را  توپ 
رعایت نوبت در انداختن توپ 

در سبد مهم است.

هدف،  )نام،  گفته شده  ده گانۀ  موارد  به  توجه  با 
وسیلۀ  و  مکان  کودک،  سن  فعالیت،  نوع  و  زمان 
کار(  روش  مربیان،  تعداد  کودکان،  تعداد  فعالیت، 

یک فعالیت آموزشي طراحي مي شود.
مثال: یک فعالیت آموزشی برای پرورش هماهنگی 
حرکات عضالنی برای کودک 5 ـ4 ساله طراحی کنید.
1 نام فعالیت: انداختن توپ در سبد                                              

تقویت هماهنگی عضالت چشم  فعالیت:  2 هدف 

و دست                    
3 زمان: 15ـ10 دقیقه      

4 نوع فعالیت: گروهی            
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فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

بیندیشید و پاسخ دهید
                     

الف( درست و نادرست بودن عبارت های زیر را با عالمت مشخص کنید.
1 هماهنگی عضالت، توانایی ایجاد هماهنگی بین عضالت بدن برای انجام فعالیت است.            د       ن    

2 درست کردن پازل سبب افزایش تمرکز کودک می شود.                                               د      ن    

3 رشد دستگاه های عصبی مانند مغز و اعصاب مرکزی بر رشد هماهنگی عضالت تأثیر ندارد.      د      ن    

ب( عبارت های زیر را کامل کنید.
4 هماهنگی عضالت به ........................... و ........................... نیاز دارد.

5 مهارت های هماهنگی عضالت توانایی ایجاد هماهنگی بین ........................... برای انجام یک فعالیت است.

6 هماهنگی عضالت به رشد مهارت های ........................... کودک مانند لباس پوشیدن کمک می کند.

ج( گزینه صحیح را با عالمت مشخص کنید.  
7 کدام عامل بر رشد هماهنگی عضالت تأثیر دارد؟

د( هماهنگی چشم و دست ج( رشد قد  ب( رشد وزن  الف( عضالت بزرگ 
8 کدام فعالیت جز مهارت های خودیاری کودک است؟

د( حرکات ورزشی ج( پوشیدن لباس  ب( نقاشی  الف(کاردستی 
9 نخ کردن مهره ها بیشترین تأثیر را بر کدام شاخص رشد جسمی ــ حرکتی دارد؟

د( حفظ تعادل ج( هماهنگی عضالت  ب( عضالت کوچک  الف( عضالت بزرگ 

د( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
10 اهمیت پرورش هماهنگی عضالت را توضیح دهید.

11 مهارت های حرکتی  هماهنگی عضالت را با ذکر مثال توضیح دهید.

12 روش های پرورش مهارت های هماهنگی عضالت را شرح دهید.

ـ (تمرین کنید. ه
13 برای پرورش مهارت های هماهنگی عضالت  یک بازی یا فعالیت طراحی کنید.

14 با وسایل زیر، فعالیتی برای پرورش مهارت های هماهنگی عضالت طراحی کنید.

مقوا، کاغذ رنگی، رنگ گواش، چسب کاغذ.
15 مربی برای پرورش مهارت های هماهنگی عضالت کودکان خود با وسایل موجود، یک بازی با عنوان انداختن 

توپ در سبد طراحی می کند.
الف( وسایل الزم برای طراحی این بازی را بنویسید.

ب( با این وسایل چه فعالیت های دیگری را می توانید برای پرورش مهارت های هماهنگی عضالت طراحی 
کنید.
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خودارزیابی 

واحد یادگیری: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی                مرحله: پرورش مهارت های هماهنگی عضالت

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری توسعه شاخص های رشد جسمی ــ حرکتی تهیه شده است. در هر 
سؤال بیشترین امتیاز، پنج و کمترین امتیاز یک است. بر این اساس خود را ارزیابی نمایید و به خود امتیاز دهید.

54321مواردردیف

1
مهارت های  پرورش  برای  انفرادی  بازی  یک  می توانید   حد  چه  تا 

هماهنگی عضالت کودکان طراحی کنید؟

2
تا چه حد می توانید یک بازی گروهی برای پرورش مهارت های هماهنگی 

عضالت کودکان طراحی کنید؟

3
برای  مناسب  بازی های  اسباب  از  فهرستی  می توانید  حد  چه  تا 

پرورش مهارت های هماهنگی عضالت تهیه کنید؟

4
تا چه حد می توانید فهرستی از بازی های مرتبط با پرورش مهارت های 

هماهنگی عضالت کودکان تهیه کنید؟

5
با  تا چه حد می توانید از تصاویر بازی های فردی و گروهی مرتبط 

هماهنگی عضالت یک پوستر تهیه کنید؟
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فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

پرورش مهارت های حرکتی حفظ تعادل

به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید.

گفت      و    گو 
کنید

شکل 1ـ  مهارت های حرکتی

فعالیت1: در گروه های کالسی خود، با توجه به تصاویر باال به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه را در 
کالس ارائه دهید.

1 کودکان در حال انجام چه فعالیت هایی هستند؟ 

2 این فعالیت ها چه حرکاتی را نشان می دهند؟

3 این حرکات کدام یک از جنبه های رشد را تقویت می کند؟

مهارت های حرکتی حفظ تعادل

مهارت های حرکتی حفظ تعادل یکی از شاخص های 
رشد جسمی ـ حرکتی است )شکل1(.

مهارت هایی هستند  تعادل  مهارت های حرکتی حفظ 
بدن،  مختلف  اعضای  بین  تعادل  برقراری  برای  که 
هنگام انجام فعالیت هایی مانند باال رفتن از پله، لی لی 
کردن، پریدن و … صورت می گیرد. پرورش مهارت های 

حرکتی حفظ تعادل به عوامل زیر نیاز دارد:
اعصاب  و  مغز  مانند  عصبی  دستگاه های  رشد   1

مرکزی؛
2 رشد استخوان ها و عضالت بزرگ و کوچک بدن؛

3 انجام تمرینات شامل انواع حرکات ورزشی و بازی های 

مرتبط با حفظ تعادل در سنین مختلف کودکی. 

فهرست 
فعالیت 2: در گروه های   کالسی، فهرستی از فعالیت های بدنی کودک مربوط به حفظ تعادل را تهیه کرده تهیه کنید

و در کالس ارائه دهید.
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اهمیت پرورش مهارت های حفظ تعادل

حرکات تعادلی در تقویت سایر جنبه های رشد مؤثر است:
1 به رشد جسمی ـ حرکتی کودک کمک می کند و 

سبب تقویت عضالت بزرگ و کوچک می شود؛
می کند،  کمک  خودیاری  مهارت های  انجام  به   2

مانند پوشیدن لباس و کفش یا شلوار که باید کودک 
بتواند یک پا را بلند کند و روی یک پا بایستد؛

3 به رشد عاطفی ـ اجتماعی کودک کمک می کند، 

مانند به تنهایی از پله ها باال رفتن، دویدن، پریدن و . . . 
که اعتماد به نفس و استقالل کودک را تقویت می کند؛
4 به رشد و سالمت عمومی کودک کمک می کند. کودک 

ارتباط  با محیط پیرامون خود  انجام حرکات تعادلی  با 
و  انجام حرکات  توانایی  و  برقرار می سازد  گسترده تری 
بازی های بیشتری را پیدا می کند و می دانیم که بازی 
و حرکت سبب رشد و سالمت عمومی کودک می شود.

گفت      و  گو 
فعالیت 3: در گروه های کالسی، در مورد نقش حرکات تعادلی در سالمت عمومی کودک با توجه به کنید

مطالب درسی و تجربیات خود گفت  و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

فعالیت 4 : در مورد عوامل محیطی و ارثی مؤثر بر رشد مهارت های حفظ تعادل کودکان در منابع علمی 
جست وجو کنید و نتیجه را  در کالس  ارائه دهید.

  عوامل مؤثر در رشد مهارت های حفظ تعادل

عوامل مؤثر در رشد حرکات تعادلی شامل عوامل محیطی و ارثی است و مانند سایر شاخص های رشد جسمی  ـ 
حرکتی، نقش مؤثری بر رشد حرکات تعادلی دارند.

جست      و  جو 
کنید

انواع مهارت های حفظ تعادل

به تصاویر زیر با دّقت نگاه کنید.

شکل2ـ مهارت های حرکتی 
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فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

موارد  شامل  تعادل  حفظ  حرکتی  مهارت های  انواع 
)شکل3(: است  زیر 

1 انواع بازی ها به صورت فردی و گروهی مانند لی لی 

کردن، تاب خوردن و ... ؛
و  فردی  به صورت  تعادلی  ورزشی  حرکات  انواع   2

گروهی مانند عبور از موانع، پیمودن راه پرپیچ و خم 
و... ؛

فردی  به صورت  تعادلی  موزون  حرکات  انواع   3

با  )همراه  ریتمیک  حرکات  انجام  مانند  گروهی  و 
.  ... و  آهنگ( 

گفت      و  گو 
کنید

پوستر 
فعالیت 6: چند حرکت ورزشی برای رشد حفظ تعادل کودکان سنین مختلف بنویسید و  با استفاده از تهیه کنید

نقاشی سادة آدمک ها، یک پوستر بسازید و در کالس ارائه دهید.

فعالیت 5: در گروه هاي کالسي خود، با توجه به تصاویر صفحه قبل به سؤاالت زیر پاسخ دهید و نتیجه 
را در کالس ارائه دهید.

1 کودکان چه فعالیت هایی را انجام می دهند؟

2 این فعالیت ها چه ارتباطي با حرکات تعادلي دارند؟

3 این فعالیت ها چه تفاوت هایي با هم دارند؟

شکل3ـ مهارت های تعادلی )بازی، حرکت ورزشی(

روش های پرورش مهارت های حفظ تعادل

روش های  از  تعادل  حفظ  مهارت های  پرورش  برای 
کرد: استفاده  می توان  زیر 

1 طراحی و اجرای انواع بازی های تعادلی مانند تاب 

خوردن، طناب بازی، پریدن، لی لی کردن و ... ؛

2 طراحی و اجرای انواع حرکات ورزشی مانند روی 

یک پا ایستادن، عبور از موانع، راه رفتن در یک مسیر 
پر پیچ و خم؛

3 طراحی و اجرای انواع حرکات موزون مانند حرکت 
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دست ها و پا ها با موسیقی، انجام حرکات ورزشی با 
موسیقی، انجام بازی های تعادلی با موسیقی.

تعادل  حفظ  با  مرتبط  ورزشی  حرکات  و  بازی ها 
به صورت فردی و گروهی انجام می شود. فعالیت های 
گروهی یا مشارکتی عالوه بر پرورش حفظ تعادل به 

کودکان کمک می کند.   عاطفی  و  اجتماعی  رشد 

روش های پرورش مهارت های حفظ تعادل شامل دو 
مرحله است: 

1 یادگیری مهارت ها؛

2 تمرین مهارت ها.

در مورد تمرین مهارت ها می توان با آموزش خانواده 
از کمک آنان بهره مند شد.

تمرین     کنید

تمرین     کنید

فعالیت 7: در گروه های کالسی، یک بازی و یا یک فعالیت ورزشی برای پرورش مهارت های حفظ 
تعادل طراحی و اجرا کنید.

فعالیت 8: یک فعالیت گروهی برای تقویت حرکات تعادلی طراحی و در کالس اجرا کنید.

 طراحی فعالیت آموزشی 

با توجه به موارد ده گانۀ گفته شده )نام، هدف، زمان و نوع فعالیت، سن کودک، مکان و وسیلۀ فعالیت، 
تعداد کودکان، تعداد مربیان، روش کار( یک فعالیت آموزشی طراحی می شود.

مثال: یک فعالیت آموزشی برای پرورش حرکات تعادلی برای کودک 5 ـ4 ساله طراحی کنید.
1 نام فعالیت: دویدن در راه پرپیچ و خم                                 

2 هدف فعالیت: پرورش مهارت حفظ تعادل   

3 زمان: 20 دقیقه

4 نوع فعالیت: فردی 

5 سن کودک: 5 ـ4 ساله

6 مکان فعالیت: فضای باز

7 وسیله و ابزار فعالیت: گچ

8 تعداد کودکان: سه گروه پنج نفره

9 تعداد مربیان : یک مربی و یک کمک مربی

10 روش کار: مربی با گچ رنگی در فضای باز یک راه پر پیچ و خم به طول تقریبی 

12 متر و عرض یک متر می کشد. کودکان در گروه های سه نفری به طور منظم 
در ابتدای راه قرار می گیرند و با سوت یا فرمان مربی شروع به دویدن می کنند 
بدون اینکه با خطوط دو طرف تماس پیدا کنند و کودکان دیگر آنها را تشویق 
می کنند. بدین ترتیب همۀ کودکان به نوبت در گروه های سه نفری این فعالیت را 

انجام می دهند.

 در طراحی فعالیت های 
آموزشی به حفظ 
محیط زیست توجه کنید.
 در طراحی فعالیت های 
آموزشی به نکات ایمنی 
کودکان توجه کنید.
 در طراحی فعالیت های 
مربوط به مهارت های 
حرکتی حفظ تعادل به سن 
کودکان توجه کنید.
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فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

بیندیشید و پاسخ دهید 
                     

الف( درست و نادرست بودن عبارت های زیر را با عالمت مشخص کنید.
1 لی لی کردن و پریدن جزء مهارت های هماهنگی عضالت است.     د       ن    

2 مهارت های حرکتی حفظ تعادل باعث تقویت رشد اعتماد به نفس می شود.   د       ن    

3 در مهارت های حرکتی حفظ تعادل رشد دستگاه های عصبی و استخوان ها مؤثر است.   د       ن    

ب( عبارت های زیر را کامل کنید.
4 مهارت های حفظ تعادل سبب تقویت عضالت ...........................  و  ........................... است.

5 بازی و حرکت سبب رشد و ........................... کودک می شود.

6 انواع حرکات ورزشی تعادلی به صورت فردی و گروهی مانند ........................... و ........................... است.

ج( گزینۀ صحیح را با عالمت مشخص کنید.
7 کدام فعالیت معرف مهارت حرکتی حفظ تعادل است؟

د( نقاشی ج( دست زدن  ب( پریدن از مانع  الف(  پازل 
8 مهم ترین عامل تأثیرگذار بر پرورش مهارت های حرکتی حفظ تعادل کدام است؟

د( جنسیت ج( سن  ب( تفاوت های فردی  الف( رشد دستگاه عصبی 
9 مربی از کودکان 5 ساله خواست که از روی یک مانع ده   سانتی متری بپرند و سپس با لی لی کردن به سمت 

انتهای حیاط بروند. در این بازی کدام مهارت رشد حرکتی کودک تقویت می شود؟
د( حفظ تعادل الف( هماهنگی عضالت         ب( عضالت بزرگ        ج( عضالت کوچک         

د( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
10 مهارت های حرکتی حفظ تعادل را با ذکر مثال توضیح دهید.

11 والدین یکی از کودکان از شما می خواهد برای تقویت مهارت های حرکتی حفظ تعادل کودکش فهرستی 

از وسایلی را تهیه و در اختیارش بگذارید، چهار مورد از وسایل الزمی که برای تقویت این مهارت پیشنهاد 
می کنید، را بنویسید.

12 روش های پرورش مهارت های حرکتی حفظ تعادل را با ذکر مثال توضیح دهید.

ـ (تمرین کنید. ه
13 برای پرورش مهارت های حفظ تعادل یک بازی حرکتی طراحی کنید.

14 با کاغذهای رنگی و مقوا یک فعالیت برای پرورش مهارت های حفظ تعادل طراحی کنید.

15 برای تقویت حرکات تعادلی یک کودک شش ساله یک بازی با عنوان ساخت وسایل و اشکال با استفاده از 

آجرک های پالستیکی و گل رس طراحی کنید. 
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خود ارزیابی 

واحد یادگیری: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ــ حرکتی                            مرحله: پرورش مهارت های حفظ تعادل

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحد یادگیری توسعه شاخص های رشد جسمی ــ حرکتی تهیه شده است. در هر 
سؤال بیشترین امتیاز، پنج و کمترین امتیاز یک است .براین اساس خود را ارزیابی کرده، به خود امتیاز دهید.

54321مواردردیف

1
تا چه حد می توانید  یک بازی فردی تعادلی برای پرورش مهارت های 

حفظ تعادل کودکان طراحی کنید؟

2
تا چه حد می توانید یک بازی گروهی برای پرورش مهارت های حفظ 

تعادل کودکان طراحی کنید؟

3
تا چه حد می توانید اسباب بازی های مناسب برای پرورش مهارت های 

حفظ تعادل فهرست کنید؟

4
تا چه حد می توانید فهرستی از بازی های مرتبط با پرورش مهارت های 

حفظ تعادل کودکان تهیه کنید؟

5
با  تا چه حد می توانید از تصاویر بازی های فردی و گروهی مرتبط 

حفظ تعادل، یک پوستر تهیه کنید؟
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فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

بیندیشید و پاسخ دهید فصل اّول
                     

الف( درست و نادرست بودن عبارت های زیر را با عالمت مشخص کنید.
د         ن     1 منظور از رشد، تغییرات کیفی در عملکرد فرد است.    
د       ن    2 رشد شناختی به چگونگی یادگیری توجه دارد.  
د       ن    3 دست یابی به انجام حرکات تعادلی از اهداف رشد جسمی است. 
د       ن    4 در مسیر رشد حرکتی، ابتدا حرکات کلی و عمومی بدن مشاهده می شود. 
د       ن    5 در مهارت های حرکتی حفظ تعادل رشد دستگاه های عصبی و استخوان ها مؤثر است. 

ب( عبارت های زیر را کامل کنید.
6 عاملRH، از عوامل . . . مؤثر بر رشد جسمی ـ حرکتی است.

7 بازتاب گام برداشتن،  گامی اساسی برای حرکت ............................ است. 

8 عضالت کوچک بدن انجام حرکات ظریف مانند ............................ را به عهده دارند. 

9 مهارت های هماهنگی عضالت توانایی ایجاد هماهنگی بین ............................ برای انجام یک فعالیت است.

10 حرکاتی مانند برخاستن از زمین و غلت زدن، جا  خالی دادن، از انواع مهارت های ....................... هستند.

ج( گزینۀ صحیح را با عالمت مشخص کنید.   
11 کدام یک از عوامل زیر جزء اصول رشد است؟

ب( تفاوت های فردی کودکان  الف( شاخص های رشد 
د( اهداف رشد ج( تفاوت های رشد و تکامل 

12 کدام یک از عوامل زیر جزء عوامل محیطی مؤثر بر رشد جسمی ـ حرکتی است؟

ب( رنگ پوست  الف( تاالسمی 
د( تولد با وزن کم ج( نشانگان داون 

13 کدام جنبۀ رشد توانایی حرکت و کنترل بخش های مختلف بدن را بر عهده دارد؟

ب(کالمی   الف( اجتماعی 
د( شناختی ج( حرکتی 

د( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
14 تفاوت رشد و تکامل را با ذکر مثال توضیح دهید.

15 ارتباط رشد جسمی ـ حرکتی را با سایر ابعاد رشد به صورت نمودار نشان دهید.

16 شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی را نام ببرید.

17 دو دلیل برای ضرورت و اهمیت توجه به رشد جسمی ـ حرکتی بنویسید.

18 نقش یکی از عوامل محیطی را در رشد جسمی ـ حرکتی توضیح دهید.

19 دو مزیت استفاده از جدول رشد را توضیح دهید.
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20 نقش بازتاب ها را در مهارت های حرکتی بزرگ توضیح دهید.

21 انواع مهارت های حرکتی عضالت کوچک را توضیح دهید.

22 اهمیت پرورش هماهنگی عضالت را توضیح دهید.

23 مهارت های حرکتی، هماهنگی عضالت را با ذکر مثال توضیح دهید.

24 مهارت های حرکتی حفظ تعادل را تعریف کنید.

هـ( تمرین کنید.
25 شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی یک کودک 3 ساله را با توجه به جدول رشد، کتاب همراه هنرجو تعیین 

کنید.
26 برای پرورش مهارت های عضالت بزرگ، یک بازی یا فعالیت طراحی کنید.

27 برای پرورش مهارت های عضالت کوچک، یک بازی یا فعالیت طراحی کنید.

28 برای پرورش مهارت های هماهنگی عضالت، یک بازی یا فعالیت طراحی کنید.

29 برای پرورش مهارت های حفظ تعادل، یک بازی یا فعالیت طراحی کنید.

30 چه فعالیت های دیگری می توانید برای پرورش شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی طراحی کنید.

ثبت نتایج ارزیابی واحد یادگیری توسعه شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

مالحظاتگویهموارد

تعیین شاخص های رشد جسمی ـ حرکتیشایستگی های فنی

پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ

پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک

پرورش مهارت های هماهنگی عضالت

پرورش مهارت های حرکتی حفظ تعادل

مسئولیت پذیریشایستگی های غیر فنی

انتخاب و به کارگیری فناوری مناسب

مدیریت مواد و تجهیزات

توجهات زیست محیطی

  رعایت نکات ایمنی در هنگام انجام فعالیت هاایمنی



فصل اول: توسعۀ شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

ارزشیابی شایستگی توسعه شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی

شرح کار:
1ـ تهیه فهرستی از جدول رشد براي تعیین شاخص های رشد جسمی ــ حرکتی ) عضالت بزرگ، عضالت کوچک، ...(
2ـ طراحی و اجرای یک فعالیت برای پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ از طریق حرکات ورزشی و جسمانی 

3ـ طراحی و اجرای یک فعالیت برای پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک از طریق نقاشی، دوخت و دوز، خمیربازی و… 
4ـ طراحی و اجرای یک فعالیت برای پرورش مهارت های هماهنگی عضالت از طریق نخ کردن مهره ها و باز و بسته کردن بندها، پرتاب کردن توپ و . . . 

5 ـ طراحی و اجرای یک فعالیت برای پرورش مهارت های حرکتی حفظ تعادل از طریق لی لی کردن، ایستادن روی یک پا و…
طراحی هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام شود:

نام فعالیت:                                                                              نوع فعالیت:
هدف فعالیت:                                                                          مکان فعالیت:

زمان فعالیت:                                                                           وسیله و ابزار مورد نیاز:
سن کودکان:                                                                           تعداد کودکان:   

تعداد مربی و کمک مربی:                                                          روش کار:

استاندارد عملکرد: 
توسعه شاخص های رشد جسمیـ  حرکتی با استفاده از حرکات جسمانی، تمرینات ورزشی، فعالیت های هنری، انجام بازی ها و استفاده از اسباب بازی ها مطابق 

با دستورالعمل ها و  آیین نامه های آموزش و پرورش پیش از دبستان و سازمان بهزیستی 

شاخص ها:
تعیین شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی )عضالت بزرگ، عضالت کوچک، ...(

پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ )حرکات ورزشی و بازی(
پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک )فعالیت های هنری، ورزشی و بازی(

پرورش مهارت های هماهنگی عضالت )بازی های جسمانی(
پرورش مهارت های حرکتی حفظ تعادل )انجام حرکات تعادلی(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: طراحی و انجام فعالیت های آموزشی جهت توسعه شاخص های رشد جسمیـ  حرکتی با توجه به شرایط زیر انجام می شود.

مکان: مرکز آزمون )کارگاه فعالیت های هنری و خالق(     زمان: 50 دقیقه )10 دقیقه برای طراحی و اجرای فعالیت های هر یک از مراحل کار(
تجهیزات: سالن، تجهیزات ورزشی و کارگاهی متناسب با استانداردها

ابزار: وسایل ورزشی و  اسباب بازی ها متناسب با استانداردهای بهزیستی و آموزش و پرورش پیش از دبستان
مواد مصرفی: مواد الزم در فعالیت های هنری )مقوا، نوارهای رنگی، چسب، قیچی مخصوص، رنگ های نقاشی مواد و ماژیک های رنگی و ...( و لوازم التحریر

 استاندارد و سایر شرایط: استفاده از آیین نامه ها و منابع علمی آموزش و پرورش و جداول رشد

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
2تعیین شاخص های رشد جسمی ـ حرکتی1
2پرورش مهارت های حرکتی عضالت بزرگ2
2پرورش مهارت های حرکتی عضالت کوچک3
2پرورش مهارت های هماهنگی عضالت4
2پرورش مهارت های حرکتی حفظ تعادل5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: مدیریت مواد و تجهیزات، مسئولیت پذیری، انتخاب و به کارگیری فناوری 

ایمنی: استفاده از روپوش کار و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت های جسمی ـ حرکتی
بهداشت: رعایت نکات بهداشتی در اجرای فعالیت ها

توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت محیط در هنگام اجرای فعالیت های ورزشی و هنری و حرکات بدنی 
و به حداقل رساندن دورریزها در محیط زیست و جمع آوری صحیح آنها

نگرش: مسئولیت پذیری در انجام فعالیت های آموزشی مراحل کاری
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*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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