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 رؤيت انكهيت

تطًح كهيت انتربيت نهطفىنت انًبكرة جايعت 

انًُىفيت في اعذاد يعهًت يتًكُت عهًيا 

يىاكبت نهتطىراث انبحثيت في يجال تربيت 

انطفم ، رائذة عهى انًستىياث انًحهيت 

 واإللهيًيت.

 

 رسانت انكهيت

تسعى انكهيت العذاد طانباث يتًتعٍ بًروَت 

يصذرها لىة اعذادهٍ انًهُى ولادراث  فكريت

عهى انًُافست في سىق انعًم داخهيا وخارجيا 

وتحميك انرؤيت انًستمبهيت نتعهيى يتًيز 

 نخذيت انًجتًع انًحهى وااللهيًى
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  توصٌف مقرر دراسً
 جامعة: المنوفٌة

 كلٌة: التربٌة للطفولة المبكرة
 قسم: العلوم األساسٌة

 

 :المقرر بٌانات -1

تربٌة ال: المقرر اسم :  الكودي زالرم
 الحركٌة لألطفال 

 الدبلوم المهنً : الفرقة

  6  :عملًساعة   6:نظرينظرى 62: الدراسٌة الوحدات عدد موسٌقً: التخصص
 ساعة4: اإلجمالً

 
 اكساب الطالبة المعرفة النظرية حوؿ التربية الحركية لمطفؿ. - :المقرر هدف -2

ة الحركية في تنمية اجيزة جسـ التعرؼ عمي دور االنشط -
 الطفؿ.

اعداد برامج التربية الحركية لمطفؿ المتضمنة بمنيج النشاط  -
 في الروضة.

 :المقرر تدريس من المستهدف -3
  المعموماااااااااااا ت أ -2

 :والمف هيم
عمى قادرا الطالب يكوف المقرر تدريس بانتياء  :أف ًً

 .مفيـو الحركة و انواعيا يتعرؼ عمي -1-أ

   عمي مفيـو الميارة و تصنيفيا. يتعرؼ-2-أ

 يتعرؼ عمي اىداؼ  قيـ وسمات التربية الحركية.  -3-أ 

العوامػػػؿ اسساسػػػية التػػػي تسػػػيـ فػػػي انجػػػاح منػػػاىج يصػػػؼ  -4-أ
 .التربية الحركية

 .اسنشطة الحركية لطفؿ الروضةيصؼ  -5-أ
اسنشػػػطة الحركيػػػة ودورىػػػا فػػػي تنميػػػة أجيػػػزة جسػػػـ يصػػػؼ  -6-أ

 .الطفؿ
 تالمهااااااااااااا را ب -3

 :الذهنية
عمى قادرا الطالب يكوف المقرر تدريس بانتياء  :أف ًً

 يميز بيف انواع الحركة . -1-ب
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 يقارف بيف تصنيفات الميارات الحركية . -2-ب
العوامػػػؿ اسساسػػػية التػػػي تسػػػيـ فػػػي انجػػػاح منػػػاىج  يفسػػػر-3-ب

 .التربية الحركية
 اسنشطة الحركية لطفؿ الروضةيقارف بيف  -4-ب

 الحركي لطفؿ الروضة. يحمؿ النشاط-5-ب
يفسػػػػر دور االنشػػػػطة الحركيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة اجيػػػػزة جسػػػػـ  -6-ب

 الطفؿ .
 .أنواع االغاني واالناشيد المحببة لمطفؿيميز بيف  -7-ب

 المهاااااااااااااااا رات ج-3
 الخ صاااااااة المهنياااااااة
 :ب لمقرر

 :أف عمى قادراً  الطالب يكوف المقرر تدريس بانتياء
 لطفؿ المختمفة.يمارس انشطة حركية تنمي اجيزة جسـ ا -1-ج

المتضػػػػػػػمنة بمػػػػػػػنيج نشػػػػػػػاط يمػػػػػػػارس اداء قصػػػػػػػة حركيػػػػػػػة  -2ج 
 الروضة.

المتضػػػػػػمنة بمػػػػػػنيج نشػػػػػػاط  يمػػػػػػارس االلعػػػػػػاب الصػػػػػػ يرة -3-ج
 .. الروضة

 يؤدي تمرينات بدنية وتمثيمية. -4-ج
 المهاااااااااااااااا رات د -2

 :الع مة
 :أف عمى قادراً  الطالب يكوف المقرر تدريس بانتياء

 التربية الحركية و مياراتيا.يعمؿ ضمف فريؽ فى تعميـ  -1-د
يسػػتخدـ الوسػػالؿ السػػمعية والبصػػرية فػػى عػػرض القصػػص  -2-د

 الحركية و االلعاب.

العوامػػػؿ اسساسػػػية التػػػي يتواصػػػؿ مػػػي افخػػػريف فػػػي معرفػػػة  -3-د
   .تسيـ في انجاح مناىج التربية الحركية

 محتوى المقرر: -4
 
 
 

 المحتوي ت النظرية

األس بي
 ع

 نظريال المقرر محتوى
 عدد

 الس ع ت
 نظري
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1 
 مفيـو الحركة

 أنواع الحركة
6 

 6 الميارات الحركية 2

3 
تطور نمو الميارات الحركية 

 لمطفؿ
6 

4 
 التعمـ الحركي

 6 التعمـ عف طريؽ الحركة

 6 مفيـو التربية والتربية الحركية 5

 6 أىداؼ التربية الحركية 6

7  . 6 امتحاف ميد تيـر 

8 

 الحركية لتربيةا تدريس طرؽ 

 تسػيـ التػي اسساسية العوامؿ 
 التربيػػػػػة منػػػػػاىج انجػػػػػاح فػػػػػي

 الحركية

 الحركيػػػة والخبػػػرات اسىػػػداؼ 
 المختمفة الحركة لمجاالت

6 

 6 أوال : القصة الحركية 9

 6 ثانيا : اسلعاب الص يرة 11

 6 ثالثا : التمرينات التمثيمية  11

 6 رابعا : التمرينات البدنية 12

13  2 ف أعماؿ السنة .امتحا 

14 
  امتحاف نياية الفصؿ الدراسي

 اسوؿ.
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 المحتوي ت العممية

األس بي
 ع

 العممي المقرر محتوى
 عدد

 الس ع ت
 عممي

1 
 المتكاممة الحركية اسنشطة 

 الروضة لطفؿ
  :النشاط االوؿ 

6 

2  .6 النشاط االوؿ 

3  .6 النشاط االوؿ 

4  .6 النشاط الثاني 

5  6 ي.النشاط الثان 

6  .6 النشاط الثاني 

7  .  6 إمتحاف ميد تيـر

 6 النشاط الثالث 8

 6 النشاط الثالث 9

11 
 النمو لتقويـ مقياس نموذج 

 6 لمطفؿ والحركي البدني

11 

 النمو لتقويـ مقياس نموذج 
 مجاؿ في لمطفؿ والحركي البدني
 المتصمة الميارات نمو

 الكبيرة بالعضالت

6 
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12 

 النمو ـلتقوي مقياس نموذج 
 في لمطفؿ والحركي البدني
 الميارات نمو مجاؿ

 الدقيقة. بالعضالت المتصمة

6 

13  . 2 امتحاف أعماؿ السنة 

14 
  امتحاف نياية الفصؿ الدراسي

 اسوؿ.
 

 
 التعماايم أساا ليب -5

 :والتعمم
 المحاضرة المطورة 
 حل المشكالت. استراتٌجٌة 
 المناقشة وحلقات البحث استراتٌجٌة. 
 لذهنًالعصف ا. 
 .ًاستراتٌجٌة البٌان العمل 
 ًإستراتٌجٌة التعلم التعاون 

  التعلم الذاتًاستراتٌجٌة. 
 التعماايم أساا ليب -6
 لمطااااااا ب الاااااااتعمم و

االحتي جاااااااااااا ت  ذوى
 الخ صة:

 .ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة 
 

 تقويم الط ب: -7
أ االسااااااااااا ليب  -7

 المستخدمة
  درجات أعمال السنة. 
 اإلمتحان النظري. 
 .االمتحاف العممي النيالي 

 

الرابي عشر السابي المتحاف الميد تيـر  واالسبوع اسسبوع   :التوقيت ب-7
 لالمتحاف النظري والعممي  النيالي . 

 .%21سعماؿ السنة  اتدرج  11 :الدرج ت توزيع ج-7

 15  31درجة لالمتحاف العممي% 

 25  51 النظري لالمتحافدرجة% 
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 51  111لمدرجات درجة لممجوع الكمي% 
 :والمراجع الدراسية الكتب ق ئمة -8
  ال يوجد.  :مذكرات أ-8
 محاضرات في الميارات الحركية لمطفؿ.   : ممزمة كتب ب-8
  : مقترحة كتب ج-8
 أونشارات عممياة دوري ت د -8

 .إلخ اإلنترنت أومواقع
 اإلنترنت.-
 لمكتبة.ا-

جلس القسم رئٌس م            أستاذ المقرر           
 العلمً 

 عمرو الكشكشً /د.أ           د/ رانٌا حامد
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 المحتوى
 رقم الصفحة الموضوع

 49 -13 : حركة اإلنساف الفصل األول
 14 مفيـو الحركة

 17 الحركة الرياضية
 18 أنواع الحركة 

 21 اسوضاع في الحركة الرياضية
 26 الميارات الحركية

 31 تصنيؼ الميارات الحركية
 34 تطور نمو الميارات الحركية لمطفؿ

 48 التعمـ الحركي
 48 التعمـ عف طريؽ الحركة

 111 -51 : مفيـو التربية الحركية الفصل الث ني
 52 مفيـو التربية والتربية الحركية

 56 أىداؼ التربية الحركية
 59 قيـ التربية الحركية

 61 سمات التربية الحركية 
 64 ركيةبرامج التربية الح

 66 تقسيمات المجاؿ النفس حركي
 75 اسىداؼ والخبرات الحركية لمجاالت الحركة المختمفة

 92 سمات النشاط التعبيري لطفؿ ما قبؿ المدرسة
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 98 طرؽ تدريس التربية الحركية
 148 -111 : اسنشطة الحركية لطفؿ الروضة  الفصل الث لث

 116 أوال : القصة الحركية
 118 سلعاب الص يرةثانيا : ا

 134 ثالثا : التمرينات التمثيمية 
 141 رابعا : التمرينات البدنية

: الجزء التطبيقي لألنشطة الحركية المتكاممة  الفصل الرابع
 لطفؿ الروضة 

149- 182 

 151 الجزء التطبيقي لألنشطة الحركية المتكاممة لطفؿ الروضة
رىا في تنمية أجيزة : اسنشطة الحركية ودو  الفصل الخ مس

 جسـ الطفؿ
183- 224 

 184 تأثير ممارسة اسنشطة الحركية عمى الجياز الحركي
 196 تأثير ممارسة اسنشطة الحركية عمى الجياز العظمي
 197 تأثير ممارسة اسنشطة الحركية عمى الجياز العضمي
 197 تأثير ممارسة اسنشطة الحركية عمى الجياز الدوري

 198 رسة اسنشطة الحركية عمى الجياز التنفسيتأثير مما
 198 تأثير ممارسة اسنشطة الحركية عمى الجياز العصبي
 199 تأثير ممارسة اسنشطة الحركية عمى الجياز اليضمي
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 اإلَساٌ حركت

 
 الحركة مفهوم

 الرٌاضٌة الحركة
  الحركة أنواع

 الرٌاضٌة الحركة فً األوضاع
 الحركٌة المهارات
 الحركٌة المهارات تصنٌف

 للطفل الحركٌة المهارات نمو تطور
 الحركً التعلم
 الحركة طرٌق عن التعلم
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 الفصل األول
 حركة اإلنس ن

 مفهوم الحركة :
 اسساسية الطريقة وىي لمحياة اسساسي الشكؿ وىي النشاط ىي الحركة

 ، عاـ شكؿب الذات وعف والمفاىيـ اسفكار والمشاعر عف التعبير في
. خارجيا  داخميا أو كاؼ سواء ما لمثير بدنية ممحوظة استجابة فيي
 فمقد ، الوجدانية والمشاركة أشكاؿ االتصاؿ أقدـ مف الحركة وتعد

 عف فضال ، وجماعتو نفسو لحماية القديـ قبؿ اإلنساف مف استخدمت
 الفراغ وقت في ممارسة اسنشطة مف والمتعة المرح وسالؿ أىـ مف إنيا
 وقد ؛ وال ضب والقمؽ التوتر مف التخمص إلى تؤدي بدورىا والتي

 المتقدـ التكنولوجيا عصر الحديث العصر إلنساف الحركة ظيرت أىمية
 اإلنسانية الحركة في الدالـ والمتزايد النقص لتعويض أساسي كجزء
الجانب  إلي إضافة أىميتيا فجاءت العممي التقدـ ىذا عف الناتجة
 عؼ الناتج والضعؼ القصور حاالت لمعالجة تعويضي كجانب البنالي
 . الفرد التي يمارسيا والمينة العمؿ طبيعة
 عمى الفرد تساعد فيي ، وحديثا قديما التعمـ طرؽ مف الحركة تعد كما

 ومف ، المشكالت وحؿ المفاىيـ وتشكيؿ الجوانب المعرفية اكتساب
 البيلة في اكتشافات عديدة تحقيؽ مف الفرد أيضا تمكف خالليا

 والحركات بالجيد ذلؾ عمى االقتصاد ساعده مما والطبيعية االجتماعية
 . لذلؾ تبعا حياتو وتكيؼ أنماط
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 لمنواحي انعكاس وىي البدنية القوة عف تعبير بأنيا الحركة وتعرؼ
 الوسالؿ إحدى أيضا وىي ، الفرد شخصية وتعبير عف ، والنفسية العقمية
 في الفعؿ ىي أيضاً  والحركة.  متزنة شاممة تربية الفرد لتربية اليامة
 قوه بواسطة أخر مكاف إلى مكاف مف التحرؾ أي ، المكاني الت يير
 . خارجية
 أو ، خارجية قوة أي آخر جسـ عمى جسـ بتأثير أما تحدث فالحركة
 .العضاالت  قوة الجسـ )ذاتية( بتأثير داخؿ تكوف

 التي اليادفة الحركة ىي الحركية التربية مجاؿ في المقصودة والحركة
 ، اإلرادية الحركة أي ، لمعضالت الييكمية النشاط الممحوظ إلى تؤدي
 وغير ، منتظمة انتقالية ، )دوراني ، متعددة بأشكاؿ الحركة وتكوف
 . بدوف( أو ، مرجحات ذات ، منتظمة
 في وتتبايف أشكاليا في وتتنوع ، خصالصيا في اإلنساف حركة تختمؼ

 حركات ككؿ فيي ، بيا التعريؼ كميا في تتحد نياولك ، أغراضيا
 دورانو لمسافة أو لمجسـ انتقاؿ كونيا عف تخرج ال ، اسخرى اسجساـ
 والوثب ، الجري وكذا ، حركة فالمشي ذلؾ وعمى ، معيف زمف في معينة

 أغراض ليا حركات كميا وىذه ، إلخ...  ، ، والتسمؽ والمرجحة ،
 . محددة
 المريض كحركة معينة أغراض ليا ليس التي اتالحرك أيضاً  وىناؾ

 حركات باستمرار أو يداه وتيز في الطريؽ يسير مثال الذي بالصراع
 .العشوالية  المجانيف
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 ، لمجسـ دوراف أو انتقاؿ كؿ عمى حركة كممة نطمؽ أف يمكف ذلؾ وعمى
 كانت سواء لمحركة والبد ، بدونو أو كاف ب رض سواء ، أجزالو سحد أو

 الرياضية ، والحياة مت يرة أو ثابتة سرعة ليا يكوف أف دالرية أو ليةانتقا
 والساحات المالعب في يوـ كؿ نمارسيا التي اليادفة بالحركات غنية

 أو التمريف في أو اسجيزة وعمى ، بدونيا أو ، وباسدوات واسندية
 ىذه تسمية عمى ولقد أصطمح ، والمنافسات المباريات أو التدريب
بأف  والتماريف الحركة بيف نفرؽ ، وليذا بالتماريف الرياضية تالحركا
 ثابت غرض ليا حركة ىو أو ، معيف غرض لو يكوف أف البد التمريف
 أو غرض لو كاف سواء دوراف أو أي انتقاؿ فيي الحركة أما ، وواضح

 ال رض  ىذا لو يكف لـ
 عف دفاعال وفي رزقو كسب في بالحركة وجوده منذ اإلنساف استعاف ولقد
 ، واستمرارىا حياتو عمى لممحافظة الوحيدة كانت وسيمتو إنيا بؿ ، نفسو
 ، تقؿ حركتو بدأت عصر افلة في اإلنساف ودخوؿ المدنية تطور ومي
اإلنساف  اىتماـ كاف أف وبعد ، وتكوينو عمى صحتو بالتالي انعكس مما

 ويحاوؿ ، وبحركت ييتـ أخيرا بدأ ، وتطويرىا افلة عمى منصباً  وتركيزه
  . الحركية المشاكؿ وجدت ىذا ومف بيا ، واالرتفاع وصقميا تطويرىا

 بالنسبة الحياة وىي ، والسعادة البيجة ىي الحركة أف نقوؿ أف يمكننا لذا
 أنيا نرى ، لمحركة اسبعد المفيوـ إلى نظرنا ولو ومصدر حياتو لإلنساف
 ، بدونيا تتطور أو أف تسير لمحياة يمكف وال ، وسيدتيا الحياة جوىر
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،  الذكاء فينمو وطاقاتنا قدراتنا وتنمية تطوير نستطيي الحركة خالؿ فمف
 . اإلرادة وتعزز
 : الري ضية الحركة

 عالمو مي اإلنساف بيا يتعامؿ التي االجتماعية الوسيمة ىي الحركة إف
 ذات حركة بأنيا الرياضية الحركة تعتبر ، و الم ة مثؿ تماماً  بو المحيط
 ، العمؿ مثؿ حركة تماماً  نحققيا أف يجب إنجازاتيا التي وليا ، وىمست
 إلى ماسة حاجة في ىنا ونحف ، بيا الخاصة ومعانييا أىدافيا ليا كذلؾ
 جميي بأف نقوؿ يمكف أف ولذلؾ ، الرياضي معنى المستوى فيـ

 ، المستوى ليا خواص ولو بسيطة أىدافاً  تحقؽ التي الرياضية الحركات
يقؼ  أف يستطيي عندما يتحقؽ مثالً  سنة عمره لطفؿ بالنسبة فالمستوى

 ثالث عمره لطفؿ بالنسبة أما ، المشي مف يتمكف عندما ربما أو ، وحده
 حركي مستوى ذو الطفؿ أف ونقوؿ ، المستوى يت ير فإف ، سنوات
 إذا استطاع أف أو ، صدره مستوى ارتفاع مف أسفؿ إلى يثب عندما
 لنا يتضح ؾكذؿ ، مثالً  متري ارتفاعو سور فوؽ مف الكرة يرمي

 حركات أو تمرينات مجموعة أداء أثناء ، ويظير الحركي المستوى
 ، الحركي فيـ المستوى أف شؾ وال ، جيد حركي توافؽ في تعبيرية
 حركي توافؽ في تعبيرات حركية أو تمرينات مجموعة أداء أثناء يظير
 لمراحؿ بالنسبة ديدهوتح بؿ الحركي المستوى فيـ أف وال شؾ ، جيد
 التعميمية واسسس التربوية مراعاة النواحي في كثيراً  تساعدنا سوؼ النمو

 أف ينص عمى التطابؽ فمبدأ ، الحركية لمتربية تدريسنا أثناء وتطبيقيا ،
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 لممستوى والمطابقة ، والمستوى والجنس لمسف مطابقة الدرس مادة تكوؼ
 فعالً  القالـ الحركي المستوى مف قميال أعمى تكوؼ المادة أف تعني ىنا
 . المادة تدريس وقت الطفؿ عند
 بأنيا : الرياضية الحركة تعريؼ يمكف سبؽ ومما

 جميي التماريف التي تحقؽ أىدافا حركية أو مستوى حركيا .
 أنواع الحركة :

 تشمؿ الحركة عمى أنواع عدة وىي :
 حركة إرادية ، وال إرادية . -1

 ركض ... إلخ( . حركة أساسية )مشي ، رمي ، -6

 حركة رياضية )مكتسبة ، ميارة( . -3

 كما أف الحركة يمكف أف تكوف :ػػ 
حركة إيجابية : وىي الحركة التي تكوف باتجاه اليدؼ المطموب  -1

. 

حركة سمبية : وىي الحركة التي تكوف اتجاىيا ليس نحو اليدؼ  -2
 المطموب ، وجميي الحركات البدالية تكوف حركات سمبية .

 كة مف خالؿ ثالثة عوامؿ وىي :ػػوتقاس الحر 
 الزمف : وىو الوقت المست رؽ بيف النقطتيف . -1

 المجاؿ : وىو المركز المحصور بيف نقطة وأخرى . -2

الديناميكية : وىي القوة المحركة لمجسـ ، فالقوة ىي اسساس التي  -3
 تحكـ الحركة .
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 وتوجد عدة عوامؿ تؤثر عمى الحركة وىي عمى النحو التالي :ػػ
الوظيفية لمجسـ : وىي العوامؿ الفسيولوجية وسالمتيا ،  اسسس -1

 سالمة أجيزة الجسـ .

العوامؿ النفسية : كالصفات اإلرادية وتنمية روح اسخالؽ والرغبة  -2
 في العمؿ

العوامؿ الوراثية : وىي العوامؿ التي يحمميا الفرد مف جير إلى  -3
 أخر .

صاحبيا عمى  العوامؿ اإلجتماعية والبيلية : كالميف التي تجبر -4
 أداء نمط معيف مف الحركات .

 المرض  -5

 وتصبح الحركة فعالة عندما تتوافر العناصر افتية :ػػ 
القدرات البدنية والحركية وتشمؿ : القوة ، السرعة ، الرشاقة ،  -1

 المرونة ، الميارة ، التوازف .... إلخ .

القدرات الحسية وتشمؿ : البصر ، السمي ، الممس ، الشـ ،  -2
 ؽ ، اإلحساس الحركي .التذو 

عمميات اإلدراؾ وتشمؿ : إدراؾ المكاف والزماف ، معمومات عف  -3
 الجسـ .

 أما الفاعميات الحركية فتتكوف مف عدة عوامؿ وىي :ػػ
 فعاليات اإلسناد وتشمؿ : إسناد الجسـ ، إسناد جسـ خارجي. -1
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فعاليات التعمؽ وتشمؿ : التعمؽ مف جسـ ثابت ، التعمؽ مف  -2
 جسـ متحرؾ .

 فعاليات امتصاص القوة وتشمؿ :  -3

 امتصاص قوة جسـ اإلنساف مثؿ : اليبوط ، السقوط  -

امتصاص اسجساـ اسخرى مثؿ : االستالـ والمناولة في كرة  -
 السمة ، االرتداد مثؿ حالط الصد بالكرة الطالرة 

 : األوض ع الحركية
إف موضوع اسوضاع الحركية ، وتعمـ ىذه اسوضاع لو أىمية كبيرة 

 بالنسبة لمنواحي الصحية والتربوية ، وكذا النواحي الفنية .
ويتكوف سير لحركة كما يظير عمى شرالط اسفالـ مف عدة أوضاع 
كثيرة مستقمة ، وىذا يوضح لنا عممية االنسياب في الحركة ، ولحظة 
االنتقاؿ إلييا التي نحمميا تفصيميا مف خالؿ دراسة ىذه اسوضاع ، وال 

ذلؾ أو ندركو إدراكا سميما إال بالربط دالما باسوضاع يمكف أف يتضح 
 السابقة واسوضاع الالحقة .

وتقسـ أوضاع جسـ اإلنساف في الحركة إلى قسميف : أوضاع حركية 
عادية ، وأوضاع حركية غير عادية ، وتتواجد اسوضاع العادية سواء 

حقيؽ لمجسـ أو أحد أجزالو أثناء اسداء الجيد ب رض المساعدة في ت
ىدؼ الحركة اسساسي ، بمعنى االجتياد لموصوؿ إلى اسداء الحركي 
المثالي واالقتصادي . وعمى ذلؾ يمكف القوؿ بأف اوضاع الرياضيف في 

 االستعداد وضي في السباحيف الوثب العالي مف فوؽ العارضة ، وكذا
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 كميا أوضاع ، إلخ...  ، الكرة مسؾ عند واالعبيف ، السباحة وأثناء
 . الجمباز أوضاع وكذا ، عادية يةحرك
 شكميا يخرج التي اسوضاع تمؾ فيي العادية غير الحركية اسوضاع أما
 وىذه ، ضليمة بدرجة منيا تقترب قد التي المعروفة أو القواعد عف

 غير الحركية إلى اسوضاع ننظر أف يمكف وال ، بإرادتو الالعب يمارسيا
 وال ، جميمة ولكنيا ، مثالية أو يةاقتصاد إنيا عمى )ال ريبة( العادية

 . الصحيحة النظر وجية مف اعتراض عمييا
 : الحركة أشكاؿ
 : والمستمرة( )البسيطة المتكررة والحركة الوحيدة الحركة
 وتنتيي واحدة مرة تؤدي التي أي ، الم مقة الحركة:  ىي الوحيدة الحركة

 الحركة أما ، خال...  ، والشقمبة ، ، والرمي والدفي ، القفز مثؿ ،
 والجري ، حركة التجديؼ:  مثؿ مرات عدة ومعادة متماثمة فيي المتكررة

 كانت سواء حركة كؿ وتنقس.  الخ...  ، والمشي ، الدراجة وركوب ،
 حركة كؿ مراحؿ عف وسنتكمـ ، ثالثة أو مرحمتيف إلى أو متكررة وحيدة
 .حدة  عمى
 : الوحيدة الحركة تكوين مراحل

ة وحيدة مثؿ الرمي أو القذؼ أو الوثب ، كذلؾ حركات تنقسـ كؿ حرك
التي  المرحمة التمهيديةالعمؿ البدني الصعب إلى ثالث مراحؿ : 

نسمييا طبقا لوظيفتيا بمرحمة االستعداد ، وىذه يمكف لممرء أف يحددىا 
وىي التي ننتقؿ إلييا مف المرحمة السابقة  المرحمة األصميةبوضوح ، ثـ 
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ة االستعداد لمحركة ، وفي المرحمة اسصمية ال يعني ، والتي ىي مرحم
طبعا انتياء الحركة في تمؾ المحظة ، سف وقي الحركة وصداىا الذي 
تنتيي الحركة بانتيالو ما زاؿ قالما ، وىذا يتـ في المرحمة اسخيرة التي 

 تسمى 
 . مرحمة االنته ء

أو حركة  وعمة ذلؾ تنقسـ مراحؿ حركة الجسـ ، سواء كانت حركة عمؿ
 رياضية إلى ثالثة أقساـ :ػػ

 المرحمة اإلعدادية )التمييدية( -1

 المرحمة اسصمية )اسساسية( -6

 المرحمة النيالية )الختاـ( -3

فالمرحمة اسولى ىي مرحمة اإلعداد : والتي تعمؿ عمى تحقيؽ أكمؿ 
استعداد لممرحمة اسصمية ، وعمييا تتوقؼ وتتواجد احتماالت وفرص 

دي الناجح لممرحمة اسصمية ، ولذلؾ فيي تؤثر بدرجة التنفيذ االقتصا
 كبيرة عمى سير الحركة .

ويتـ اإلعداد لممرحمة اسصمية كما يحدث مثال في حركة رمي الكرة ، 
بأف يسبقيا حركة عكسية لذراع الرمي الممسكة بالكرة ، مي مشاركة 

مف  عاليًا أيضا الوثب الجسـ كمو في ىذه الحركة العكسية ، وفي حالة
 سسفؿ لمذراعيف مرجحة كذلؾ وضي )الوقوؼ . الذراعاف أماما( يحدث

، وصاحبيا سقوط الجسـ سسفؿ بسبب ثني مفاصؿ القدميف  والخمؼ
والركبتيف والفخذيف ، وكذلؾ قبؿ حركة الدورة اليوالية الكبرى عمى العقمة 
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يحدث الجسـ مرجحة عكسية أوال إلى أعمى حتى يصؿ إلى وضي 
اليديف ، ثـ يبدأ بعد ذلؾ في المرحمة اسصمية مف الحركة الوقوؼ عمى 

. 
يتضح مما سبؽ أف مف خواص الحركة التمييدية حدوثيا في اتجاه 
يابا في خط  عكس الحركة اسصمية ، وىذا ال يعني أف تكوف ذىابا وا 
مستقيـ فحسب ، ولكنيا قد تكوف أيضا ت يرا نسبيا في االتجاه الدالري 

ما في حركة الوثب العالي فيحدث قبميا سقوط إلى اسصمي لمحركة ، أ
أسفؿ ، كما يسبؽ حركة الرمي حركة خمفية لذراع الرمي ، وكذا الكتؼ 

 ، وربما تشمؿ الجسـ كمو حسب قوة الحركة. 
 المسافة إيجاد عمى اإلعدادية المرحمة في التمييدية الحركة وتعمؿ
 أف والشؾ.  الحركة في أصمياً  العضالت المشتركة لعمؿ المناسبة الكبيرة
 مرة مف:  كرة يرمي أف حاوؿ إذا بوضوح يرى أف يستطيي المرء

 يكوؼ سوى المرجحة مف فالرمي ؛ المرجحة بدوف وأخرى ، المرجحة
 سف ، أكبر تسارع عجمة فتكتسب ، الكرة أكثر عمى يؤثر سنو قوة أكثر

 وفي ، أبعد مدى العضالت مف عمؿ وكاف ، الصفر مف تبدأ لـ الحركة
 . أطوؿ زمف

 إعداد التمييدية الحركة بواسطة اسصمية لممرحمة اإلعداد بجانب ويوجد
 فمثالً  ، الخ...  ، االنزالؽ أو ، الجري ، أو المشي حركة بواسطة آخر
 الجمة دفي يسبؽ حركة كما ، جري حركة دالماً  والقفز الرمي حركة يسبؽ
 عف ىذه االنزالؽ أو الجري أو المشي حركات تختمؼ ، انزالؽ حركة
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 عكس التمييدية الحركة تتجو فبينما ، االتجاه حيث الحركة التمييدية مف
حركات المشي والجري واالنزالؽ في نفس اتجاه  تتجو اسصمية الحركة

 المرحمة عند بداية الجسـ مستعداً  يكوف وبذلؾ  الحركة اسصمية تقريبا ،
 أو ، الوثب في الستخداميا الطاقة مف كبيراً  جزءً  يختزف ، سنو اسصمية
 أو الوثب حركة طريؽ عف تزداد سوؼ الطاقة وىذه ، أو الرمي ، الدفي
مستوى  يتحقؽ أف النتيجة ، فتكوؼ اسصمية المرحمة في نفسيا الدفي
 الدفي بدوف أو الجري كاف أو ، الوقوؼ مف الوثب كاف لو عما مرتفعاً 
  . الدوراف أو االنزالؽ أو الجري
 بؿ ، التمييدية الحركة وجود يم ي ال االنزالؽ أو الجري كاتحر  وتواجد

 يكوف أف يعني وىذا ، التمييدية الحركة تتواجد بجانب الحركات ىذه أف
 ، الحركة التمييدية طريؽ عف اسصمية لممرحمة والتجييز اإلعداد

 مثالً  الرمح فرامي.  االنزالؽ أو المشي أو الجري حركة إلى باإلضافة
 كذلؾ ، الجري أثناء الوقت نفس في بشدة الحركة التمييدية بعمؿ يقوـ
 الوثب حالة في بجانب الجري مباشرة الوثب قبؿ تمييدية حركة توجد
 . الجمباز حركات وفي ، والطويؿ العالي

 تحقيؽ إلى الوصوؿ في تتركز أىميتيا فإف:  الرليسية لممرحمة وبالنسبة 
 صدى الواقي في ىي:  لمحركة ةالنيالي مباشرة . والمرحمة الحركة غرض
 ناحية مف االتزاف حالة مف إلى الوصوؿ التعريؼ ىذا ويعني ، لمحركة

 ترؾ عند النسبي السكوف إلى الوصوؿ بمعنى ، الحركة ديناميكية
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 حركة في الشروع أو ، إلى االنتقاؿ حالة في أو عنو أو االبتعاد الجياز
  . جديدة

 : البدنية الجوانب تنمية في الحركة إسيامات
 .الالزمة الحركية الميارات الطفؿ إكساب في الحركة تساىـ -1

 .لمطفؿ الحركية العالقة تنمية في الحركة تساىـ -2

 .لمطفؿ البدنية المياقة تحقيؽ في الحركة تساىـ -3

 :النفسية  الجوانب تنمية في إسيامات الحركة
 الحركة وسيمة لمتعبير عف الذات  -1

 مف والتخمص المكبوتة فعاالتالحركة وسيمة لمتعبير عف االن -2
 .الض وط

 الحركة وسيمة تساعد اسطفاؿ عمى النماء الفكري والصفاء الذىني -3

 الحركة جزء أساسي في تشكيؿ الشخصية -4

 :االجتماعية  الجوانب تنمية في إسيامات الحركة
 .افخر فيـ اسطفاؿ تساعد الحركية الخبرات -1

يـ العالقات االجتماعية تساعد في إرساء القيـ وتدع الحركية الخبرات -2
 اإليجابية

 االجتماعي االتصاؿ أشكاؿ مف شكالً  اعتبارىا الحركة يمكف -3
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 المه رات الحركية
 مفهوم المه رة :

تشكؿ الحركات جانبا ميما في حياتنا اليومية بعضيا حركات موروثة ، 
 الرياضية اسنشطة في نستخدميا التي وبعضيا حركات متعممة ، كتمؾ

رات والتي تتطمب الكثير مف التدريب والخبرة سجؿ إتقانيا ميا شكؿ عمى
 منظار نالحظيا مف عندما عمؿ أو ميمة ىي الميارة اعتبار ، ويمكف

 ىذا ومف ، التعمـ ل رض المطموبة والحركية الحسية االستجابات
 الميارة ىذه بأف السمة كرة في الحرة نسمي الرمية أف يمكف المنطمؽ
 اسداء دالة لفاعمية صفة الميارة اعتبار يمكف ىأخر  جية ومف ، حركية

 ، جديد حركي تنظيـ في الحركية ، إذ يطور المتعمـ بعض االستجابات
 معينة عضمية مجاميي عمؿ وترتيب تنظيـ تتطمب ميارة حركية كؿ أف
 سجؿ ، وعادة تتوحد كؿ نتاج المجاميي العضمية معيف اتجاه في

 اعتبار فيمكف اليدؼ تحقؽ ما ومتى ، معيف ىدؼ إلى الوصوؿ
 ىو الماىر إف الالعب أي ؛ ماىر شخص الحركة لتمؾ الشخص المنفذ

 السريي اسداء مثؿ عالية معيف بنوعية واجب تنفيذ مف يتمكف الذي
 في حيف بطيلة بسرعة ولكف الميارة ينفذ المبتدئ الالعب إف ، والدقيؽ

 . أسرع بشكؿ ينفذىا المتمرس الالعب إف
 لألنشطة وفقا ، اليومية الحياة في الميارة مصطمح خداـاست يتسي و

 مطمؽ مصطمح تحديد الصعوبة ومف ، إلي ميارة تحتاج والتي المختمفة
 مف اسداء ، والميارة ىي نسبية مستويات إلى تشير لكونيا نظراً  لمميارة
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 ، إلنجازه ميارية قدرات يتطمب العمؿ وىذا ما عمؿ إنجاز عمى القدرة
عرفيا )أحمد خاطر وأخروف( بأنيا "جوىر  كما العامة الحياة يوالميارة ف

 الجيد مف مقدار بذؿ مي مف العمؿ كبير بإنجاز يتميز الذي اسداء
التي  النشاطات تمؾ" وعرفيا )محمد خير اهلل ممدوح( بأنيا". البسيط
 إلى يؤدي التآزر مف بنوع والص يرة الكبيرة العضالت استخداـ تستمـز
"  بأنيا (Webster )وبستر قاموس وعرفيا ".اسداء في جودةوال الكفاية
 ".اسداء وسيمة خالؿ فعالة بصورة معرفتو استخداـ عمى الفرد قابمية

 مف أما في المجاؿ الرياضي فقد تطرؽ إلييا )وجيو محجوب( فعرفيا
 واستعماليا وآليتيا الحركة ثبات" بأنيا الحركة مختص عمـ نظر وجية
 اسداء في الدقة" أيضا بأنيا وذكر ،"ناجح وبشكؿ ةمختمف وضعيات في

 إلى الكامؿ االنتباه بدوف اسداة مسار مي الحركي المسار يمتقي عندما
 التوصؿ في القابمية امتالؾ" بأنيا أما )شمت( فعرفيا". مجريات اسمور

 ،"ممكف وقت وبأقؿ ممكف جيد بدني وبأقؿ ثقة بأعمى نيالية نتالج إلى
 سواء كانت اإلنجاز عمى عالية قدرة"حساـ الديف( بأنيا  وعرفيا )طمحة

عرفيا  وكذلؾ". بدونيا أو بأداة خصـ ضد أو فريؽ داخؿ أو منفرد بشكؿ
 ليا وظيفي عمؿ")نجاح ميدي شمش ، وأكـر محمد صبحي( بأنيا 

 أو لمجسـ حركة طوعية ويتطمب إليو الوصوؿ يستوجب غرض أو ىدؼ
 ".سميماً  أداء الحركة يؤدي لكي أعضالو أحد
 : افتية بالمعادلة )سنكر( عرفيا وقد

 الماللمة×  الشكؿ×  الدقة× السرعة  = الميارة
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  : المه رات الري ضية طبيعة
 اليومي الحديث خالؿ ومتعددة متنوعة بطرالؽ الميارة مصطمح يستخدـ
 المشي في أبناليـ ميارات عف يتحدثوف افباء المنزؿ نسمي ففي العابر،

 وفؽ العماؿ الصناعة يصنؼ وفي ، القدـ كرة لعب أو احةالسب أو
مياراتيـ )عاؿ ماىريف ، شبو ماىريف ، غير ماىريف( ، وكذلؾ فيما 

 نقوؿ أف ويمكننا ؛ الحياة مجاالت بقية في المختمفة يتعمؽ بالتخصصات
 في (Sensory motorحسية حركية ) ىي كافة الميارات بأف

 الحسية والتوجييات اسعضاء طريؽ عف الواردة طبيعتيا ، فالمعمومات
 الجوانب عف يقؿ ال بما لمميارة اسىمية مف ىي الدماغ مف الصادرة
 أداء في فعاؿ بشكؿ اإلدراكية الجوانب ونظرًا إلشراؾ ، الحركية
 في الحركية اغمب الميارات فإف المركبة وبخاصة الحركية الميارات
 . الحركية -ية اإلدراك بالميارات تسمى الرياضية المجاؿ
 مختمفة بأشكاؿ الميارة مصطمح استخداـ يمكف الرياضي المجاؿ وفي
 :منيا 
 نتيجة يظير نشاط: إلى  لإلشارة أحيانا الميارة مصطمح يستخدـ:  أوال

 والركض ، والقفز ، والزحؼ ، ، كالمشي الحي لمكالف النمو لعممية
 ؛ أو اسولية اسيةاسس بالميارات أحيانا الحركات ىذه وتسمى ، وغيرىا
 بينما الميارات اسساسية ، بتعميميا( الفرد )يقوـ مكتسبة الميارة أف وبما
 مصطمح استخداـ عدـ فيفضؿ النمو، بؿ التعمـ عف طريؽ تكتسب لـ

ليا  ليس الحركات ، وىذه اسساسية بالحركات وتسميتيا ىنا الميارة



 

 

 

المهارات الحركٌة  19
 لألطفال

 لالستخداـ دالـ عداداست حالة في يجعميا عمييا والتمريف ، محددة أىداؼ
 ليذه يصبح عندما ويمكف ، استخداميا إلى الحاجة دعت متى ما
 ، المشي سباقات في ىو الحاؿ كما بوضوح محددة أىداؼ الحركات
 . اسخرى الميارات ضمف أشكاؿ تدرج أف والوثب ، والركض

 ييدؼ الذي الفعؿ:  إلى لإلشارة أحيانا الميارة مصطمح يستخدـ:  ثانيا
 مثؿ ، الميكانيكية الناحية مف الصحيح الحركات بشكميا ببعض ـلمقيا
 مف صحيحة المختمفة بطريقة الضربات تنفيذ مف التنس العب تمكف

 مباراة في تنفيذىا عف يعجز ولكنو التدريب أثناء الميكانيكية النواحي
 التي التصويبات أو التمريرات لبعض القدـ كرة العب أو إتقاف ، حقيقية
 المناسب بالشكؿ عف تنفيذىا يعجز ولكنو التدريب ثناءأ يؤدييا

 استخداـ يفضؿ الحاالت ىذه مثؿ وفي. المباريات  في والمطموب
 فيعرؼ ماللمة، أكثر انو إذ ، الميارة مف بدال مصطمح )التكنيؾ(

 معينة لميارة )فنيا( الصحيح ميكانيكيا الحركة أداء أسموب بأنو التكنيؾ
 .اسساس  جزليا ليس ولكنو الميارة مف وميـ مكمؿ جزء وىو
 اسفعاؿ مف كاممة مجموعة أو فعؿ:  إلى أحيانا الميارة تشير:  ثالثا
 ىذه مثؿ وفي ، بوضوح المحددة مف اسىداؼ عدد أو ىدؼ ليا التي

 ، رمي الرمح مثؿ أفعاال ؛ جية مف تشمؿ قد الميارة فإف الحاالت
 في فعاؿ دور لمتكنيؾ يكوف حيث ، الطويؿ والوثب ، الماء إلى وال طس
 وكرة القدـ كرة مثؿ أفعاال تشمؿ أف يمكف اسخرى ومف الجية ، اسداء
 عامال الخارجية لمبيلة ردود الفعؿ تعد حيث وغيرىا الطالرة والكرة السمة
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السيطرة  في جيدة مقدرة القدـ كرة العبي يمتمؾ فقد ، أداليا في أساسيا
 بشكؿ استخداميا عمى مقدرتو دـع ولكف بيا والمحاورة الكرة عمى

 ويمكف.  القدـ كرة لعب لميارة عدـ إتقانو عمى يدؿ المعب في مناسب
 يفتقر المختمفة لكنو لمضربات جيدا تكنيكا التنس العب يمتمؾ أف أحيانا
 المواقؼ إدراؾ عمى مقدرتو عد بسبب التنس لعبة في الميارة إلى

 ىذا ففي ، الضربات تمؾ مف ضربة كؿ المناسبة الستخداـ واسوقات
 مستوى تحديد كبير في دور القرارات التخاذ يكوف الرياضة مف النوع

 . الميارة
 ومسابقات ، القصيرة المسافات وسباحة ، القرص رمي مثؿ ميارات وفي
 (Motor action) الحركي الفعؿ يعد القوى في العاب والقفز ، الوثب
 اسلعاب في أداء الميارات يعتمد بينما ، اسداء في الحاسـ العامؿ
 والقياـ حولو يدور ما إدراؾ في الفرد مقدرة عمى والمنازالت الفريقية

 . بو المحيطة لمظروؼ باالستجابة الماللمة
 أو ، السرعة أساسيا يكوف أف يمكف لمميارة مسبقا المحددة اسىداؼ إف

 ذكره بؽس مما مجموعة أو ، الصعوبة أو ، أو النوعية ، القوة أو ، الدقة
 سبيؿ عمى في الجمباز اسرضية والحركات ، الماء إلى فال طس ،

 والصعوبة كالدقة العناصر مف مجموعة تتطمب رياضات تعد المثاؿ
 لألىداؼ اسساس ىو الفوز تحقيؽ يكوف اسحياف بعض ، وفي والنوعية
 السمة وكرة ، القدـ ككرة مف الرياضات العديد في الحاؿ ىو كما المحددة

 الالعبوف أحيانا يحقؽ اسلعاب ىذه ففي والمنازالت ، الطالرة الكرةو  ،
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 مختمفة حركات الالعبوف يستخدـ إذ متنوعة بطرالؽ ولكف نفسيا النتالج
 . ظروؼ مشابية مي لمتعامؿ
 : الحركية المه رات تصنيف
 : Skills Taxonomy of Sport  الحركية المه رات أنواع
 تبعا وذلؾ ، عدة أصناؼ إلى كيةالحر  الميارات تصنؼ أف يمكف
 وقد ، أخرى عوامؿ أو ، المشتركة العضالت أو حجـ ، الميارة لطبيعة
 ولكف كثيرة إلى أشكاؿ الحركي التعمـ في المختصيف قبؿ مف صنفت
 :يأتي  ما عمى تتفؽ أغمبيا
 . الكبيرة العضالت ميارات -الدقيقة  العضالت ميارات -1

 . متقطعة ميارات ، ةمتماسك ميارات مستمرة، ميارات -2

 . مفتوحة ميارات - م مقة ميارات -3

 الكبيرة : العض ت مه رات -الدقيقة  أوال : مه رات العض ت
 ، الدقيقة العضالت ميارات إلى الحركية الميارات تصنؼ ما غالبا

 المشتركة العضالت حجـ وفؽ عمى ، وذلؾ الكبيرة العضالت وميارات
 .الحركة أداء في

 مجموعات أداليا في تشترؾ التي الميارات دقيقة ىي : تمؾوالميارات ال
 مجاؿ في الجسـ أجزاء بعض خالليا التي تتحرؾ الدقيقة العضالت
 تعتمد ما ، وكثيراً  لمحركة ضيؽ مدى في دقيقة استجابة لتنفيذ محدود
 مثؿ ، والعينيف اليديف بيف العضمي العصبي التوافؽ عمى الميارات ىذه
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 عمى والسيطرة ، ميارات التمرير بعض أو ، والبمياردو ، ميارات الرماية
 . فييا الكرات تستخدـ التي اسلعاب في الكرة

 ، الكبيرة العضالت مجموعات تنفيذىا في فتستخدـ الكبيرة : والميارات
 والعاب القدـ كرة ميارات مثؿ ، تنفيذىا في كمو أحيانا الجسـ يشترؾ وقد

 . القوى
 متقطعة : مه رات ، متم سكة مه رات ،ث ني  : مه رات مستمرة

 تست رقو الذي الزمف وفؽ عمى الميارات تحدد التصنيؼ ىذا في 
 الحركة أجزاء بيف الترابط ومدى تتخمؿ اسداء التي التوقؼ وفترات
 في مف الميارات سمسمة وجود افتراض يمكف إذ اسخر، بالبعض بعضيا
 منيا اسخر الطرؼ في يتق بينما المستمرة الميارات تقي طرفييا أحد

 .السمسمة  ىذه عمى الرياضية جميي الميارات المتقطعة وتتوزع الميارات
 ميارات مستمرة مثؿ : الركض ، السباحة ، الدراجات ، التجديؼ.

ميارات متماسكة مثؿ : ال طس إلى الماء ، الحركات اسرضية ، 
 المحاورة بكرة القدـ أو السمة ، رمي المطرقة .

تقطعة مثؿ : اإلرساؿ في ألعاب المضرب ، اإلرساؿ في الكرة ميارات م
 الطالرة ، ضربة الجزاء .

 متشابو بشكؿ الحركات فييا تتكرر التي الميارة ىي المستمرة الميارة إف
 الحركة مف النيالي الجزء يتداخؿ إذ ، توقؼ ممحوظ دوف ومستمر
 تظير ا، وىكذ تمييا التي الحركة مف التحضيري الجزء مي اسولى

 السباحة في الحاؿ ىو كما ، مستمرة واحدة حركة وكأنيا الحركات
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 التي الميارة فيي المتقطعة الميارة أما ؛ والمشي والتجديؼ والركض
 بالحركة بالضرورة وال ترتبط واضحة ونياية بداية ليا حركة مف تتكوف
 ينفذ إف فبعد الطالرة بالكرة اإلرساؿ في الحاؿ ىو كما تمييا التي

 وىذا المنافس الفريؽ استجابة أسموب عمى التالية الحركة اإلرساؿ تعتمد
 قد لإلرساؿ التالية الحركة فإف ، لذا دالما توقعو أو معرفتو ال يمكف أمر
 بيف تنفيذ زمنية مدة ىناؾ إف عف فضال ىذا ، مرة كؿ في مختمفة تكوف

 .تمييا التي والميارة اإلرساؿ
 المتقطعة الميارة مف أسرع بوقت تعمميا مكانيةبإ المستمرة الميارة وتتميز
 بالميارة االحتفاظ يمكف كما الصعوبة، نفس مستوى مف تكوؼ عندما

 في متأصؿ جزء تكرار الحركة ىو سف وذلؾ أطوؿ زمنية لمدة المستمرة
 .الميارة  طبيعة
 الظروؼ عف النظر ب ض مرة كؿ في نفسو باسسموب وتنفذ تتكرر فيي

 .البيلة  في يجري تتأثر بما ال إنيا إذ المحيطة ،
 : مفتوحة مه رات - مغمقة ث لث  : مه رات

 تت ير ظروؼ تحت تؤدي التي الميارة تمؾ فيي المفتوحة الميارة أما
 تمؾ بأنيا الم مقة الميارات تعرؼ ويمكف أف باستمرار ، أحداثيا
ف عديدة بيلية متطمبات ليا ليست التي الميارات  ليا بعض كاف وا 

ـ وغيرىا 111، وركض  القرص رمي مثؿ متوقعة غير فيي لمتطمباتا
 بيلية متطمبات ، أما الميارات المفتوحة ، فيي تمؾ الميارات التي ليا

 ورياضات ، السمة ، وكرة القدـ كرة مثؿ متوقعة وغير ، متوقعة عديدة
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 أف أحيانا نالحظ مثال القدـ كرة ففي ، المضرب وألعاب ، المنازالت
 ال ولكنو ، المختمفة الحركات سداء جيداً  تكنيكيا يمتمؾ قد الالعب

 تحت المكاف المناسب الوقت أو في المعب أثناء بيا يستطيي القياـ
  الحركية العادة كبير حد إلى تشبو فيي.  نسبيا ثابتة بيلية ظروؼ

 تطور نمو المه رات الحركية لمطفل :
 التربية مجاؿ في اسساسية الحركية الميارات يستخدـ مصطمح -1

 مي تظير التي الحركي اإلنجاز بعض مظاىر إلى لإلشارة الرياضية
 ، ، والجري والمشي ، الحبو:  مثؿ المبكرة البدني النضج مراحؿ

 مف وغيرىا ، والتعمؽ ، والتسمؽ ، والرمي ، والوثب ، والدحرجة
 مراحمو في البدني النضج مظاىر ترتبط ببعض التي الحركات
 شكؿ اإلنساف في عند تظير الحركية اسنماط ىذه فوس ، اسولى
  اسساسية الحركية الميارات اسـ البعض عمييا يطمؽ لذا أولي

 سف وحتى الثاني عامو بيف ما لمطفؿ الحركية الميارات نمو ويتطور -2
 النمو لتطور بالنسبة بمكاف ومف اسىمية ، واضحة بصورة السادسة
الطفؿ  فييا يجد التي البيلية مؿالعوا توافر الفترة ىذه في الحركي
 أنواع بمختمؼ لمقياـ الالزمة والفرص المثيرات مف المناسب القدر

 ىذه في فالطفؿ ؛ الحركية المختمفة لمميارات الحقيقية الممارسة
،  المشي فيستطيي ، اسساسية الحركية الميارات كؿ يمتمؾ المرحمة
 ويقوـ ، وغيرىا ، والوثب ، والحجؿ ، والركؿ ، والرمي ، والجري
 .اإلتقاف مف وبقدر ، التوافؽ بدرجة مف الحركية الميارات ىذه بكؿ
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 ممارسة في والبنات البنيف بيف فرؽ ىناؾ ىؿ البعض وقد يسأؿ
 (Thomas French" وفرينش توماس"أجرى  فقد ؟ الحركية الميارات

 ممارسة مجموعة في والبنات البنيف بيف الفرؽ لمعرفة دراسة (1985
 والوثب ، لمدقة والرمي ، لممسافة كالرمي الحركية الميارات مف يرةكب

 ، والمرونة والتوازف ، والقبض ، الفعؿ ورد ، ، والمسؾ والجري ، الطويؿ
 عف الدراسة كشفت الميارات. فقد مف وغيرىا ، والتعمؽ ، العالي والوثب
بدنية ال الميارات كؿ ممارسة في والبنات البنيف بيف فرؽ أي وجود عدـ

 إلى ذلؾ ويعزي ، البنات عمى البنيف تفوؽ فقد ، الرمي ماعدا والحركية
 لمبيلة الطفولة مرحمة بعد البنيف والبنات بيف االختالفات وجود

 . الجسمية والتكوينات
 ، لمطفؿ اليومية الحياة في ميماً  بعداً  والحركية البدنية الميارات تعتبر
 حيث ، البدنية والميارات تالقدرا ىذه التعرؼ عمى الضروري ومف

  والتطور لمنمو لمطفولة اسمريكية الجمعية أشارت
(Development Corporation & The Child Growth)   

 : والحركية الميارات البدنية مف نوعيف ىناؾ أف إال                  
 Gross Motor الكبيرة الحركية الميارات عميو ويطمؽ: اسوؿ النوع

Skills ، مثؿ الكبيرة العضالت إشراؾ التي تتطمب الميارات وىي  :
 . والدوراف ، والحجؿ ، والوثب ، والمشي ، والحبو ، الزحؼ

 Fine Motor Skills الدقيقة الحركية الميارات عميو والثاني : ويطمؽ
 البسيطة االنعكاسات مثؿ الص يرة إشراؾ العضالت تتطمب التي وىي

 إلى يد مف ونقؿ المعبة ، وأسفؿ أعمى لىإ الذراعيف وتحريؾ كالقبض
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 ىو سموؾ سي النمو فتطور ، والمصؽ القص ، التمويف الرسـ ؛ أخرى
 سموكي مستوى إلى الطفؿ بيا يرقى التي النضج مف مراحؿ سمسمة
 .أفضؿ 
 سي النمو تطور أف نوضح أف نستطيي التالييف الجدوليف إلى وبالنظر
 مستوى إلى الطفؿ بيا يرقى لتيا النضج مف مراحؿ سمسمة ىو سموؾ
 معيارية اتجاىات المراحؿ تمثؿ أما المحددة واسعمار ، أفضؿ سموكي
 أو لممرض نتيجة سواء ، الفردية لمت يرات عرضة فترة وكؿ ، متوسطة

 يظؿ أف عميو ي مب سمـ أي في التسمسؿ لكؿ ، وغيرىا الوالدة المبكرة
 .ت يرات ال الرغـ مف تمؾ عمى اسطفاؿ لجميي واحد

 : األطف ل لدى الحركي التطور خص ئص
 يكتسب ما سسفؿ ، فمثال أوؿ أعمى مف تبدأ الحركي النمو خصالص

 تنمو ثـ ، ورقبتو برأسو يتحكـ أف عمى ىو قدرتو القدرات مف الطفؿ
 بتعمـ يبدأ ، ثـ الظير مستقيـ يجمس أف فيستطيي ، ظيره عضالت
 ساقيو باستعماؿ يبدأ ثـ ، اسشياء ابيي ليمسؾ اليديف باستعماؿ الميارات
 ثـ يمشي ، ثـ يجري ... وىكذا . ، فيقؼ
 التي الحركية الت يرات مف سمسمة ىناؾ ، المبكرة الطفولة مرحمة ففي

 ىو المرحمة ىذه في الحركي التطور يميز أىـ ما ولعؿ ، لمطفؿ تحدث
 دالتبمع ال يتطوروف اسطفاؿ إف إلى اإلشارة يجدر أنو غير سرعتو ،
 ىذه في لمطفؿ يحدث الذي الحركي التطور مظاىر أىـ إف ، متساوية

 :افتي  في المرحمة تتمثؿ
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 دافيع الجسـ طوؿ إلى نسبة وجذعو الطفؿ رأس إف مف الرغـ عمى
 مف عميو صعوبة أكثر الحركة مما يجعؿ ، بالبال يف مقارنة كبيراف
 يزداد طوؿ لعمرا في الطفؿ تقدـ مي أنو إال عمرًا، اسكبر اسطفاؿ
 التطور، في العصبي جيازه ويستمر وتقوى عضالتو وتنمو لديو الرجميف
 .الحركي  تطوره يساعد عمى الذي اسمر
 في ردةمط بصورة لمطفؿ اسساسية الحركية القدرة تطور مف الرغـ عمى
 التي الحركية اسنشطة في أكبر صعوبة أنو يواجو إال ، المرحمة ىذه

 في يظير الذراعيف معًا ، أو الرجميف كال كاستخداـ كياً حر  توافقاً  تتطمب
 ؿأكم عمى ليس الدقيقة ةالحركي الميارات في التحكـ أف المرحمة ىذه
عمى الرغـ مف التطور الممحوظ لدى الطفؿ في الميارات الحركية  وجو

 الكبرى .
 وجسم بموقي إحساسو درجة وتزداد ، اإلدراؾ عمى الطفؿ قدرة تتحسف

 التطور مف الرغـ عمى لكف االتزاف ، عمى ترتقي قدرتو كما وحركتو ،
 افلممك ؿالطف أف إدراؾ إال ، المرحمة ىذه خالؿ الحركي لمحس رييالس
 .التشويش  بعض يشوبو واالتجاىات زوالحي
 قدرتو تظؿ لكف المرحمة، ىذه في الطفؿ لدى الرؤية تتحسف حدة -1

 .محدودة  تياسرع وتقدير المتحركة أمامو اسشياء تتبي عمى

 حجـ لص ر نظراً  المرحمة ىذه في محدودة لمطفؿ العضمية تعد القوة -2
 .اإلرادي  العصبي جيازه تطور وعدـ اكتماؿ العضمية الكتمة

 تتطور لديو العضالت الكبرى في الجسـ قبؿ الص رى . -3
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 الرغـ وعمى محدودة ، البدني النشاط أثناء التحمؿ عمى تبدو قدرتو -4
 يتعب أنو إال المرحمة ىذه في نشيطًا ومتحركاً  يبدو الطفؿ أف مف

 .بسرعة 

 . المرحمة ىذه في الطفؿ لدى مكتمؿ غير واليد العيف يكوف توافؽ -5

 تبدو قدرة الطفؿ عمى تركيز اسشياء قصيرة . -6

 يمكف أف يكوف لدى الطفؿ في ىذه المرحمة قصر نظر . -7

 غالبا ما تتمحور أنشطة الطفؿ في ىذه المرحمة حوؿ نفسو . -8

 تحدد فيي ، فوالد ليا والحركي البدني وجداوؿ تطور مظاىر النمو
 تمكننا أنيا كما ، عاـ بوجو الطفولة مرحمة تتميز بيا التي النمو سمات
 مي مقارنتو ومف ثـ ، الطفؿ قطعو الذي ألنمالي الشوط نقدر أف مف

 يمكف وعندلذ ، المتبقية الفترة تحديد وبالتالي ، العاـ الطبيعي النمو
 ؛ النضج مف الطفؿ بم و ما وفؽ المختمفة أساليب التربية كييؼت

 المعياري تخص المتوسط التالييف الجدوليف في الموضحة واسعمار
 وجود إلى واسبحاث الدراسات وتشير ، اسمريكية البيلة في لمطفؿ

 1966أجرى ىندلي  فقد ، سخرى بيلة مف اسعمار في تمؾ اختالفات
(Hindlyدراسة طوي ) مة لمعمر الذي يمكف أف يتمشى فيو الطفؿ عمى

 لندف، بروكسيؿ،:  وىي مختمفة أوروبية خمس عينات مف اسطفاؿ لدوؿ
 ميمة اختالفات وجود عف الدراسة وكسفت إستكيولـ، باريس، زيورخ،
 والوراثة . البيلة إلى تمؾ االختالفات وتعزي ، اسطفاؿ بيف

 فل الع مة )أو الكبيرة(( مظ هر المه رات الحركية لمط1جدول )
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المرحمة  م
 العمرية

 المه رات الحركية الكبيرة )الع مة(

 . العشوالية حركة الذراعيف والرجميف بعد الوالدة 1
 . والوقوؼ الجموس عند الرأس سند
 . الرقود وضي مف الذراعييف ،أس لمجانبيف 

عمر ثالثة  2
 أشير

 . الجموس وضي مف الرأس وضي في التحكـ
درجة( لمدة ثواف وذلؾ مف وضي 45رأس بزاوية )رفي ال

 االنبطاح عمى البطف .
 رفي الذراعيف والرجميف بكفاءة مف وضي الرقود.

 . والجموس الرقود مف االتجاىات كؿ في الرأس دوراف عمر ستة أشير 3
 وذلؾ مف ، الذراعيف درجة( بواسطة91رفي الرأس بزاوية )

 . البطف عمى االنبطاح وضي
 .والعكس البطف إلى الظير مف االنقالب أو الدوراف
 . بسيطة لفترة ال ير بمساعدة الجموس

عمر تسعة  4
 أشير

 . باسشياء ويمسؾ سند بدوف يجمس
 يحبو عمى الذراعيف والرجميف .

 يقؼ بمساعدة ال ير .
 الحبو مي مسؾ لعبة في إحدى يديو شير 12عمر  5

 يقؼ باالستناد عمى اسثاث .
 ال ير .يمشي بمساعدة 

 يخطو بعض الخطوات معتمدًا عمى نفسو . شيراً  15عمر  6
 بعض اسلعاب . يمشي بمفرده ممسكاً 

 ييتز أو يرقص عند سماع الموسيقى .



 

 

 

المهارات الحركٌة  31
 لألطفال

 يحبو فوؽ معوقات منخفضة .
 . اسلعاب بعض يتسمؽ بمفرده ممسكاً 

 . اسرض عمى يقابمو ما يمتقط
 طفلالدقيقة لم الحركية المه رات مظ هر( 2) جدول

 الدقيقة  الحركية الميارات المرحمة العمرية ـ
 عمى شكؿ قبضة . الذراعيف دالماً  بعد الوالدة 1

 قريباف مف الجسـ . الذراعيف دالماً 
 القبض عمى أي شئ يمكف إمساكو . 

تسقط  حيث ، متقنة غير ولكنيا إرادية الحركات عمر ثالثة أشير 2
 . يده مف اسشياء
 . زمنية لفترات ذراعيو يراقب
 المفتوحتاف يديو بواسطة اسشياء عمى القبض
 ، وغالبًا ما يفشؿ . دالماً 

 . ومتقنة إرادية الحركات عمر ستة أشير 3
 . وبإتقاف باليديف اسشياء إمساؾ
 . فمو في اسشياء وضي
 . وقدميو بذراعيو يمعب
وييز  يموح ، االتجاىات جميي في الذراعيف تحريؾ
 . صواتأ تصدر التي اسلعاب
 . اسشياء لمسؾ واإلبياـ اسصابي يستخدـ
،  اسلعاب مف يممكو ال شيء كؿ تممؾ في الرغبة
 . المفضمة دالماً  الجديدة والمعبة

 . بدقة ينجز .ويضيؽ  ويدور وييز يموح عمر تسعة أشير 4
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 . سخرى يد مف المعبة نقؿ
 . معاً  وصدميما الوقت نفس في بمعبتيف اإلمساؾ
 . ضيؽ مكاف في ما بمعبة تبطاً مر  سمؾ يسحب

 . بميارة الص يرة اسشياء التقاط شير 12عمر  5
 ما عادة التي الحاجات بعض الوالديف مناولة

 . االلتقاط تكوف صعبة
 . البسيطة اسلعاب بعض تركيب

اليسرى(  أو )اليمنى اليديف إحدى استخداـ تفضيؿ شيراً  18عمر  6
 . الوقت مي تت ير ما وغالباً 

 أربعة إلى ثالث مف المكعبات مف برج اءبن
 . مكعبات

 . الكتؼ مستوى أعمى مف اسشياء رمي
 . مختمفة أشكاؿ مف مقطي منظر بتركيب يتمتي شيراً  24عمر  7

 . )خربشة( عناية دوف ويرسـ يكتب
 . الكتاب يتصفح

 . مض وط غير غطاء ليا قارورة فتح شيراً  31عمر  8
 . الباب وغمؽ فتح إمكانية

 بسيطة بتركيبة متشابؾ ل ز بحؿ االستمتاع
 . الكبيرة اسزرار فتح شيراً  36عمر  9

 . المقص استخداـ
أشبو  ما أو كأس في ص ير وعاء مف الماء صب

. 
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 الحركية الميارات بأنواع الحركي النمو تطور سرعة ترتبط وعموماً 
 لو تاحةالم الفرص خالؿ الطفؿ يكتسبيا المختمفة التي الرياضية لأللعاب

 حيث ، الشكؿ التالي أنظر ، الحركية اسنشطة مختمؼ ممارسة عند
 ، الحركية الميارات تعـ وسرعة الكتساب اليرمي التسمسؿ كيفية يوضح
 مرحمة بعد تبدأ حيث ، اسساسية الحركية الميارات يوضح الشكؿ كما

 الشير في تقريباً  تبدأ التي الحركات البنالية ومرحمة الطبيعية االنعكاسات
 الميارات ارتباطاً  ىذه وترتبط ، والحبو ، والزحؼ ، كالجموس:  الرابي
 ، والرمي ، والجري ، كالمشي:  اسساسية الحركية الميارات مي وثيقاً 

 . وغيرىا ، والحجؿ
 الرياضية لأللعاب اسساسية الميارات

 ، الحجؿ ، الركؿ ، والوثب ، الرمي ، الجري:  الميارات اسساسية
 القفز ، ؾالمس

 الحبو ، ، الزحؼ الجموس:  البنالية الحركات
 الخ...  ، المص ، القبض:  االنعكاسية اسفعاؿ
 الرياضي التفوؽ عوالؽ
 البموغ وحتى المتوسطة المرحمة
 األولى الطفولة مرحمة
 الوالدة بعد مرحمة
 والحركية البدنية الميارات لتطور اليرمي التسمسؿ (1) شكؿ
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 البدنية الميارات تطور مرحمة بعد الطفؿ انتقاؿ يتضح السابؽ الشكؿ مف
 لأللعاب اسساسية الميارات مرحمة تسمى مرحمة أخرى إلى والحركية
 والممارسة بفرص التدريب وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط والتي ، المختمفة الرياضية
 بمرحمة الطفؿ يمر قد السابقتيف المرحمتيف وبيف ، الميارات ليذه الحقيقية
 تواجو ما عادة وىي ، الرياضي التفوؽ عوالؽ أو العقاب بمرحمة تسمى

 الخبرات واكتساب ، التدريبية فرص الممارسة لي تتح لـ الذيف اسطفاؿ
 حتى القدرة أو ، التفوؽ في صعوبة يجدوف لذا ؛ اسلعاب ليذه الفنية
 المختمفة . الرياضية لأللعاب اسساسية الميارات تعمـ عمى
 :أطفاليـ  لدى الحركية الميارات تنمية في افباء دور
 حياتيـ بداية منذ جسمانيا نشطا يكونوا أف عمى اسطفاؿ تشجيي يجب
 اسطفاؿ حركة تقييد يؤدي فقد ، والمواقؼ مف اسنشطة العديد خالؿ مف

 والرضي اسطفاؿ المعب ومقاعد وأماكف اسطفاؿ عربات بداخؿ الص ار
التقمب  عمى القدرة مثؿ التطورات أخيرت إلى طواؿ لساعات السيارات في

 شأنيا مف القيود ىذه ومثؿ اإلدراكية، التطورات وحتى والمشي والحبو
 .اسطفاؿ  عند والبدانة الخمولة الطريؽ لمنزعات تميد أف بالتأكيد
في  الجسماني بالنشاط يتسـ حياتيا   نمطا تبنى أف إلى اسبحاث وتشير
 وص ار الرضي تعمـ احتماالت مف يزيد مف العمر المبكرة المراحؿ
 التمتي تنمية وتشجيي تساعد وسوؼ ، بميارة الحركة كيفية اسطفاؿ
 مبكرة سف في الحركية الميارات في والكفاءة الثقة واكتساب بالحركة
 في االشتراؾ إلى باإلضافة صحية بطريقة والنم ضماف تطور عمى
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 وضعتيا التي ةالقواعد الجديد ،وتوصى الحقا الجسمانية اسنشطة
 لموالديف (NASPE) البدنية والتربية لمرياضة القومية الجمعية"

 :يمي  بما الصحية العناية بمجاؿ والعامميف الرعاية والمعمميف ومانحي
 أوال : قواعد تخص الرضع : 

 اسسلمة عمى اإلجابة منيا يقصد سنٍية مجموعة ىناؾ خمسة قواعد لكؿ
اني والبيلة واسشخاص المسلوليف عف النشاط الجسم بنوع تتعمؽ التي

 أحد مي يومو مف جزءاً  الرضيي الطفؿ يقضى أف ويجب تسييؿ اسنشطة
 الجسماني لمنشاط منتظمة فرصة لكي يعطيو الرعاية مانحي أو فالوالدي

 اسطفاؿ مختمؼ ألعاب تتضمف وأف البد التجارب ىذه ومثؿ المخطط ،
 ، الطفؿ احتضاف فييا يتـ ينةمع أوقات تتضمف وأف التسمية ألعاب مثؿ

 .جديدة  بيلات إلى وأرجحتو  وحممو
 الرعاية مانحي أو الوالديف مي الرّضي يتفاعؿ أف يجب: اسولى  القاعدة

 بيلتيـ استكشاؼ عمى لتشجيعيـ مخصصة يومية أنشطة جسمانية في
 .المحيطة 
 اسنشطة تسيؿ أوضاع في الرضي يوضي أف يجب: الثانية  القاعدة

 .ممتدة  زمنية الحركة لفترات تقيد وال سمانيةالج
 بيا يقو التي الجسمانية اسنشطة تشجي أف يجب: الثالثة  القاعدة
 .الميارات الحركية  تطور عمى الرضيي
 معايير عمى تزيد أو تحقؽ بيلة لمرضي تتوفر أف يجب: الرابعة  القاعدة
 .الكبيرة  العضمية سداء اسنشطة المطموبة اسماف
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 الرضي رعاية عف المسلولوف اسفراد يمـ أف يجب: الخامسة  قاعدةال
 الحركة ميارات تنمية عمى يساعدوا ، وأف الجسمانية اسنشطة بأىمية
 .الطفؿ  عند
  : المدرسة سن قبل م  لألطف ل قواعد:  ث ني ً  

 والقفز الجري مثؿ ةاسساسي الحركية الميارات فإف لألطفاؿ بالنسبة
 ولكنيا العمر، في يتقدـ الطفؿ أف لمجرد تظير ىكذا ال والركؿ والرمي
 ىذه الحركية، ومثؿ والخبرة المتوارثة القدرة بيف التفاعؿ مف تنبي

 فإف المثاؿ سبيؿ فعمى بالبيلة المحيطة، بوضوح أيضاً  تتأثر التصرفات
 ، الساللـ ارتقاء عمى قدرتو في يتأخر قد سمـ ال يصادفو الذي الطفؿ
 قد وتصويبيا مالحقة الكرات عف نييو يتـ الذي طفؿأف ال حيف في

 .واليد  العيف بيف التوافؽ تحقيؽ في يتأخر
 دقيقة ثيفثال عمى الص ار اسطفاؿ يحصؿ أف يجب:  اسولى القاعدة

 يحصؿ وأف ، اليـو مدار عمى مجمعة الجسمانية المنظمة اسنشطة مف
 .عمى اسقؿ دقيقة ستيف عمى المدرسة سف ىـ دوف مف

 في المدرسة سف دوف ىـ ومف اسطفاؿ يشارؾ أف يجب: الثانية  القاعدة
 عدة وحتى دقيقة ستيف بيف تتراوح لمدة غير المنظمة جسمانية أنشطة
 .النوـ  عند إال ستيف دقيقة مف أكثر خامميف يتركوا أف يجب وال ساعات
 ءبنا لبنات تشكؿ التي الحركة ميارات تنمى أف يحب: الثالثة  القاعدة
 قبؿ ما سف في اسطفاؿ وكذلؾ اسطفاؿ الص ار، عند تعقيداً  أكثر لمياـ
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 لبنات حركية تعتبر ميارات أداء في كفاءتيـ ينموا أف يجب المدرسة
 .تعقيدًا  ثرأك حركية لمياـ بناء

 سف دوف ىـ ومف الص ار لألطفاؿ يتوفر أف يجب: الرابعة  القاعدة
 عمى تزيد أو تحقؽ الخالء في أو داخؿ المباني مساحات المدرسة
 .الكبيرة  العضمية اسنشطة سداء المطموبة اسماف معايير
 اسطفاؿ رعاية عف المسلولوف اسفراد يمـ أف يجب: الخامسة  القاعدة
 عمى يساعدوا وأف الجسمانية اسنشطة المدرسة بأىمية سف دوف ىـ ومف
 .الطفؿ  عند الحركة ميارات تنمية
 : المدرسة سن قبل م  طف للأل قواعد:  ث ني ً 

 والقفز الجري مثؿ ةاسساسي الحركية الميارات فإف لألطفاؿ بالنسبة
 ولكنيا العمر، في يتقدـ الطفؿ أف لمجرد تظير ىكذا ال والركؿ والرمي
 ىذه الحركية ، ومثؿ والخبرة المتوارثة القدرة بيف التفاعؿ مف تنبي

 فإف المثاؿ سبيؿ فعمى يطة،المح بالبيلة بوضوح أيضاً  تتأثر التصرفات
 ، الساللـ ارتقاء عمى قدرتو في يتأخر قد سمـ ال يصادفو الذي الطفؿ
 قد وتصويبيا مالحقة الكرات عف نييو يتـ الذي الطفؿ أف حيف في

 .واليد  العيف بيف التوافؽ تحقيؽ في يتأخر
 ةدقيق يفثالث عمى الص ار اسطفاؿ يحصؿ أف يجب:  اسولى القاعدة

 يحصؿ أف و ، اليـو مدار عمى مجمعة الجسمانية المنظمة نشطةاس مف
 .عمى اسقؿ  دقيقة ستيف عمى المدرسة سف دوف ىـ مف
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 في المدرسة سف دوف ىـ ومف اسطفاؿ يشارؾ أف يجب: الثانية  القاعدة
 عدة وحتى دقيقة ستيف بيف تتراوح لمدة غير المنظمة جسمانية أنشطة
 .النوـ  عند إال ستيف دقيقة مف أكثر امميفخ يتركوا أف يجب وال ساعات
 بناء لبنات تشكؿ التي الحركة ميارات تنمى أف يحب: الثالثة  القاعدة
 قبؿ ما سف في اسطفاؿ وكذلؾ اسطفاؿ الص ار، عند تعقيداً  أكثر لمياـ

 لبنات حركية تعتبر ميارات أداء في كفاءتيـ ينموا أف يجب المدرسة
 .تعقيدًا  ثرأك حركية لمياـ بناء

 سف دوف ىـ ومف الص ار لألطفاؿ يتوفر أف يجب: الرابعة  القاعدة
 عمى تزيد أو تحقؽ الخالء في أو داخؿ المباني مساحات المدرسة
 .الكبيرة  العضمية اسنشطة سداء المطموبة اسماف معايير
 اسطفاؿ رعاية عف المسلولوف اسفراد يمـ أف يجب: الخامسة  القاعدة
 عمى يساعدوا وأف الجسمانية اسنشطة المدرسة بأىمية سف فدو  ىـ ومف
 .الطفؿ  عند الحركة ميارات تنمية
 عمى اسطفاؿ تشجيي يجب المدرسة لدخوؿ السابقة السنوات وخالؿ
 والمواقؼ ، اسنشطة مف العديد خالؿ مف الميارات الحركية عمى التدرب
 حتى الفترة ىذه خالؿحاسمًا  عامالً  اإليجابية والمؤازرة التوجيو ويعد
 قبؿ الحركية الميارات معظـ يكتسبوف سوؼ اسطفاؿ أف مف نتأكد

 .دخوؿ المدرسة 
 : الحركي التعمم
 المياقة تكوف وأف ، التعمـ موضوع الحركة تكوف أف المفيـو ذلؾ يعني

 تتـ وىدفاً  موضوعاً  ىكذا الحركة تصبح ، ولكي التعمـ ىدؼ الحركية
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 التعمـ مف بيذا النوع يقـو الذي الفرد ليصبح ةمتعدد بعمـو االستعانة
 ، اسحياء:  العمـو ىذه ومف ، ليا متقناً  حركاتو عمى السيطرة عمى قادراً 

 والصحة ، والت ذية ، النفس وعمـ ، ، والرياضيات ، والتشريح والطبيعة
 فيو يدخؿ أف البد محبوباً  نشاطًا خمقياً  الحركة تعمـ يصبح لكي إنو بؿ ،

تعمـ  بكيفية الحركي التعمـ وييتـ ، والجماؿ الفف وعمـو خالؽاس عمـ
 . أفضؿ وكفاءة بفاعمية الحركية الميارات مختمؼ اسفراد
 : الحركة طريق عن التعمم
 الحركة وتكوف ، الفرد نمو جوانب جميي فتشمؿ ، التعمـ دالرة تتسي وفيو
 البدنية مياقةال وىي ، المرجوة اسىداؼ تحقيؽ ، وفي الدالرة ىذه أداة

 . والمياقة الخمقية ، والوجدانية العقمية والمياقة ، والحركية
 الطفؿ يبدأ طريقيا فعف ، الطفؿ لنمو اسساسية الدوافي إحدى الحركة إف

 إحدى ىو لمحركة الطبيعي الميؿ وىذا ، بو البيلة المحيط عمى التعرؼ
 مدخؿ فع وىي عبارة الحركة خالؿ مف يتعمـ فالطفؿ التعميـ طرؽ

 الحركي النمو وتطوير لتحسف فعاؿ تربوي ووسيط الطفولة لعالـ وظيفي
  . لمطفؿ والعقمي واالجتماعي

 عمى مبني تربوي لنظاـ الطبيعي المدخؿ الحركة طريؽ عف والتربية
 اإلطار ىو الطفؿ جسـ داـ وما ، لمتعمـ الطفؿ الطبيعية حاجة أساس
 -جسمو  خالؿ مف - يعمدا ؿالطف فإف الوجود لمعنى الممموس المادي
 .الموجة  الحركي لمنشاط ممارستو خالؿ مف ذاتو فيـ إلى
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 انثاَي انفصم

 انحركيت انتربيت يفهىو

 
 الحركٌة التربٌة مفهوم
 الحركٌة التربٌة أهداف

 الحركٌة التربٌة قٌم
  الحركٌة التربٌة سمات

 حركً النفس المجال تقسٌمات
 الحركٌة التربٌة برامج
 الحركٌة التربٌة درٌست طرق

 التربٌة مناهج انجاح فً تسهم التً األساسٌة العوامل
 الحركٌة
 المختلفة الحركة لمجاالت الحركٌة والخبرات األهداف

 المدرسة قبل ما لطفل التعبٌري النشاط سمات
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الحركية التربية مفهوم  
 مةالمرح ىذه ففي اإلنساف ، حياة في المراحؿ أىـ مف الطفولة مرحمة تعد
والتشكيؿ  والتوجيو لمتأثير قابال ويكوف مواىبو الطفؿ وتتضح قدرات تنمو
 التي المؤثرات أىـ بأنشطتيا مف واالىتماـ بالطفولة العناية فإف لذا. 

 المجتمعات  تقدـ في تسيـ
 الوحدة أو ، الروحي والكماؿ السمو نحو وتطور نمو عممية ىي والتربية
 نحو وتوجييو ، الطفؿ نمو قيادة في يالتربو  ويتمثؿ العمؿ ، المقدسة
 اىتماـ انصب وقد ، ، ووجدانو وعقمو ، جسمو يشمؿ الذي الكامؿ النمو

المراحؿ  لجميي والقاعدة اسساس كونيا الطفولة مرحمة عمي التربوييف
 في وتوجيو النمو برعاية والمحمي العالمي االىتماـ ظير وقد ، تمييا التي
 ، مجتمعو في قرارات اتخاذ سيمارس فم ، فيو الطفؿ شخصية جميي
 إلى وصولو قبؿ لمطفؿ يتكامؿ العقمية القدرات نصؼ أف" بمـو" أشار وقد
% مف نموه العقمي واإلدراكي في عمر 51، إذ يتـ  عمره مف الرابعة سف

سنوات ، ويصؿ  8% مف نموه العقمي يتكامؿ في عمر 81الرابعة ، و 
 المنطمؽ ىذا سنة ، ومف 13غ % مف نموه العقمي عندما يبم92إلى 

 الطفؿ وتعميمو تربية في والمختصوف التربويوف فكر ، العممية لمحقالؽ
 النفسية الطفولة وخصالص تتناسب وتعمـ تعميـ وطرؽ مناىج في

 .، والحركية  واالجتماعية والعقمية
 تيدؼ التي التربوية الوسالؿ أنجح مف المختمفة وبرامجيا الحركية التربية
 ,Gallhue) جالييو يرى حيث ، لمطفؿ النمو المتكامؿ حقيؽت إلى
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 طريقيا فعف ، لنمو الطفؿ اسساسية الدوافي إحدى الحركة إف (1996
 الحركية التربية جاءت لذا ؛ بو المحيط البيلة عمى التعرؼ الطفؿ يبدأ

 في والتطور النمو لتحقيؽ تسعى كونيا العامة التربية لتحديث نقمة نوعية
 النحو عمى الحركية التربية مفيـو ويمكف توضيح ، لجوانبا مختمؼ
 : التالي
 : الحركية التربية مفهوم
 جديد واتجاه"  جديدة نظرية" أنيا عمي الحركية لمتربية التربويوف وينظر

 ظيور أف كما ، والنشاط الخبرة طريؽ عف التعمـ مثميا مثؿ ، التربية في
 الروتيني اسسموب المدرسي مف التعميـ إلخراج كاف الحركية التربية
 وفاعمية إيجابية أكثر صيغ إلي والتعمـ التعميـ وطرؽ مناىج في التقميدي

 إمكاناتو تؤىمو ما أقصى إلي وطاقاتو مواىبو وتنمية ، الفرد في تكويف
  .ومواىبو  وقدراتو

 التي الحديثة التربوية االتجاىات أحدث ىي الحركية التربية أف إذ
 بالحركة االستعانة خالؿ مف جوانبو ، مف جميي الفرد تربية تستيدؼ

 .سميمة  عممية أسس عمى اعتمادىا خالؿ ومف
 النشاط طريؽ عف يتـ الذي التربية مف الجزء ذلؾ الحركية التربية وتعد
 مف عنو ينتج وما ، الطفؿ لجسـ الحركي يستخدـ الجياز الذي البدني
 . السموكية االتجاىات لبعض الفرد اكتساب
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 اإلمكانات عمى أساسي بشكؿ يعتمد تربوي نظاـ:  ىي الحركية فالتربية
 الحركات ليذه الشالعة اسنماط وعمى لمطفؿ اسساسية المتاحة الحركية

 . العامة والتربية التربية الحركية إسيامات مف تعتبر التي والميارات
 يعرؼ: منيا  نذكر الحركية التربية بتعريؼ الباحثيف مف العديد قاـ ولقد
 AAHPER الحركي واإليقاع والترويح البدنية لمرياضة التربية اتحاد
 التربية تتيحيا الخصبة التي الظروؼ تمؾ" أنيا عمى الحركية التربية
 البدنية والمياقة والوجدانية المعرفية النواحي اسطفاؿ إلكساب البدنية

 والحركية
( التربية 1996) جالييو يعرؼ بينما ، "الحركة طريؽ عف والصحية

 تعرؼ فيي البدنية ، الحركة الحركية عمى أنيا : تربية تتـ عف طريؽ
 لياقتو ومفاىيمو ينمي خالليا ومف وبجسمو ، بنفسو يتصؿ ما الطفؿ

 وىو والحركية، واالنفعالية والبدنية العقمية المستويات جميي عمى وقيمو ،
 .البدنية  لمتربية ما يكوؼ أقرب مفيوـ
 التربية في الجانب ذلؾ" بأنيا (1979) (kiphart) رتكيفا ويعرفيا
 اسساسية الحركة سنماط والتدريب النمو يتعامؿ مي الذي اسساسية
 ".الرياضية الخاصة باسنشطة الحركية الميارات عف تختمؼ باعتبارىا

 اسطفاؿ تربية" أنيا عمى الحركية التربية فيعرؼ (1985) عثماف إما
،  الحركية وقدراتو يتناسب الذي اط الحركيالنش ممارسة طريؽ عف

 لبعض االتجاىات اكتسابيـ مف عنو ينتج وما ، والعقمية والبدنية
 ".السموكية
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 مف الجزء ذلؾ أنيا" عمى الحركية ( التربية1999الديري ) يعرؼ بينما
 الحركي الجياز يستخدـ الذي البدني طريؽ النشاط عف يتـ الذي التربية
 لبعض الفرد اكتساب مف عنو ينتج وما ، الطفؿ لجسـ

 ".السموكية االتج ه ت
 تربوي نظاـ أنيا" عمى الحركية التربية ٔ  (1998) وراتب الخولي ويعرؼ
 لدى المتاحة الطبيعية حركية النفس عمى اإلمكانات أساسي بشكؿ مبني
 ".الطفؿ
 وكيفية ، بالجسـ الخاصة اإلدراؾ عمى الحركية التربية مفيـو ويركز
 الحركي التطور بيدؼ والبيلة بالمكاف والعالقات المختمفة ، لجسـا حركة
 ، المشاكؿ طريقة حؿ باستخداـ اسطفاؿ تعمـ ويتـ ، والشامؿ الفعاؿ
 . أجساميـ تؤدييا أف يمكف التي الحركة أنواع عمى السيطرة وكيفية
العاـ  مظيرىا في جسمية أو حركية أو بدنية كانت واف الحركية والتربية

 لذلؾ ، وأغراضيا أىدافيا في انفعالية ، ، واجتماعية عقمية إنيا إال ،
 إعداد طرؽ تحدد الواضحة التي اسىداؼ اختيار عمينا الواجب مف كاف

 بما المناسبة التدريس وطرالؽ ، المناسبة المنياج ووضي ، المعمـ
 .المتوفرة  يتناسب واإلمكانيات

 مفيوميف تحت تندرج لحركةا خالؿ مف التربية أو الحركية التربية إف
 الحركة خالؿ مف والتعمـ ، الحركة تعمـ : متداخميف ىما متصميف فرعييف

 خالؿ مف يحتاج الطفؿ حيث المفيوميف بيؼ الفصؿ الصعب ومف ؛
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 إلى باإلضافة ، المعرفية وخبراتو معارفو زيادة إلى واتقانيا ، الحركة
 .والصحية المياقة البدنية اكتساب
 تكوف أف ، الحركة تعمـ أو ، الحركي التعمـ اسوؿ يـوبالمف ويقصد
 البدنية والمياقة الحركية، الميارة وأف تكوؼ ، التعمـ موضوع الحركة
 ىو أو الميارة الحركة تعمـ أف أخرى بعبارة ، التعمـ مف أساسياف ىدفاف
 الحركية الميارات تعـ ؛ خالؿ مف وذلؾ ، التعمـ مف اسساسي اليدؼ
 معرفة ضرورة مي والسرعة ، والمسافة ، كإدراؾ الفراغ ، وأبعادىا
 يتطمب وىذا بالطبي ، الرياضية اسنشطة في المشاركة مطالبات
 الحركي والتطور كالتعمـ:  اسخرى الحركية العمـو مف بالعديد االستعانة

العمـو  مف وغيرىـ الرياضي واالجتماع النفس وعمـ ، وعمـ الفسيولوجي ،
. 
 وفيو ، الحركة طريؽ عف التعمـ وىو الحركية لمتربية لثانيا المفيـو أما

 أداة الحركة وتكوف الطفؿ نمو جوانب جميي التعمـ فتشمؿ دالرة تتسي
 االجتماعي والنمو ، النمو الجسمي في المتمثمة المرجوة اسىداؼ لتحقيؽ

كسياؽ  الحركية الميارات باستخداـ يتمثؿ الذي ؛ االنفعالي والنمو ،
 االجتماعية لمميارات التعمـ عممية مخرجات جميي لتحقيؽ ووسيمة
 . وانفعالية والعقمية والم وية

 عمى أساسي بشكؿ مبني تربوي نظاـ ، الحركية التربية إف والخالصة
 مف جزء وىي ، الطفؿ لدى المتاحة حركية الطبيعية النفس اإلمكانات

 فيي الحركي، والبدني أ النشاط ممارسة طريؽ عف تتـ ، العامة التربية
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 والصحية البدنية لياقتو ينمي خالليا ومف ، وبجسمو بنفسو الطفؿ تعرؼ
 البيلية الظروؼ ضوء في ومعارفو وانفعاالتو وعالقاتو ، ومفاىيمو

 .بو  المحيطة
  : الحركية التربية أهداف
 بالميارات اسطفاؿ تزويد إلي أساسي بشكؿ الحركية التربية تيدؼ
 والميارات ، والوثب ، والجري ، النتقالية كالمشيا اسساسية الحركية
 وميارات ، والدوراف والمرجحة ، كالثني نفسو المكاف في تتـ التي الثابتة

 كميارات الحركة أثناء في أداة وجود تتطمب التي والتعامؿ المعالجة
 الميارات لتعـ واسساس القاعدة تعد والتي ، والركؿ ، ، والمسؾ الرمي

 تيدؼ كذلؾ ، الالحقة المراحؿ الرياضية في واسلعاب سنشطةبا المتعمقة
،  كالمرونة اسطفاؿ عند البدنية المياقة تطوير إلي الحركية التربية

 اليومية واجباتيـ أداء عمي اسطفاؿ مساعدة في يسيـ الذي والتحمؿ
 . التعب إلي مرحمة السريي الوصوؿ بدوف
 وىما نوعييف إلى الطفولة رحمةلم الحركية التربية أىداؼ تقسيـ ويمكف
 :التالي  النحو عمى
 : وتشمؿ الرليسة اسىداؼ: أوالً 
 الصحية . والمياقة البدنية المياقة عناصر الطفؿ إكساب -1
 تتمخص التي اسطفاؿ لدى الحركي الحسي اإلدراكي وتطوير تنمية -2

 -:  في
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 بالحركات وعالقتيا جسمو بأجزاء الطفؿ عرفة : المكاني الوعي 
 . ختمفةالم

 باسشياء وعالقتو الفراغ بحجـ الطفؿ معرفة : المكاني الوعي 
 . الخارجية

 ويسار )يميف المختمفة باالتجاىات الطفؿ معرفة: االتجاىي  الوعي 
 .وخمؼ(  وأماـ

 والموسيقى باإليقاع وعالقتو بالوقت الطفؿ معرفة:  ألزماني الوعي 
 .مختمفة  توقيتيو وأنماط

 اسنشطة في لالشتراؾ الطفؿ تؤىؿ التي كيةالحر  الميارات تنمية -3
 .الجماعية والفردية  الرياضية واسلعاب

 يتناسب بما الحيوية الجسـ أجيزة وتقوية ، البدنية الصفات تنمية -4
 .لمطفؿ  العمرية والخصالص

 : وىي واالنفعالية والصحية والنفسية االجتماعية اسىداؼ:  ثانياً 
 في االشتراؾ طريؽ عف يةاالجتماع الميارات الطفؿ إكساب -1

 .الحركية والرياضية  واسلعاب اسنشطة

 إكساب الطفؿ مفاىيـ السالمة العامة . -2

 أف يدرؾ الطفؿ المفاىيـ الثقافية المرتبطة بالنشاط البدني . -3

 مف والوقاية الصحة أجؿ مف البدني النشاط أىمية ممارسة -4
 .اسمراض 

 بالخدمات يتعمؽ ام وكؿ كالمالعب البيلة عمى أىمية المحافظة -5
 . العامة
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 . الصحة أجؿ مف الجيد ال ذاء بأىمية تعريؼ الطفؿ -6

 مي التنافس حاالت في االنفعاالت في التحكـ إكساب الطفؿ -7
 .أقرانو 

 : الحركية التربية قيم
 : يمي فيما الحركية التربية برامج عف الناشلة القيـ وتتمخص

 ، تماماً  شخصية داؼاسى سف ؛ اسطفاؿ لمعظـ متاحة النجاح خبرة -1
 المستويات كؿ عمى جيد نوعى سداء الوقت ىناؾ توقعات نفس وفى
. 
 اتخاذ مف الطفؿ يتمكف حيث ، الذاتي والتوجيو االنضباط الفردي -2

 سموكو عف كاممة المسؤولية تحمؿ ويتعود عمى مطرد بشكؿ القرارات
. 

 خالؿ فم وتعبيراً  وابتكارا حرية ذاتو حد في التعميمي يخمؽ الموقؼ -3
الفشؿ  مف تخوؼ بدوف الذاتية البدالؿ والحموؿ تقدي الطفؿ محاوالت

. 

 والتعمـ التعميـ عمميات خالؿ لألطفاؿ البالغ االىتماـ عمى الرغـ مف -4
 . السارة والنتالج الرضا مف يخمو ال أف الموقؼ إال ، فيو واندماجيـ

 التربية قيـ مف تشتؽ أف يمكف التي اسساسية اسغراض أف" لوثر"ويعتقد 
 :ىي  الحركية
 خبرة التمتي بالحركة . -1

 االكتشاؼ وحؿ المشكالت . -2

 تنمية فيـ الحركة . -3
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 التحميؿ والدراسة لفيـ مفرد العمؿ الحركي . -4

 سم ت التربية الحركية :
 قانوف مف اسولى اسساسية سمتيا أو صفتيا تشتؽ التربية الحركية -1

 جانب كؿ في سيانف عف تعبر التي وىو الحركة موضوعي؛ طبيعي
 .نفسو  الفرد حياة ومنيا الحياة، في وظاىرة

 تنفرد وال ، نموه مراحؿ جميي في الفرد تخاطب تربية التربية الحركية -2
 بالذات المبكرة لمطفولة خاصاً  اىتماماً  كانت تولى واف بعينيا بمرحمة
 تأثير مضاعؼ وذات جميعاً  المراحؿ أىـ المرحمة ىذه كوف بحكـ
 طفولة مف بينيما وما ، بشيخوختو وانتياءً  جنيناً  كونو مف بدءاً  ؛ فييا
 . ومتأخرة مبكرة

 في لو وأداة محوراً  الفرد حياة في الحركة تجعؿ التربية الحركية -3
 . والتعمـ التعميـ عممية

 وىي ، ككؿ والتعمـ التعميـ عممية في الفرد إلى تنظر التربية الحركية -4
 ووجدانو بعقمو مستعينة ، الحركة باب العممية مف ىذه في إليو تدخؿ
 ، أو العاطفي االنفعالي ونموه العقمي نموه مستيدفو ، جميعاً  وخمقو
 النفس عمماء درج ما أو ، الفيزيقي بنموه أسوة ، اسخالقي ونموه
 التربية تكوف ال المنظور ىذا ومف ،" النمو الحركي" تسميتو عمى

 النظرية أف تكوؼ ينب ي تيال التربية مف يتجزأ ال جزءاً  إال الحركية
 بجانب وذلؾ ، وخارجو الصؼ داخؿ ككؿ المدرسية لمحياة الموجية
 . خارج المدرسة التعميـ
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 تقسيم ت المج ل النفس حركي :
 حركية النفس اإلمكانيات عمى أساسي بشكؿ تعتمد الحركية التربية إف

 يعد نوكو  حركي النفس المجاؿ تصنيؼ معرفة لنا مف البد وبالتالي لمفرد
 تصنيؼ ويعد التربية الحركية في السموكية لألىداؼ مرجعي إطار

 عمى يعتمد وىو المجاؿ ىذا في الحديثة التصنيفات مف 1972)ىارو( 
 الحركة مف ابتداء مستويات ست إلى حركي النفس تقسيـ المجاؿ

 :يأتي  كما ، والتصنيؼ الحركة مستويات أعمى إلى الممحوظة
 عند توظؼ وىي ، أرادية غير حركات وىي: االنعكاسية  الحركات -1

 مؤىالت تعد أنيا عف فضال النضج ، خالؿ وتنمو الميالد
وتقسـ  ؛ بعد فيما الطفؿ حياة تطورا في أكثر خبرات لتعمـ ضرورية

 :يأتي  ما إلى الحركات ىذه

  الحركات االنعكاسية اسولية : ومف أنواعيا منعكسات تماسؾ الرقبة
. 

 ية القوامية : ومف أنواعيا منعكسات موازنة الحركات االنعكاس
الرأس والجسـ وانتصاب القامة والشد سعمى بالذراعيف ، واليبوط 

 المفاجئ .

  الحركات االنعكاسية االنتقالية : ومف أنواعيا منعكسات الزحؼ
 والمشي والسباحة .

 تعد فطرية حركية الحركات اسساسية اسصمية : وىي أنماط -2
 وتشمؿ : الخاصة المعقدة لمياريةا لمحركات اسساس
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 نمو بتطوير الحركات مف النوع ىذا الحركات االنتقالية :ػػ ييتـ 
 البيلة خالؿ الحركة أداء عمى تساعد الطفؿ التي االنتقالية القدرات
وتشمؿ  المكاني( )التحرؾ بحركات أيضا وتسمى بو المحيطة

 حركات الزحؼ والحبو وانتصاب القامة .

 النوع ىذا النتقالية )استقرار واتزاف الجسـ( :ػػ ييتـالحركات غير ا 
 وذلؾ الجاذبية وقوة الطفؿ جسـ العالقة بيف بطبيعة الحركات مف
 بما يحقؽ الجسـ سجزاء العضمي التحكـ عمى القدرة بنمو يسمح بما
 والتحكـ والرقبة الرأس في التحكـ حركات وتشمؿ ، واتزانو ثباتو

 مف النوع ليذا أخرى مسميات وتوجد ، والوقوؼ والجموس بالجذع
 يعد احد واتزانو الجسـ ثبات كوف القوامي( )التحكـ وىو الحركات
 . القوامي التحكـ عممية مكونات

 بنمو الحركات مف النوع ىذا ييتـ :ػػ والتناوؿ حركات المعالجة 
 تكوؼ التي واسشياء الطفؿ بيف كيفية االتصاؿ عف اسولية القدرات

 عمى اسشياء والقبض إلى الوصوؿ حركات وتشمؿ هيد متناوؿ في
 أيضا وتسمى اسشياء مف التخمص وأخيرا اسشياء ومسؾ اسشياء
 . التحكـ والسيطرة بحركات

 المتعمـ أو لمطفؿ اإلدراكية الوسالط كؿ القدرات اإلدراكية :  وىي -3
 العميا العقمية المراكز إلى ونقميا استقباؿ المثيرات عمى تعمؿ التي
 والممسي والقدرات والسمعي البصري )التمييز عمى وتشمؿ فسيرىالت

 .التوافقية( 
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 الوظيفية الخصالص عف القدرات البدنية والحركية : وىي تعبر -4
 )الجسـ( والكافية الفعالة الوسالؿ عندما تنمو تقدـ والتي والحيوية
المخزونة  حركاتو مف كجزء ميارية حركة أداء عند وتستخدـ
 ، الرشاقة ، السرعة ، المطاولة ، العضمية قوةال عمى وتشمؿ
 . المرونة

 تأدية عند الكفاءة درجات اكتساب الحركات الميارية : وىي نتيجة -5
 مف المستوى وىذا التعقيد، مف بدرجة نسبية يتميز حركي واجب

مركبة  تعد والتي تعمـ تتطمب التي الحركات يتضمف التصنيؼ
 والترويح والرقص رياضةال ميارات عمى وتشمؿ ، معقوؿ بشكؿ
:  إلى الميارية الحركات كما تقسـ اليدوية المعالجة ميارات وأيضا

 . المعقدة المركبة ، الحركات الحركات ، البسيطة الحركات

 عف تعبر التي الحركي السموؾ ل ة االتصاؿ الحركي : وىي أنماط -6
 الحركات مف واسعة كمية لالتصاؿ وتشمؿ المميزة اسشياء
القوامية  واسوضاع الوجو تعبيرات مف يبدأ بمدى ةاالتصالي

 والباليو الحديث التعبيري الرقص حركات إلى وصوال واإليماءات
 حركة ، تعبيرية حركة:  الحركات افتية المستوى ىذا ضمف ويقي

 .تفسيرية 

 لكؿ موحدة ثابتة مقررات ليا ليس الحركية التربية بأف ومي االعتراؼ
 توجيييا لحسف ضماناً  أنو إال ، تخاطبيا التيالمستويات  مف مستوى
 : ىي ثالثة محاور حوؿ محتواىا تنظيـ يمكف منيا اإلفادة واحكاـ
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 المكاني التحرؾ Locomotion. 

 والسيطرة التحكـ Manipulation. 
 واالتزاف الثبات Stability 

 مثؿ التخصص في المتداولة الموضوعات مف مجموعة تأتي ويمكف أف
 التحرؾ محور تحت وذلؾ ، والتكور ، االمتداد ليبوطوا الطيراف: 

 أو مياـ العممية إلى خالؿ تجزلتيا يتـ الموضوعات وىذه ، المكاني
 وقدراتو إلمكاناتو استكشافو طريؽ عف الطفؿ بيا يقـو ، حركية أعماؿ

 ينتقي مختمفة متعددة بطرؽ القدرات ىذه تقابؿ التي الحركية ولمحركات
 مرحمة إلى بيا يصؿ حتى البعض ، ويدمج ، امني المناسب ويكرر
خطوات  خمسة في تمخيصيا يمكف الطريقة وىذه.  والصقؿ اإلتقاف
 :التالي  النحو عمى وىي موصولة متتابعة

 التربية في موضوع مف جزءاً  تكوؼ مناسبة حركية تحديد ميمة -1
 .التعميؽ  أو والتكور واليبوط ، االمتداد الطيراف: مثؿ  الحركية

 تنفيذاً  الحركات بيذه لمقياـ المختمفة لألساليب شاؼ اسطفاؿاستك -2
 لقدراتيـ فييا . واختبارىـ لمميمة

 حسف بمقتضاىا يمكف التي واسساليب لمحركات اختيار اسطفاؿ -3
 . بيا القياـ منيـ الميمة المطموب نطاؽ في اسداء

 يتـ التي الحركات لمجموع متسمسمة انسيابية حركية جمؿ التكرار في -4
 . اختيارىا
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 مستفادة بدروس والخروج ، عميو وتدربوا كرروه لما الصقؿ واإلتقاف -5
 التدريب وعمى االختيار وعمى عمى االستكشاؼ قدرتيـ مف تزيد
 . الحركية الميمة إتقاف وعمى

 والتوجيو واالستثارة الحفز ىو المعمـ دور يكوف المراحؿ ىذه وفي كؿ
 االستكشاؼ مف اسطفاؿ تمكيف أجؿ مف الفردية والجماعية والمساعدة
 مستخدميف ، صورة ممكنة أحسف في واإلتقاف والتدريب واالختيار
 ليـ يتوافر عما وفضالً  ، أجساميـ عف فضالً  ، وقيميـ وأفلدتيـ عقوليـ
 . أعمارىـ مستوى في بدنية لياقة إمكانات أو مف لياقة

 برامج التربية الحركية :
 العممية في جديد ومنحى كأسموب حركيةال التربية تقدـ في الفضؿ يعود

 و الباف" أمثاؿ ، التربية وعمماء المفكريف مف عدد كبير إلى التعميمية
فقد أمف   Laban & David Gallehueجاليييو"             دافيد

 إلى الوصوؿ ثـ المشكمة دراسة "الباف" بقيمة االستكشاؼ ،  ومحاولة
 العممية تمؾ ورفض ، والتنقيح لمتصحيح التي تخضي السميمة الحموؿ
 حوافز تستثير والتي ال ، لمتعبير القابمة غير الصارمة الثابتة التعميمية

 عف والتعبير لالبتكار الفرصة ترؾ عمى تعمؿ وال ، وتفكيره المتعمـ الفرد
 . الذات
 تعميـ تستيدؼ التي التعميمية اسساليب أفضؿ الحركية التربية وتعتبر
 مرحمة وخصوصاً  ، المختمفة التعميمية في المراحؿ وتدريبيـ اسفراد
 بكؿ تزويد الطفؿ عمى تعمؿ فيي ، االبتدالية والمرحمة الرياض
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 عف بعيداً  بيا لمتقدـ الفرصة لو وتتيح ، بالحركة الخاصة المعمومات
 . المنافسات شكؿ
 لمممارسة المؤدي الطبيعي المدخؿ بمثابة الحركية التربية تعتبر ىنا مف
 استخداـ طريؽ عف المتعددة والرياضية التربية البدنية سنشطة ميةالفع

 تتطمب التي المشكالت الحركية حؿ بيدؼ المتعددة لمحركات الطفؿ
 . الكاممة اإليجابية مشاركتو بالضرورة

 تتاح حيث الحر ، الحركي االستكشاؼ عمى الحركية مفيـو التربية يقـو
 تحت المطموبة الحركية الميارة اءسد التجريب والمحاولة لمطفؿ الفرصة
 الواجب ىذا حركيًا ترجمة اسطفاؿ ويحاوؿ ، المعمـ وتوجيو إشراؼ
 الحركية الحرية لمطفؿ ويترؾ ، الحركية المشكمة تمؾ حؿ أو الحركي

 أف وبالرغـ ، لمحؿ نموذج دوف أي المناسب الحؿ االستكشافية وايجاد
 تأكيد عمى تعمؿ أنيا إال اسحياف ، معظـ في طويال وقتا يتطمب ذلؾ

ىذا  وبإتباع ، وامكانياتو قدراتو ضوء في لمطفؿ المستقمة الشخصية
 المتمثمة التدريس طرالؽ مف بخميط مر قد الطفؿ يكوف اسسموب
 لمطفؿ التامة الحرية خالؿ مف المباشرة وغيرىا وغير المباشرة بالطريقة

 توجيو االحتماالت في المعمـ دور ويتمثؿ ، الحركية المشكالت تمؾ لحؿ
 .المناسب  الحؿ نحو

 تكوف أف أو ، الحركة تعميـ عمى قاصراً  ليس الحركة خالؿ مف والتعمـ
 يتـ خالليا مف التي الوسيمة الحركة أف تكوف بؿ التعمـ ىدؼ الحركة
 ويؤكد ، النمو المختمفة جوانب جميي مف لمطفؿ المتكامؿ النمو تحقيؽ
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 أف عمى (1985وعثماف ) )Ignico (1985 و (1995) المصطفى
 كاف إذا خصوصاً  ، المعرفية لمتنمية التعميمية الوسالؿ وسيمة مف الحركة
 يفترض طريقة الحركية أف التربية باعتبار ، الصحيحة بالطريقة التعمـ
 . التعمـ نحو وطاقاتيـ اسطفاؿ دوافي إثارة فييا
 الحركة مـووع النفس وعمـ الحركية التربية عمماء مف العديد ويرى

 إشراؾ عدـ سف ، أمكف ما مبكراً  الحركية لمطفؿ التربية تبدأ أف ضرورة
 إلى إصابتو يؤدي قد المرحمة ىذه خالؿ الحركية البرامج في الطفؿ
 ذلؾ ينعكس قد مما ، والحركية اإلدراكية الحسية القدرات في بضعؼ
  الدراسي ومستواه االجتماعية عمى عالقاتو سمبية بصورة
 ج التربية الحركية :برام
 الطفولة مرحمة منياج مف المساحة تمؾ ىي الحركية التربية برامج إف

 باسداء مستعينة العمرية المرحمة احتياجات ىذه تقابؿ التي المبكرة
 أربعة عناصر عمى يشتمؿ مرجعي إطار خالؿ مف المتنوع الحركي
 : الحركة جوانب عف تعبر أساسية

 وتشمؿ التالي : أوال : الحركات اسساسية
 الوعي بالفراغ )إلى أيف يتحرؾ الجسـ(. -1

 الوعي بالجسـ )ما الذي يستطيي الجسـ عممو(. -2

 نوع الحركة )كيؼ يتحرؾ الجسـ(. -3

العالقات االجتماعية )مي مف يتحرؾ الجسـ ، أو مي ماذا يتحرؾ  -4
 الجسـ(.
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 ث ني  : تعمم المه رة الحركية :
 توافر يتطمب ما عمؿ بإنجاز طترتب الحركية الميارة ويرى البعض أف

 والقدرة والدقة بالسرعة عنيا التعبير ، ويمكف وميارية بدنية قدرات
 .وأقرانو  نفسو مي بالمقارنة والكفاية

 ثالثا : الكفاءة االدراكية الحركية 
 رابعا : ميكانيكية الجسـ 

 خامسا : الطالقة الحركية 
 المنيج تصميـ عند الحسباف في وضعيا يجب أساسية اعتبارات ىناؾ

 حيث مف تتالءـ أف يجب الحركية ، فالواجبات الحركية بالتربية الخاص
واالجتماعي  والحركي والعقمي البدني النمو مستوى مي والتتابي المحتوى

. 
 :الحركية  التربية مناىج إنجاح في تسيـ التي اسساسية العوامؿ

 مف عدد عمى كبير حد إلى تتوقؼ الحركية التربية برامج نجاح إف
 : كالتالي وىي مراعاتيا عمى المعممة يجب التي االعتبارات

 أف يجب: الطفؿ  اىتمامات مف تشتؽ تكوف أف يجب الحركية الخبرة -1
 اىتمامات مف الحركية التربية في البرنامج التعميمي أغراض تشتؽ

 واسدوات والساحات اسجيزة ذلؾ في ويساعد ، الطفؿ واستعدادات
 .الحركية  اسنشطة عميـلت الماللمة

 التحدي فرص خالؿ مف يكوف لمطفؿ الحركية إعداد اسنشطة -2
 الحركية اسنشطة تنويي تعمؿ عمى أف المعممة عمى: والمتعة 
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االعتبارات  بعض اعتبارىا في واضعة المستويات كافة مي لتتالءـ
 بقدرات االستخفاؼ وعد ، الصعب إلى السيؿ مف كالتدرج اسساسية
 التحدي مف وتحرمو تدفعو لمعزوؼ قد التي لحركيةا الطفؿ

 .واالستمتاع 

 أساسي مطمب التوازف: اسطفاؿ  مي العمؿ في الحمؿ مراعاة عامؿ -3
 ، الحركية اسنشطة كافة في العمؿ والراحة بحمؿ يتعمؽ ما كؿ في
 .زمنية  لفترة النشاط إيقاؼ تتطمب لو حتى

 اسطفاؿ جميي إشراؾ:  لألطفاؿ والممارسة االشتراؾ إتاحة فرص -4
اسطفاؿ  عزؿ عد ويراعى ، اسنشطة الحركية جميي في أساسي أمر
 .ضعيؼ  لمحركة وقبوليـ استعدادىـ كاف لو حتى المشاركة عف

دمج الخبرة الحركية باسنشطة المدرسية لألطفاؿ : يجب ربط  -5
الخبرات الحركية بالبيلة ، وكذلؾ بالخبرات والمعارؼ المدرسية مما 

 مطفؿ اإلدراؾ والتبصر .يتيح ل

 بإتاحة وذلؾ:  لألطفاؿ الحركية لمممارسة الماللـ توفير الوسط -6
 اسمف عامؿ باالعتبار اسخذ مي لألدوات واسجيزة واإلدراؾ التصور

 .والسالمة 

 كافة مف االستفادة يجب:  استخداميا وكفاءة توفير اإلمكانيات -7
 الحركية اسنشطة خالؿ مف المتاحة واسجيزة والمساحات اسدوات
 .المختمفة 
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 الخبرات في اسطفاؿ يتفاوت:  باسطفاؿ المقارنات االبتعاد عف -8
 الخبرات بعض أداء في كأف يتفوؽ الفردية لمفروؽ تبعا الحركية ،
 مقارنات عمؿ عدـ يراعى لذا افخر، البعض في ويخفؽ الحركية

 .الطفؿ  لدى سمبية صفات خمؽ مف خوفا بيف اسطفاؿ

 الت يير أف:  الحركية اسنشطة خالؿ مف والنجاح الفوز فرصإبراز  -9
 تناؿ أف اإلدراكية لمقدرات تتيح الحركية مستوى الخبرات في والتفاوت
 في مطموبة خبرات نفسية باعتبارىا والتفوؽ النجاح خبرات مف حظيا
 لالستمرار والممارسة. الطفؿ تشجيي

 الحركات كوناتم مف محور كؿ يتضح مف الجدوؿ التالي إف أسفؿ
 الطفؿ بيا يقوـ والحركات الميارات مف تأتي مجموعة واسساسية اسولية
 في المعممة دور حيث يتمثؿ ، وقدراتو إلمكاناتو استكشافو طريؽ عف

 اسطفاؿ تمكيف أجؿ مف والجماعية الفردية والمساعدة والتوجيو االستثارة
 ، والمياقة البدنية ـإمكاناتي ضوء في واإلتقاف والتدريب مف االستكشاؼ

 :الخطوات افتية في تمخص أف ويمكف
 قبؿ مف الطيراف أو القفز مثؿ الحركية الميمة أو الميارة تحديد -1

 .المعممة 

 الحركات وممارسة بتعمـ لمقياـ المختمفة اسساليب استكشاؼ اسطفاؿ -2
 .لقدراتيـ  واختبارات

 حسف ىابمقتضا يمكف التي واسساليب لمحركات اسطفاؿ توجيو -3
 التعميمية التي تـ اختيارىا . الميمة نطاؽ في اسداء

 التكرار والتدريب لمحركات التي تـ اختيارىا . -4



 

 

 

المهارات الحركٌة  59
 لألطفال

 الصقؿ واإلتقاف لمحركات مف خالؿ التدريب . -5

 يتجزأ ال جزءا إال ىي ما الحركية التربية إف ومف ىذا المنطمؽ ، يتضح
 المدرسية لمحياة لموجيةا النظرية تكوف ينب ي أف التي البدنية التربية مف
 الطفؿ فإف استمرار أخرى ناحية ومف ، وخارجو الصؼ داخؿ سواء ككؿ
 حركية نفس ميارات اكتساب يتطمب ذلؾ بعد االبتدالية المدرسة في
 عدـ بينما تقدما، اسكثر التعمـ مستويات متطمبات لمواجية تعقيداً  أكثر

 في التحصيؿ ىمستو  إلى انخفاض يؤدي الميارات ىذه مثؿ اكتساب
 .التعمـ  عممية

 الحرك ت :
الحركات اسولية مف الوالدة وحتى الحركات اسساسية مف الثانية حتى 

 السابعة 
أوال : الحركات االنتقالية : ييتـ بتطوير القدرات االنتقالية التي يؤدييا 
الطفؿ تساعد الطفؿ عمى أداء الحركة خالؿ جسمو ، أي االنتقاؿ مف 

لمحيطة بو ، وتشمؿ حركات إلى أخر ، وىناؾ نوعيف مف مكاف البيلة ا
الحركات االنتقالية ، النوع البسيط ويشمؿ المشي ، الجري ، الوثب ، 

 الحجؿ ، والنوع المركب ويشمؿ الزحؼ الجانبي وجري الحصاف .
الطفؿ  جسـ بيف العالقة ثانيا : ثبات واتزاف الجسـ : ييتـ بطبيعة

 واتزانو ، ثباتو يحقؽ بما سجزاء الجسـ العضمي والتحكـ والجاذبية،
في  الحركات أداء بو ويقصد .والرقبة  الرأس في التحكـ وتشمؿ ميارات

 بأجزاء اإلدراكية ، واالرتكاز القدرات يرتبط بتطوير النوع وىذا المكاف ،
 نوعيف ، االرتكاز إلى وتقسـ. عمى التوازف  والمحافظة الجسـ المختمفة،
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 ، الوضي بنفس التي ترتبط التمرينات مف قوؼ وغيرىاالو  مثؿ السند أو
واالنثناء والمؼ ،  والدوراف ، مثؿ المرجحات، المحورية ثـ الحركات

 والتكور ، واالمتداد .
ثالثا : حركات التحكـ والسيطرة : تيتـ بالقدرات اسولية كيفية االتصاؿ 

ا كمسؾ وىي الميارات التي تعني أطراؼ الطفؿ باسشياء والقبض عميي
اسشياء ،  وبالتحكـ والسيطرة باسدوات التي يمكف أف تنفذ مف خالؿ 

 أجزاء الجسـ المختمفة ، كالرمي والمقؼ .
 كؿ والمعارؼ والمعمومات العقؿ أعطت التقميدية التربية فالتعميـ أو
 مفيوـ مي يتعارض شؾ ال وىذا ، النشاط الحركي وأىممت اىتماميا ،

 حركة مف التوازف فاتخذت أىمية عمى تؤكد التي ثةالحدي الحركية التربية
 واالجتماعية والنفسية البدنية الجوانب جميي لتنمية أساسيا مدخال الجسـ

 .والعقمية 
 فإنيا سميمة، حركية برامج مف تتضمنو وما الحركية التربية تكوف ولكي
 :العناصر التالية  مف مقوماتيا تستمد

 تعنيو وما ، الحركية التربية برامج في والنياية البداية نقطة ىو الطفؿ -1
 واتجاىات ، ونمو خصالص ، ومف إيجابية مف الطبيعة ىذه

وىناؾ  النفسي، بالجانب المرتبط الحركي النمو جانب وبخاصة
 النفس عمـ مف التربية الحركية مفيوـ استقاىا التي المبادئ بعض
 ، دوافعوو  وقدراتو وتعممو ، وامكانياتو الطفؿ بنمو يتعمؽ بعضيا
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 لبرامج والتطوير والتقويـ اإلعداد حيف بيا االسترشاد ينب ي والتي
 :وىي  التربية الحركية

 ىو ما بكؿ والبدء ميولو استثاره طريؽ عف وتأتي ، الطفؿ إيجابية 
 .بو  المحيطة البيلة في الطفؿ لدى مألوؼ

  وقدرات استعدادات مف نفسو عف يعبر نضج مستوى لمطفؿ إف 
 وأخذىا عمييا التعرؼ مف القدرات البد ىذه واف ، سيةونف بدنية
 .الحركية  التربية خالؿ مف وتوظيفيا االعتبار بعيف

  وجسميا بدنيا ينمو فيو بالشموؿ ، يتسـ الطفؿ نمو معدؿ إف 
ف واحد ، آف في واجتماعيا وعقميا  كؿ في النمو معدالت اختمفت وا 
 .وبيلية  وراثية اعتبارات بسبب جانب

 واضحة بصورة ذلؾ ويتضح ، اسطفاؿ بيف الفردية الفروؽ مراعاة 
المتقدمة  الحركية الميارات بعض في أداء اسطفاؿ بعض تفوؽ مف
الحركية  الميارات بعض ممارسة في افخر البعض وتأخر ،

 بعض تواجو قد التي المعوقات( )مرحمة خالؿ مف اسساسية
 ال فرد لكؿ الحركية ربيةالت"الحركية  التربية شعار فإف لذا اسطفاؿ ،

 ".لمجميي حركية تربية
 عند الحركية الميارات لتطور اليرمي التسمسؿ مراحؿ مراعاة 

 منيج لتكويف استخداميا خطة يمكف عف عبارة وىو ؛ اسطفاؿ
عمى  يؤكد حيث ، وصفي بطابي يتصؼ أنو كما ، الحركية التربية

 حتى الطفؿ لياخال أو عمييا يمر أف يجب التي والمراحؿ اسوضاع



 

 

 

المهارات الحركٌة  71
 لألطفال

 وقدرة بكفاءة المختمفة الحركية وممارسة اسنشطة اكتساب يستطيي
 .عالية 

 مف يحكميا وما حاالت أو أشكاؿ مف تعنيو وما طبيعة الحركات -2
 أمور مف بيا يرتبط وما وحدود مف قدرات تتطمب وما ، عوامؿ
 :مثؿ  ، الحركي الجانب دراسة تسيؿ أخرى

 نموه ومراحؿ عضو كؿ عمؿ وكيفية الجسـ ، أجزاء التعرؼ عمى 
 .البيولوجية 

 أفضؿ إلى الوصوؿ بيدؼ الحركي لمتحميؿ العممية النواحي معرفة 
 ، وتجنب الحركات الزالدة . الحركي اسداء

  الفيـ الصحيح لعمؿ الجسـ كأساس حيوي في مجاؿ الحركة
مكانياتو وذلؾ بيدؼ اسداء الحركي بأقؿ مجيود .  وا 

ركية والصحية التي ىي اليدؼ المباشر مف التربية طبيعة المياقة الح -3
 والتوافؽ كالسرعة عناصر الحركية ، وما تتضمنو ىذه المياقة مف

 مف أجؿ ليس الطفؿ ليا يحتاج عناصر وجميعيا والتوازف ، والقوة
 ىامو ىي بؿ ، الفراغ بوقت واالستمتاع والصحية البدنية المياقة
 التربوية العمـو مجاالت في فيالتعمـ المعر  عمى مساعدتو في أيضا

 .مجتمعو  في فاعالً  عضواً  يصبح كي اسخرى

 التي البيلة خصالص تمثؿ الواقي في ىي الحركية طبيعة التربية -4
 ترتبط وىي واتجاىات وقيـ عادات وتقاليد مف الطفؿ إلييا ينتمي

 .لمطفؿ  والثقافي االجتماعي باسساس
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 الحركية التربية برامج ميوع تحرص ما أىـ فإف ، اسساس وعمى ىذا
 العالقة عمى تؤكد التي لمطفؿ القدرات اإلدراكية مزايا مف االستفادة
 لمطفؿ ، ويمكف والحركي اإلدراكي والنمو البرامج ىذه بيف االيجابية
 تعينيا التي القواعد أو المبادئ بعض تستقرى أف الحركية التربية لمعممة

 :وىي  طفاؿاس لدى القصور بعض حاالت اكتشاؼ في
 الحركية الحسية الميارات تعمـ في ضعفاً  يظيروف الذيف اسطفاؿ إف -1

 .المفاىيـ  وتكويف تتعمؽ باإلدراؾ صعوبات مرجعيا
 مثؿ التعميمية المياـ أداء في ضعفاً  يظيروف الذيف إف اسطفاؿ -2

 .الحسي  اإلدراؾ في نتاج مشاكؿ يكوف والرياضيات ، القراءة
 نمو يعوقو قد اإلدراكية الحركية خبراتال مف الطفؿ إف حرماف -3

 .اإلدراكية  القدرات

 السمعية اإلدراكية القدرات يحفز اإلدراكي الحركي التدريب إف برامج -4
 عند الطفؿ . والحساسية والبصرية

 البرامج مف جزءا تكوؼ أف ينب ي اإلدراكية الحركية إف اسنشطة -5
 .الحركية  التربية في التمييدية

 )السمعي إدراكو لمستوى نتاجا ىي المدرسة في الطفؿ إف نجاح -6
 إلى يؤدي أف شأنو مف اإلدراؾ إف عجز كما والحسي( والبصري
 والفيـ.  التعمـ صعوبات

 األهداف والخبرات الحركية لمج الت الحركة المختمفة :
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 ىناؾ أف نالحظ أف يجب المختمفة لمحركة العامة لممجاالت االنتقاؿ عند
 حركي ، النفس المجاؿ إسياـ يخص فيما ،داؼ ىذه اسى في تداخالً 
 ب رض اسطفاؿ نمو وتطور في الوجداني والمجاؿ المعرفي ، والمجاؿ
 :مجاؿ  في اسساسية الميارات مف متنوعة مجموعة في خبراتيـ تعزيز
 التحرؾ واالنتقاؿ . -1

 التحكـ والسيطرة . -2

 االتزاف . -3

 الخبرات تحققيا المجاالت ىذه ولكف ىناؾ أىداؼ خاصة بكؿ مجاؿ مف
 :التالي  النحو عمي منيا وىي بكؿ الخاصة الحركية

 : واالنتق ل التحرك قدرات مج ل: أوالً 
 تعزيز قدرات المشي -1

 تعزيز قدرات الجري -2

 تعزيز قدرات الحجؿ -3

 تعزيز قدرات الوثب -4

وفيما يمي بعض المقترحات لتعميـ بعض الخبرات الحركية المختارة في 
 المقترحات المشكالت، حؿ باستخداـ أسموب مجاؿ التحرؾ واالنتقاؿ

 ىذه مف لكؿ حركية متنوعة أنماط وتكويف إتقاف مف الطفؿ تمكف التي
 . ص يرة أدوات باستخداـ أو ، حرة ميارات أكانت سواء ، الميارات
 المشي : -1
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 اسمامي الجزء إلى القدـ كعب مف الجسـ وزف يتطمب المشي انتقاؿ
 المشي.  أخرى إلى قدـ منف متقف تبادؿ في القدـ أصابي إلى ثـ ، لمقدـ
 : شيء مي أي أو ، زميؿ لمس أي بدوف الصالة أنحاء في

 رفي الذراعيف عاليًا أثناء المشي  -

 خفض الذراعيف أثناء المشي -

 ت يير مستوى ارتفاع الجسـ )المشي بثقؿ ، المشي الخفيؼ( -

 المشي بحجـ العمالؽ أو القـز -

 ًا ، مالاًل المشي أمامًا ، خمفًا ، جانب -

 المشي ببطء ، ثـ بسرعة متوسطة  -

 المشي مي عدـ ثني الركبتيف وزيادة مرجحة اليديف  -

المشي عمى العقبتيف أو اسصبي الكبير لمقدـ أو عمى الجانب  -
 الخارجي لمقدـ 

 توسيي وتضيؽ خطوة المشي  -

 المشي مي ت ير االتجاه فجأة عف طريؽ اإلشارة -

رضيات )رمؿ ، أرض خشب ، المشي عمى أنواع مختمفة مف اس -
 أرض خضراء ، أرض مبتمة(

 المشي مي رفي الركبتيف عالياً  -

 الجري : تبادؿ الخطوة كما في التربية العسكرية  -

 : الجري  -2
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 المشي ، عف يختمؼ ولكنو نواحي ، عدة مف لممشي مشابو الجري يعتبر
 في والرجالف الذراعاف وتتحرؾ مف الطيراف ، لحظة عمى يشتمؿ أنو إذ

 :متبادؿ  توقيت
 تجنب التخبط مي الزمالء  -

 الجري ثـ التوقؼ عند سماع اإلشارة  -

 الجري بخفة وبدوف صوت -

بدء الجري مف مستوى منخفض ، وفرد الجسـ بالتدريج لموصوؿ  -
 إلى المستوى العالي لمجسـ مفروداً 

 الجري بالسرعة البطيلة  -

 الجري حوؿ وبيف اسدوات في الصالة  -

 الجري لمخمؼ -

 مي الزميؿ الجري  -

الجري كأشخاص أو أشياء أو في أماكف : )حيواف سريي ،  -
 شخصية رأيتيا ، عمى شاطئ البحر ، في المطر(

 الجري والوقوؼ تبعًا لإلشارة وكذلؾ تعيير االتجاىات  -

 الجري لمجانب والجري لمخمؼ -

 اسدوات التي يمكف استخداميا في االستكشاؼ الحركي لمجري :
 اسطواؽ -

 رة الكرات الص ي -

 الحباؿ  -
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 الوثب :  -3

 كالوثب مختمفة بطرؽ أداءىا يمكف التي الحركات مف الوثب يعتبر
.  لموثب أولية أساسية أنماطاً  يعتبروا ، مف الطيراف ، الطويؿ ، العمودي
 تساعد لموثب لألنشطة المختمفة المشكالت حؿ طريقة استخداـ ويمكف
 : ثبالو  تستطيي ىؿ مثؿ ، الميارة ىذه ونمو تطوير عمى
 بطريقة مختمفة في أنحاء الصالة ؟ -

 في اتجاىات مختمفة ؟ -

 إلى أبعد مسافة ممكنة ؟ -

 في المكاف ولكف بسرعات مختمفة ؟ -

 : الحجؿ -4
 سمسمة وىي ، الجسـ لجانبي توقيتاً  تتطمب مركبة حركة الحجؿ يعتبر
 أف البد السميـ الحجؿ إلى ولموصوؿ ، بالقدميف بالتناوب تؤدي النط مف
 خطوة الطفؿ تعميمو يأخذ فعند ، الصحيحة بالطريقة يمارس وأف يعمـ
 لعدة ذلؾ ويكرر ، القدـ بنفس ص يرة نطة يؤدي ثـ ، القدميف بأحد
 الحركة عمؿ يمكف وبالتدرج ، اسخرى بالقد ثـ ، بإحدى القدميف مرات

 بحرية الذراعاف ، وتتمرجح إيقاعياً  الحجؿ يكوف أف والبد ، بالتبادؿ
 : تستطيي ىؿ ثؿم.  الرجؿ عكس
أخذ خطوة ثـ النط عمى نفس القدـ ؟ استخداـ القدـ اسخرى ؟ ما  -

 ىي الحركة التي اكتشفتيا ؟

 محاولة تكرار ىذا العمؿ )الحجؿ( في اتجاىات مختمفة ؟ -
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 محاولة تكرار ىذه الخطوات إلى الخمؼ ؟ الحجؿ إلى الخمؼ ؟ -

اؾ ؟ الحجؿ إلى الجنب ؟ في كال الجانبيف ؟ كيؼ تقاطعت قدم -
 ىؿ تستطيي الحجؿ لمجنب بطرقة أخرى ؟

 تبديؿ الحجؿ بيف القدميف بتنوع العدات ؟ -

 الحجؿ مي لمس الرجؿ الحرة بأشكاؿ متنوعة ؟ -

 الحجؿ مي الدوراف في نفس المكاف ؟ -

 حركات االنتقاؿ والتحرؾ باستخداـ أدوات ص يرة :
 أدوات باستخداـ ممارستيا يمكف اسنشطة مف كبيرة مجموعة ىناؾ
 أف ويمكف ، الخ...  ، الحبوب واسطواؽ وأكياس الحباؿ مثؿ ص يرة

 : كافتي اسداء مف النوع ليذا الخاصة اسىداؼ نستخمص
 . اسساسية التحرؾ رت ا قد تعزيز -
 . والقدـ والعيف واليد العيف بيف التوافؽ تعزيز -

 . الحركي الحسي اسداء تعزيز -

 في استخداميا وكيفية ، تارةالمخ الص يرة اسدوات بعض وسوؼ نتناوؿ
 .واالنتقاؿ  التحرؾ مجاؿ

 اسطواؽ : 
 التحرؾ ميارات لتعزيز ومتنوعة كثيرة أنشطة في اسطواؽ استخدـ

 :واالنتقاؿ وىي
 : لمطوؽ الفردي االنتقاؿ -1
 الطوؽ ؟ باستخداـ بيا تتحرؾ أف يمكف التي الطرؽ المختمفة ما -
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 ؟ تحركو أثناء الطوؽ داخؿ تتحرؾ أؼ يمكف ىؿ -
 ؟ تحركو أثناء ؟ ثباتو أثناء الطوؽ حوؿ التحرؾ يمكف ىؿ -
 ؟ منو أسرع والتحرؾ الطوؽ دحرجة يمكف ىؿ -
 : الزميؿ مي الطوؽ استخداـ -2
 الطوؽ؟ مف والخروج الدخوؿ يمكف ىؿ لمطوؽ الزميؿ مسؾ مي -
 ؟ الزميؿ يمسكو الذي الطوؽ أسفؿ التحرؾ يمكف ىؿ -
 ؟ الزميؿ يمسكو الذي الطوؽ خالؿ الوثب يمكف ىؿ -

 : والسيطرة التحكم قدرات مج ل في: ث نيً  
 في الثالثة المجاالت إحدى والسيطرة التحكـ مجاؿ في الميارات تعتبر
 برنامج في عمييا التركيز ينب ي ، والتي الطفؿ قدرات وتطور نمو

 المجاؿ كالرمي ىذا أنماط في النضوج ويحدث ، لو الحركي التطور
 واالنتقاؿ التحرؾ ميارات عف متأخر وقت في والخبط والركؿ والمقؼ

 تتطمب والسيطرة التحكـ ميارات أف إلى ذلؾ ، ويرجي االتزاف وميارات
 حيث ، والعيف الجسـ المختمفة أطراؼ بيف التوافؽ مف بالقميؿ ليس قدراً 

 أكثر ، والرجميف والعيف ، واليديف العيف بيف توافقاً  المجاؿ ىذا يتطمب
 بمجاؿ الخاصة اسىداؼ وتتمخص.  اسخرى المجاالت مما تطمبو

 : افتي في والسيطرة التحكـ
 الكرة دحرجة قدرات تعزيز  . 
 الكرة ولقؼ تنطيط قدرات تعزيز  . 
 لمكرة والمقؼ الرمي قدرات تعزيز . 
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 الكرة خبط قدرات تعزيز . 

 الكرة وايقاؼ الركؿ قدرات تعزيز . 

 الخبرات الحركية :
 : الكرة دحرجة -1
 اسطفاؿ يؤدييا أف يمكف التي لألنشطة التحديات عضب يمي وفيما

 :الص ار
 ؟ لمجس مختمفة أوضاع باتخاذ الكرة دحرجة يمكف ىؿ 

 . فتحاً  الجموس وضي مف -
 . التربيي جموس وضي مف -
 . القرفصاء وضي مف -
 . فتحاً  الوقوؼ وضي مف -

 باتخاذ ارتدادىا عند ولقفيا اسرض عمى الكرة خبط يمكف ىؿ 
 مجسـ؟ل مختمفة أوضاع
 . الجموس وضي مف -
 . الركوع وضي مف -
 . القرفصاء وضي مف -
 . أماماً  االنثناء وضي مف -
 . الوقوؼ وضي مف -

 رمي ولقؼ الكرة : -2
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 لف ولكف ، الطفولة منذ مبكر وقت في التكويف في الرمي تبدأ ميارات
 ىذه لممارسة كافية فرص ىناؾ تواجدت إال إذا ناضجة أنماطيا تصبح
 أما ، أسفؿ باليد مف أو ، أعمى مف باليد يكوف أف ماإ والرمي ، الخبرات
 الرمي مرحمة عف متأخرة مرحمة في تتكوف فإنيا المقؼ لميارات بالنسبة

 اسداة وحجـ نوع عمى المقؼ ويعتمد ، التوافؽ مف قدراً  حيث تتطمب ،
 سنماط بالنسبة تستخدـ التي بعض اسنشطة يمي وفيما.  المستخدمة

 . والمقؼ الرمي
 ؟ مختمفة بطرؽ الكرة رمي تستطيي ؿى 

 . واحدة بيد -
 . باليديف -
 . أعمى مف باليد -
 . أسفؿ مف باليد -
 . جانباً  باليد -

 اتجاىات في ؟ مختمفة مستويات مف الكرة رمي تستطيي ىؿ 
 ؟ مختمفة

 . الجموس وضي مف -
 . القرفصاء وضي مف -
 . الوقوؼ وضي مف -
 . أماماً  الرمي -
 . خمفاً  الرمي -
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 . جانباً  الرمي -

 ؟ لمجسـ مختمفة أوضاع باتخاذ الكرة لقؼ تستطيي ىؿ 
 . الجموس وضي مف -
 . القرفصاء وضي مف -
 . الوقوؼ وضي مف -
 . الركوع وضي مف -

 : الصغيرة األدوات ب ستخدام التحكم مه رات
 ميارات لتعزيز الص يرة اسدوات مف متنوعة مجموعة استخداـ يمكف
 يمكف الستخداميا الخاص واليدؼ الص ار ، اسطفاؿ عند التحكـ

 : افتي في تمخيصو
 لتعزيز قدرات التحكـ الشاممة وتطبيقيا بشكؿ متنوع . -1

 لتعزيز قدرات التحكـ الدقيقة وتطبيقيا بشكؿ متنوع . -2

 لتعزيز التوافؽ بيف العيف واليد . -3

 الخبرات الحركية :
 التي الص يرة اسدوات لبعض المقترحة االستخدامات بعض يمي فيما
 : ىذا المجاؿ في ميااستخدا يمكف
 : الحبوب أكياس
 بأقؿ تنفيذىا يمكف التي الميمة اسدوات مف الحبوب أكياس تعتبر
 ومف ، والمقؼ الرمي ميارات عمى ممتازة لمتدريب أداة وىي ، تكاليؼ
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 بحيث ، كؿ فصؿ في اسكياس ىذه مف وافرة كمية توجد أف الواجب
 : طفؿ لكؿ تكفي
  ؟ىؿ تستطيي رمي كيس الحبوب 

 .جانبا ً  خمفًا، ، أماماً  -

 خط مستقيـ سعمى . -

 . معمؽ حبؿ فوؽ -
 . الحالط عمى -
 . منخفض مكاف أو عالي مكاف في الحالط عمى -
 . محدد ىدؼ عمى -
 . الكرات صندوؽ أو الورؽ سمة داخؿ -
 . مختمفة بسرعات -
 . اسخرى باليد سبؽ ما كؿ تكرار -

 ؟ الحبوب كيس لقؼ تستطيي ىؿ 

 . باليديف معاً  -

 حدة .بيد وا -

 مف مستويات مختمفة . -

 مف أوضاع مختمفة . -

 ىؿ تسطيي رمي ولقؼ كيس الحبوب ؟ 

 رمي الكيس بإحدى اليديف ولقفو باسخرى -

 . اليد بنفس ولقفو اليديف بإحدى الكيس رمي -
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 . ص ير صندوؽ بواسطة ولقفو عالياً  الكيس رمي -
 . باليديف ولقفو عالياً  الكيس رمي -
 . لزميؿ الكيس رمي -

 : التوازن قدرات مج ل يف: ث لث ً 
 عناصر مف عنصر أىـ اسساسية التوازف قدرات وتحسيف تطور يعتبر
 مف يصبح بالتوازف االحتفاظ عمى القدرة إنو بدوف حيث ، الحركة تعمـ

 . وحركات التحكـ والتحرؾ االنتقاؿ حركات أداء الصعب
 مواقؼ في ويوضي ، متنوعة حركات يمارس الذي الطفؿ فإف وعموماً 

 ، الصعوبة مف قميؿ بقدر أتزاف تكويف قدرات يمكنو مختمفة ركيةح
 يمارس مختمفة وال حركية لمواقؼ يتعرض ال الذي الطفؿ فإف وبالعكس
 التوازف قدرات تكويف في متأخراً  يبدو الحركات مف متعددة أنواعاً 

 : افتي في الخاصة وتتمخص اسىداؼ ، المختمفة
 قالية .تعزيز قدرات الحركات غير االنت 

 . تعزيز االتزاف المتحرؾ 

 . تعزيز االتزاف الثابت 

 . تكويف قدرات متزايدة الكتساب القدرة عمى االحتفاظ باالتزاف 

 الخبرات الحركية :
 : )التكور( االنثناء -1
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 بحركة آخر جزء إلى الجسـ أجزاء مف جزء تقريب االنثناء يتطمب
 اسنشطة نماذج ميي وفيما الجسـ المختمفة، أجزاء عف تنتج ،تكوريو 
 :المشكالت  حؿ وأسموب باالنثناء، الخاصة

 ؟ االنثناء في استخداميا يمكنؾ الطرؽ مف طريقة كـ 
 ؟ سسفؿ ثنيو يمكف جسمؾ أجزاء مف جزء كـ 
 سعمى جسمؾ أجزاء مف ممكف عدد أكبر ثني حاوؿ . 

 االمتداد : -2

 لفرد المفاصؿ تتحرؾ حيث لممفاصؿ، فرد حركة ويتطمب االمتداد
 فرد حركات في سسفؿ، أو لمجنب، سعمى أو المختمفة الجسـ أعضاء
 .والتكوير  االنثناء عكس االمتداد مختمفة،

 ؟ فرده تستطيي جسمؾ أجزاء مف جزء كـ 
 ؟ لجنب ، سسفؿ ، ذراعيؾ سعمى فرد تستطيي ىؿ 
 ىؿ جسمؾ ؟ بفرد إلييا الوصوؿ يمكف نقطة أعمى ىي ما( 

 ف ؟(يمك ما أطوؿ تكوف أف تستطيي

 المفت )حركة العصر( التدوير : -3

 وىذا ، آخر لجزء بالنسبة الجسـ أجزاء مف جزء تدوير يتطمب المفت
 اتجاه في الجسـ أجزاء مف لجزء أو جزلي كمي تدوير يحدث أف يعني

 . ثابت وضي في اسخرى الجسـ أجزاء بقاء أثناء معاكس
 ءأجزا مف آخر استخداـ أي جزء بدوف الرأس لفت تستطيي ىؿ 

 ؟ الجسـ
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 ؟ الخصر تحريؾ بدوف الكتفيف لفت تستطيي ىؿ 
 اسسفؿ الجزء لفت دوف الجسـ مف اسعمى الجزء لفت تستطيي ىؿ 

 ؟ الجسـ مف
 تستطيي )ىؿ جسمؾ بفرد إلييا الوصوؿ يمكف نقطة أعمى ىي ما 

 ما يمكف ؟( أطوؿ تكوف أف
 : الدوراف -4

 وجود أثناء فقياس أو الرأسي محوره حوؿ ككؿ الجسـ حركة ىي الدوراف
 كعامؿ الحركة ىذه في الرأس وتعمؿ ، أو الثني الفرد وضي في الجسـ
 . الحركة في موجو
 ىؿ تستطيي الدوراف بجسمؾ لرسـ دالرة ؟ 

 ىؿ تستطيي الدوراف بجسمؾ لرسـ نصؼ دالرة ؟ 

  ىؿ تستطيي الدوراف بسرعة ؟ باستخداـ الذراعيف وت يير مكانيـ ؟
 وراف ؟كيؼ أثر ىذا في حركة الد

 ىؿ تستطيي الدوراف بدوف تحريؾ الرأس ؟ 

 المرجحة : -5

 ثابت الجسـ أطراؼ أحد يكوف حيث ، بندوليو حركات تعتبر المرجحة
 مكونة ، لمجانبيف أو ، خمفاً  إما ، اسخرى بحرية اسجزاء تحريؾ أثناء
 . أقواس أو قوس شكؿ
 كـ جزء مف أجزاء جسمؾ يمكف مرجحتو ؟ 

  اتجاىات مختمفة ؟ىؿ تستطيي مرجحتيا في 
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 اليبوط : -6

 فترة بعد التوازف استعادة تتطمب التي الحركات مف حركة يعتبر اليبوط
 وعمى اسمامي القدـ جزء عمى القوة وتقي ، في اليواء الطيراف مف وجيزة
 االلتقاء عند مفصؿ الفخذ ينثني بحيث ، والركبتيف ، القدميف رس ي

 . باسرض
 ؟ الوثب بعد اليبوط ابي تستطيي الطرؽ مف كـ طريقة 
 ؟ الوقوع بدوف مرة كؿ في اليبوط تستطيي ىؿ 
 ؟ فتحاً  بالقدميف ، معاً  مضمومتيف بالقدميف اليبوط تستطيي ىؿ 

 ؟ أسفؿ أييما
 عند االنثناء اسسيؿ مف ىؿ ؟ االنثناء بدوف اليبوط تستطيي ىؿ 

 ؟ اليبوط

 الدحرجة : -7

 أو أمامًا، إما اغالفر  في تؤدى التي الحركات مف الدحرجة ىي حركة
 ، المحظات مف لحظة في مقموباً  يكوف الجسـ بحيث ، جانباً  أو ، خمفاً 

 اسساسي سف العنصر ، االتزاف حركات أنواع مف نوعاً  الدحرجة وتعتبر
 . الحركة أداء أثناء بالتوازف االحتفاظ عمى الفرد قدرة ىو فييا
 ،جانبًا( أو ، خمفاً  أو كـ طريقة تستطيي بيا الدحرجة ؟ )أمامًا 

  ىؿ تستطيي أف تجعؿ نفسؾ ص يرًا ثـ تتدحرج ؟ أو كبيرًا ثـ
 تتدحرج ؟
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 مجموعات سبعة مف اسطفاؿ ورياض لمحضانة اسنشطة ويتكوف برنامج
 : ىي ، لألنشطة رليسية

 . استكشافية حركات -1
 . إيقاعية أنشطة -2
 . بنالية أنشطة -3
 . ألعاب -4
 . الذات اختبار أنشطة -5
 . حركي إدراؾ ميارات -6
 . اإلبداعي الحركي التعبيري النشاط -7

   حرك ت استكش فيةMovement Exploration : 
 ، كنشاط أو ، لمتدريس فني كأسموب استخدامو يمكف عاـ وىي تصنيؼ

 أو مشكمة يقدـ أف لممعمـ يمكف ، لمتدريس كأسموب فني استخدامو وعند
 ففيكو  أما كنشاط ، الحركة خالؿ مف ابتكاري تعبير تتطمب موقؼ
 وأجيزة أدوات واستخداـ حركية وقصص تمثيمية حركات عف عبارة
 . اسساسية الحركية لتطوير الميارات ص يرة
   أنشطة إيقاعيةRhythmical Activities : 

 بمصاحبة أساسية غنالية وألعاب ابتكاريو، حركات وىي تتكوف مف
 .اإليقاع  أو الموسيقى

   أنشطة بناليةDevelopment Activities : 
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 والرشاقة والتحمؿ القوة تطوير تنمية عمى العمؿ في تسيـ وىي أنشطة
 التمرينات مف مختمفة مستويات وىناؾ الجيد ، والقواـ والمرونة والتوازف
 المير ؼتمثيمية )جر كحركات وتؤدي ، السنية المرحمة ىذه تناسب

 غضب ، الثعباف زحؼ ، فصادة أبو وثب ، الحصاف حجؿ الص ير،
 (...  القطة
   اسلعابGame : 

 ، اسدوات وباستخداـ ، الجسـ ميارات تستخدـ التنظيـ ألعاب بسيطة
 السف تناسب واليجـو لمدفاع ، وميارات ومحورية انتقالية وميارات
 . اإلدراؾ الحركي ميارات وتكسب
   أنشطة اختبار الذاتSelf-Tasting Activities : 

 ومقاعد ، كالمنط:  Skills واسجيزة لألدوات استخداـ وتشتمؿ عمى
 ميارات تضـ كما ، والحباؿ ، الجمباز ، وأجيزة التسمؽ وحباؿ ، التوازف
 ، كالحمؿ:  فردية وثنالية وجد(،وميارات الترامبوليف)إف عمى فردية
 لمواني . وجمباز ، والدفي
   ميارات إدراؾ حركيPerceptual-Motor Skills : 

إدراؾ الطفؿ لمكانو بالنسبة  وىي ميارات تختار بعناية : تعمؿ عمى
لألخريف بجانبو ، أو أمامو ، أو خمفة ، وكذلؾ بمتابعة أصوات ، أو 

 باستخداـ النظر في الربط أو أداء الحركات .
 : النشاط التعبيري الحركي اإلبداعي 
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 بأداء لألطفاؿ المعممة فيو تمـز والذي الحركي النشاط مف ىناؾ نوع
 ، صحيحة غير أو صحيحة ؿ بطريقةالطف يؤدييا قد معينة حركات
 النوع السابؽ ىذا عف يختمؼ اإلبداعي الحركي التعبيري النشاط ولكف
 ليقـو طفؿ كؿ يتحرؾ حيث عقمياً  نشاطاً  يتضمف ال نشاط وىو ، ذكره

 يتضمف فيو لذا ، معيف إيقاع مف يسمي ما ، وفؽ يريد كما بحركات
 ؛ الوقت نفس متاع فيواالست ، لمطفؿ الحركي التعبير حرية مف نوع
 التعبير عمى لمطفؿ والمشجعة اإليجابية المعممة تعبيرات خالؿ ومف
 بالنفس والثقة بالنجاح يشعر سف حاجة في وىو ، الطفؿ بالنجاح يشعر

النشاط يعتبر ذا أىمية أولية . وفيما  في المعممة دور فإف ذلؾ وعمى ،
ا عند العمؿ مي يمي بعض اإلرشادات التي تحتاج المعممة لمعرفتي

 اسطفاؿ في ىذا المجاؿ :
 كؿ ما يفعمو الطفؿ صحيح . -1

أف يعرؼ الطفؿ أنو ليس في حاجة سف يفعؿ ما يفعمو اسخروف ،  -2
 ولكف فقط ما يمميو عميو اإليقاع ورغبتو في ذلؾ .

إف ىذا النوع مف النشاط الحر يوفر لمطفؿ إمكانية التفاعؿ بيف النمو  -3
 عقمي .الوجداني ، العضمي ، ال

يمكف لممعممة أف تشرح لألطفاؿ أنو ال ماني مف التقميد في بداية  -4
 ليـ توضح وأف ، اسمر ، ولكنيـ لف يكونوا متماثميف في اسداء أبداً 

 نؤدي حركاتنا جميعاً  واننا ، افخر عف مختمؼ منيـ واحد كؿ أف
 . مختمفة بطريقة
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ع مفيد مف أف تشرح المعممة لألطفاؿ أف الحركة التي يؤدييا نو  -5
 الرياضة التي ال تحتاج إلى موىبة أو ميارة .

 الحركة في بالحرية اإلحساس عمى اسطفاؿ المعممة يجب أف تساعد -6
 ، ليـ المتاح والفراغ ، يؤدوىا التي بيف الحركة بالعالقة واإلحساس ،

 . بافخريف الحركة أثناء بالعالقة أيضاً 

 : سم ت النش ط التعبيري لسن م  قبل المدرسة
 : سمات النشاط التعبيري لمطفؿ في عامة الثالث 

 العصبي الجياز نمو في مرحمية يعتبر سف الثانية والنصؼ فترة -1
 ، المتعارضة رغباتو بيف التنسيؽ الطفؿ خالليا يحاوؿ ، لمص ير
 ، الذىاب والعودة وبيف ، والرفض القبوؿ بيف يتأرجح خبراتو ولقمة
 اليد قبضة وبيف ، والعطاء اسخذ وبيف ، والسير الوقوؼ وبيف

 . التقدـ واالنسحاب وبيف ، وبسطيا

 وانما عنيداً  الطفؿ أف إلى تشير ال السابقة أف التعبيرات الحركية -2
 مازالت المني عممية تحكـ التي الخاليا العصبية تنظيـ أف إلى ترجي
 في عممية والتحكـ ، النوـ مشكالت )مثاؿ النضج مكتممة غير
 . واإلخراج( التبوؿ

 مف االنتقاؿ عند التباطؤ إلى بميمو العمر ىذا في الطفؿ يتصؼ -3
 آخر، إلى نشاط مف االنتقاؿ في إلى التمكؤ وميؿ آخر، إلى عمؿ
الطفؿ العصبي  جياز نضج اكتماؿ بعد أيضاً  الخاصية ىذه وتفسر

. 
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 فيما تؤىمو اسداء في خبرة إف ممارسة الطفؿ لمعمؿ ونقيضو تكسبو -4
 والعطاء واسخذ والبسط الثني بيف عضالت وازفوالت لالختيار بعد

 .والجذب  والشد

 في ىذا السف ينمو نشاط الطفؿ ومياراتو الحركية عموما . -5

 وتنسيقو بطريقة الحضانة مف السف ىذا أطفاؿ فصؿ يجب ترتيب -6
 ، والتركيب الفؾ لعب وركف ، لمعب بالدمى ركف:  أركاف شكؿ عمى
 التشكيمي  لمرسـ وركف ، خالمطب وركف ، المصور لمكتاب وركف

 عمى بعضيا تنظيـ يجب لذا ، الص ير انتباه تشتت المعب الكثيرة -7
 اىتماـ درجة تقؿ عندما فخر آف بأخرى مف ت يرىا مي ، اسرفؼ
 . بيا الص ير

 الخامسة أطفاؿ مي أفضؿ بطريقة يمعب ، والنصؼ طفؿ الثانية -8
 مي لعب إذا قةبد مالحظتو ولكف ينب ي ، يتقبميـ الذيف والسادسة
 سنًا. منو أص ر أطفاؿ

 ، قبؿ ذي عف النسبي باالتزاف الثالثة لطفؿ الحركي يتميز النشاط -9
 المعب ويظير ، الدقيقة بعض عضالتو في التحكـ يستطيي كما

 . نشاطو في اإلييامي

 : سمات العاـ الرابي مف نشاط الطفؿ الحركي 

 أنو إلى ذلؿ رجيوي ، الحركي أدالو في مندفي العمر ىذا في الطفؿ -1
:  الحركة دالب وىو ، الشخصي جديدة لمتعبير مجاالت يكتشؼ
 في ولكف الدرج ، نحو ويندفي ، وييبط ، ويصعد ، ويتحرؾ ، يمشي
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:  )مثؿ كبير حد إلى الحركي جيازه الطفؿ يضبط عمره مف الرابعة
 الكرة( . لعب

 فترةل الجموس يستطيي ال ولكنو ، اليدوية واسش اؿ اسنشطة يحب -2
 طويمة .

 : سمات العاـ الخامس مف نشاط الطفؿ الحركي 

 تطرفًا، أقؿ أنو كما والضبط باالتزاف الخامسة طفؿ يتصؼ نشاط -1
 المترابطات العمر ىذا في وتظير طفؿ الرابعة، مف لبدنو بسطاً  وأقؿ

 . واضحة الحركية

  ًً  معقوال ًً  يبمغ النشاط الحركي قدرا -2

 ، الرابعة طفؿ عف واضحا يبدو الحركة في اقتصاد طفؿ الخامسة -3
 بتمممؿ ولكف أطوؿ فترات واحد لجسمو وضي عمى يحافظ وىو

 قالـ تماماً  جذعو الخامسة طفؿ يجعؿ ، قرفصاء( ، وقوؼ ، )جموس
 ، عممو في مستمر وىو يقؼ وقد ، مباشرة أمامو وأدواتو وش مو
 ف .البال ي كمقدرة تبدو معاً  واليد العمؿ بالعيف تأدية عمى وقدرتو

 ، نفسو عمى يعتمد ولذلؾ ، ميارة طفؿ الخامسة اليدوية تزداد -4
 أعمالو بعض في الكبار ويعاونو

 مكاف مف ويثب ، ويجري ، ويقفز ، يحب الطفؿ أف يتأرجح ويصعد -5
 ممارسة يحاوؿ أو ، الحبؿ نط أو اسشجار ، تسمؽ وربما ، عالي

 خشبية . لـقوا عمى والسير ، العقمة وألعاب ، البيموانية اسلعاب

 أهمية النش ط التعبيري الحركي لمطفل :
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 مدى عمى آخر إلى مستوى مف تطوره في الحركي الطفؿ يعتمد نمو -1
 نسب ت ير بمعنى )النضج بحركات مختمفة لمقياـ الطفؿ نضج

 العصبي ، النمو وتقدـ ، العضمية القوة وازدياد ، الجسـ أعضاء
 عمى لمطفؿ الحركي موالن يعتمد كذلؾ ، وتكاممو( ، تآزره ودرجة
 ، أخرى إلى حركية مرحمة مف تقدـ الطفؿ نمط يحدد الذي التدرب

 ، الطفؿ الحركي نمو يؤخر التعمـ أو التدريب ل رض التاـ فاالنعداـ
 بعض بيا ينفرد التي الميارات الكتساب ضروري التدريب كذلؾ
 اتوالتدريب اسلعاب اختيار أىمية تبرز سبؽ ، مما غيرىـ دوف الناس

 لو يؤىميا التي الميارات الحركية الطفؿ لتعميـ التدريبية والمناشط ،
 نضجو . مستوى

 )الحركات الحركي التعبيري النشاط استخداـ لنتالج ولقد كانت -2
 في اسثر أعظـ عقمياً  المتخمفيف تكيؼ اسطفاؿ إعادة في اإليقاعية(
 . اسسوياء اسطفاؿ عمى وتعميميا الطرؽ ىذه انتشار

 نمو عمى عقمياً  المتخمفيف اسطفاؿ التعبيري الحركي النشاط ساعد -3
 مجاؿ إلى التدريب ىذا أثر انتقؿ ، وقد لدييـ والنظاـ االنتباه مفاىيـ

 التحصيمي . مستواىـ فرفي الدراسي التحصيؿ

 العصبي الجياز نمو في أف التقدـ الحركي لمطفؿ يصاحبو تقدـ -4
 ترابطو في نمو يقابمو مطفؿل الترابط العضمي نمو أف ذلؾ. العضمي 
 مف اكتسابو حصيمة عمى العضمية الطفؿ ذاكرة تساعد إذ:  العقمي

 الجسمية بنيتو تكوف التي والمتناسقة ، الحركية الشرطية االرتباطات
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 لمفرداتو الطفؿ تحسيف تنظيـ في أيضاً  الذاكرة تساعد ىذه كما. 
 وأنشطتو جاربوت مف خالؿ يكتسبيا التي التفكير وأنماط ، الم وية
 . المتنوعة الحركية

 في السوي الحركي النفسي النمو تطور أف النفس ويؤكد عمماء -5
 بالحركة الخاصة الطفؿ نمو أجيزة سالمة يتطمب المبكرة الطفولة
 أحدىا ينعكس يصيب خمؿ أف أي بمعنى ، واإلدراؾ والعقؿ والحس

 بالضرورة بيتطم السميـ الحركي فاسداء ، اسخرى الجوانب عمى أثره
 كما ، المركزي العصبي الجياز مي وترابطو الجياز العضمي تآزر
 ، المطموبة الحركة ، ودقة العضمي الترابط الطفؿ اكتساب عند أنو

الترابط  مف كؿ ىذه التعمـ عممية في يمعبو الذي الدور مراعاة ينب ي
 أخرى . جية مف والتدريب ، جية مف العصبي العضمي

 الطفؿ يعتمد إذ الحسي ، الطفؿ إدراؾ نمو مية فيلمنشاط الحركي أى -6
 وتعاممو ، يديو بيف وتداوليا عمييا عمى قبضو إدراكو لألشياء في

 حركي . حس نشاط وىذا ، معيا

 إدراؾ عمى جوىره في يعتمد حركياً  نشاطاً  كؿ سموؾ لمطفؿ يتضمف -7
 عناصر عمى بالضرورة يعتمد إدراؾ حسي كؿ أف كما ، حسي
 الطفؿ لألشياء إدراؾ بيف مستمر تفاعؿ ىناؾ فأ ، أي حركية
 تطور إلى يؤدي حركي نشاط كؿ أف بمعنى ، معيا الحركي ونشاطو

 لمص ير إدراكي مجاؿ كؿ يصبح كما ، الطفؿ اإلدراكي مجاؿ في
 بيف يربط )الذي نشاطو الحركي يحكميا التي العالقات مف مجموعة
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 فخر( ، إدراؾ مف نتقاؿواال ، والجديدة القديمة والخبرات العالقات
 مي الطفؿ تعامؿ عمى التركيز ضرورة عمى" بياجيو" يؤكد وليذا

 كأمر تحريكيا( ، نقميا ، وتداوليا ، لمسيا عمييا )البعض اسشياء
 لتجريد العالقات أو ، سشكاليا الص ير تجريد عممية في جوىري
 التفاعؿ . ىذا مف انبثقت التي الفراغية

 جسمو لييكؿ الطفؿ تصور بناء في الحركي يريالتعب أىمية النشاط -8
 القالـ الص ير تصور ، جسمو الطفؿ لييكؿ تصور ببناء يقصد: 

 ، توازنو وحركتو حالة في جسمو سعضاء المباشرة معرفتو عمى
 الذي الفضاء مي تفاعمو أثناء المختمفة وأطرافو بأجزالو واتصالو
 أف والواقي ، فضاءال ىذا معو تسكف اسشياء التي مي أو بو يحيط
 التي تصوره لمبيلة بناء يمزمو جسمو لييكؿ الص ير تصور بناء

 ويبني . الزمف لمفيـو تكوينو و بناءه إلى باإلضافة فييا يعيش
 العضمية إحساساتو ترابط بفضؿ جسمو لييكؿ تصوره عادة الطفؿ

 الطفؿ تصور وينمو ، وتكامميا والسمعية والبصرية والحسية والجمدية
 العصبية العضمية المراكز نضوج:  بفضؿ فشيلاً  شيلاً  جسمو كؿليي

 . التربية لو توفرىا التي والتدريب والخبرات ، لجسمو
 ، اسشياء يممس أو ، يتممس أو ، يتحسس عندما الص ير أف بمعنى
 أو ، اسرض عمى بيا يقذؼ أو عندما ، بينيا ويقارف عمييا ويقبض
 بيف نضوجو يربط فيو طريقو في فيايصاد التي الحواجز يتخطى عندما

 التي الفرص أىمية يوضح وىذا ، الحركية العصبية والخبرة العضوي



 

 

 

المهارات الحركٌة  97
 لألطفال

 في الحركي التعبيري ونشاطو الحرة الطفؿ ، ومناشط اسلعاب تتيحيا
 لبيلتو وادراكو ثـ اكتشافو ومف ، جسمو لييكؿ ذىنية صور تكويف

 . واالجتماعية الطبيعية
 . حركيةال التربية تدريس طرق
 ؟ التدريس عممية تتم كيف
 لمتجريب لمطفؿ الفرصة تعطى ، الحركي االستكشاؼ خالؿ مف

 واإلرشاد والتوجيو اإلشراؼ تحت الموكؿ إليو الحركي لمواجب والمحاولة
 قبؿ الحركي مف الواجب أو الحركية المشكمة وتعطي ، لممعممة المفظي
 حؿ أو ، الحركي الواجب ىذا ترجمة حركياً  اسطفاؿ ويحاوؿ ، المعممة

 وكؿ ، لالستكشاؼ الحركية الحرية لمطفؿ ويترؾ الحركية ، المشكمة تمؾ
 تعطي وال ، حركة صحيحة تعتبر الحركي الحؿ ليذا مناسبة حركة

 صحيحاً  واحداً  حالً  تحدد وال ، الحركي الحؿ ليذا المعممة أي نموذج
 . الحركية المشكمة أو ليذا الواجب

 وفي ، بالقميؿ ليس وقتاً  تتطمب االستكشاؼ طريقة فأ مف الرغـ وعمى
 عمى تعمؿ أنيا إال ، متقنة لحركات أداء الطفؿ مف تحد اسحياف معظـ
 لحؿ اسطفاؿ الفرصة وتعطي ، طفؿ لكؿ الفردية الشخصية تأكيد

 أسموب استخداـ ويقترح ، الذاتية قدراتو إطار في الحركية المشكمة
 تعمـ أي عند الحركي التعمـ مف اسولى مةالمرح الحركي في االستكشاؼ

 عمى التأكيد عممية المعممة في تتدخؿ ذلؾ وبعد ، جديدة حركية ميارة
 مستوى تكويؼ في الطفؿ يبدأ حيث ، المختارة لمحركات الحركي اسداء
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 إلى المرحمة ىذه في الطفؿ يحتاج لذلؾ ، الحركات مف مياري لحركة
 معينة بصورة لو تعطي يقة ،دق واعية حركية وتحديات مشكالت
 . أعمى بمستوي الحركي أدالو تعزيز إلى تؤدي ، وواضحة
 بدءاً  ، معينة بمراحؿ ماراً  اسداء مف المستوي ىذا إلى الطفؿ ويتوصؿ
 ىذه تقابؿ التي ولمحركات ، وقدراتو الحركية إلمكاناتو باستكشافو
 ، ويدمج سبالمنا منيا ويكرر ينتقي ، مختمفة متعددة بطرؽ الحركات
 اسخيرة وىذه ، والصقؿ اإلتقاف مرحمة إلى يصؿ حتى البعض بعضيا
 أو ، الفردي المفظي التوجيو فيو تستخدـ مف معممة واع بتوجيو تأتي
 ، الحركي الواجب بأداة نفس القالميف الطفؿ أقراف مف معيف نموذج إبراز
سيات أسا وضوح تأكيد إلى يؤدي الذي الجماعي التوجيو طريؽ عف أو

 . المطموب الحركي الواجب
لالستمتاع  مصدراً  الحركي لمنشاط الطفؿ ممارسة جعؿ في المعممة دور
: 

 . الطفؿ قدرات اسداء واجبات تتحدى أف .1
 . الحركي النشاط في لمطفؿ االيجابية المشاركة .2
 . لمنشاط الطفؿ فييا يمارس التي لمبيلة الجيد اإلعداد .3
 . االستمتاع إظيار في قدوة المعممة تكوؼ أف .4
 . العقاب مف كنوع البدني النشاط استخداـ تجنب .5
 قيمة لتنمية مصدراً  الحركي لمنشاط الطفؿ ممارسة جعؿ في المعممة دور
 الذات



 

 

 

المهارات الحركٌة  99
 لألطفال

 . النشاط أثناء لمطفؿ نجاح خبرات توفير .1
 البدنية لقدراتو التقدـ معدالت عمى لمتعرؼ لمطفؿ الفرصة إتاحة .2

 . والميارية
 . والعقاب التيديد وتجنب ناءوالث التشجيي تقديـ .3
 . القيادة ميارات تنمية .4



 

 

 

المهارات الحركٌة  011
 لألطفال

 
 
 
 
 

 انثانث انفصم

 انروضت نطفم انحركيت األَشطت

 

 تطبٌقات فً مجال التربٌة الحركٌة 
 الحركٌة القصة:  أوال
 الصغٌرة األلعاب:  ثانٌا
  التمثٌلٌة التمرٌنات:  ثالثا

 البدنٌة التمرٌنات:  رابعا



 

 

 

المهارات الحركٌة  010
 لألطفال

الث لث الفصل  
 الروضة لطفل حركيةال األنشطة

 تطبيق ت في مج ل التربية الحركية
 بتعزيز الخاصة اسنشطة ىي الجزء ىذا يتناوليا التي الحركية اسنشطة
 والتحكـ والتوازف الحركي االنتقاؿ مجاؿ اسساسية في الحركية الميارات
 رياض لطفؿ مرحمة اسنشطة ىذه استخداـ عند ويستحسف ، والسيطرة
 مثؿ ، منفصمة وتؤدي ، حدة عمى كؿ الميارات دـتستخ أف اسطفاؿ
 أف قبؿ ، الخ...  ، التوازف أو ، المقؼ أو ، القفز ، أو الجري ميارات
 التي المركبة الحركات حركة مف مكونة بعضيا مي الحركات ىذه تندمج
 .  واحدة ميارة مف أكثر فييا تستخدـ
 عمى حركة كؿب الخاصة عمى اسنماط التركيز يمكف الحالة ىذه وفي
 في مواقؼ اسنماط ىذه استخداـ تعزيز يمكف ذلؾ وعند واتقانيا، حدة

 . اسمر استدعى كمما جديدة حركية
 : يمي ما عمى اسطفاؿ رياض في الحركية اسنشطة وتتضمف

 : الحركية القصة: أوالً 
 إذ ، والتعمـ التعميـ مراحؿ جميي في كبرى تربوية بأىمية القصة حظيت

 الطفؿ لدى الوعي وتشكيؿ ، الثقافة في بناء اسدوات ـأى مف تعد
 ، لميولو اسدبية ماللمة الفنوف وأكثر ، استثارتو عوامؿ أقوى باعتبارىا
 ، معبر حي شكؿ في وخبرات وتجارب أفكار مف تقدمو لما ونظراً 
 إليو تحممو لما ، ثقافياً  الطفؿ تطوير عمي تعمؿ ؛ فإنيا ومؤثر ، وشالؽ



 

 

 

المهارات الحركٌة  011
 لألطفال

 ، ، وفنية وج رافية ، ، وتاريخية وعممية ، ل وية:  عموماتوم أفكار مف
القيـ  واكتساب الخمفي التطور عف فضالً  ، واجتماعية ونفسية ، ، وأدبية

 . اإليجابية
 بالحركة التعبير اسطفاؿ مف تتطمب التي القصة ىي الحركية والقصة

 و ؛ العاـ إدراكيـ زيادة عمي تساعد وحركات مف معاف عميو تشتمؿ وما
 والمشوقة المتسمسمة مف اسحداث مجموعة بأنيا الحركية القصة تعرؼ
المعممة  تروييا ومكانيا، وزمانيا أبطاليا وليا ونياية بداية لييا والمثيرة
 مي الحركة بواسطة اسحداث ىذه وتقميد تخيؿ منيـ وتطمب لألطفاؿ
 . أمكف ذلؾ كمما الصوت استخداـ
 الحركية التمرينات إعطاء طرؽ أحدث مف الحركية القصة تعتبر

 ، ورغباتيـ وميوليـ لطبيعتيـ ، لمناسبتيا ولنجحيا الص ار لألطفاؿ
 وتشجي ، والفرح والسرور البيجة مف كبيراً  قدراً  ليـ تحقؽ أنيا عف فضالً 
 واكتساب ، التقميد وحب ، والمحاكاة واإلدراؾ التخيؿ إلى النزوع فييـ

 .الرياضية  والمعمومات مف الثقافة الجديد
 والحركات التمرينات مف متكاممة قصصية وحدة الحركية القصة وتمثؿ
 مف اسطفاؿ يعرفيا مصادر مف تؤخذ ، وغالباً  والبسيطة الشكمية غير
،  الشالعة وقصصيـ البيلية ثقافاتيـ مف ،أي بيـ المحيطة البيلة خالؿ
 سواء ةالتعميمي البيلة إمكانية مي دالما تتناسب القصص ىذه أف كما

 عالية إمكانيات إلى ال تحتاج سنيا المدرسة أو رياض اسطفاؿ كانت



 

 

 

المهارات الحركٌة  012
 لألطفال

 بسيطة وأدوات وانما إمكانات كبيرة أو كثيرة أدوات أو أجيزة أو التكمفة
 بالمطموب  يفي أف التعميمية البيلة سثاث يمكف
 متنوعة بدنية حركات عمى محتواىا في الحركية القصة تحتوي أف ويجب
 المطموب الحركي الواجب لخدمة تضعيا المعممة ختمفةم أىداؼ ذات
 التي البدنية التمقالية والحركات بالخياؿ مميلة فيي ، القصة تنفيذ مف
 والتخيؿ اإلدراؾ عمى يساعد مما ، القصة إحداث عف اسطفاؿ بيا يعبر
 مي الحركية القصة تتناسب أف يجب كما المعممة، سماعيـ نداء عند

 عمى وتساعد ، وقدراتيـ العضمية وميوليـ اؿاسطف أجساـ تكويف
  ىادؼ نشاط إلى وتحويميا لدييـ الزالدة الطاقة امتصاص

 مثؿ لمطفؿ الطبيعية الحركات مف تتكوف أف يجب الحركية القصة إف
 كما ، الحركات مف وغيرىا والقفز والحجؿ ، والوثب ، والركض ، المشي
 تقدميا والميارية التي ةالبنالي التمرينات عمى القصة تشمؿ أف يجب
 والطيور اسشياء حركات تقميد فييا يتـ تخيمية أحداث شكؿ عمى القصة

 التعبير حرية لمطفؿ يترؾ بحيث وسيمة بسيطة والحيوانات بصورة
 الموسيقى إضافة ، ويمكف لألشياء تخيالتو وفؽ حركة كؿ عف الحركي

 لمطفؿ تشويقا أكثر الحركية القصة تصبح لكي لمقصة المصاحبة
 يخدـ الذي الحركي النشاط مف كجزء اإليقاعي مستخدميف الرقص

 . القصة مف ال رض أو الواجب
 ، والمعب التقميد وحبيـ اسطفاؿ خياؿ مسايرة عمى تعمؿ الحركية والقصة
 مف كبير قدر وال ، التركيز مف درجة كبيرة إلى تحتاج ال وىي



 

 

 

المهارات الحركٌة  013
 لألطفال

 الممكف االستعانة مف إذ ، الرياضية واسدوات واسجيزة اإلمكانات
 الخطوط لرسـ الحب وأكياس ، والمكعبات واسطواؽ الص يرة بالمقاعد
 .الحركية القصة فييا تنفذ والتشكيالت التي والدوالر
 في الطفؿ تستمؿ التي والمثيرة المشوقة اسساليب احد القصة تعتبر
 كيفية في وااللتصاؽ القرب مف يشعر فييا لما ،اسطفاؿ رياض مرحمة
 ، والقصة والفكرية الحركية ميولو مي تتفؽ حيث تنفيذىا، وأسموب
 التربوية والعادات والمثؿ القيـ غرس عمى المعممة تساعد الحركية

 خالؿ مف وتيذيبيا نشرىا ويب ي ، تسود المجتمي التي الصحيحة
 المرجوة أحد اسىداؼ لتحقيقيا تسعى مدروسة مقننة عمميات ممارسة

 . الروضة مف
 واسساسية، اسولية الحركات تعميـ الحركية القصة طريؽ عف مكفي كما

 إعطاؤىا يستساغ ال والتي ، التمرينات اسساسية في اسوضاع وكذلؾ
 ميمة الحركية تسيؿ القصة طريؽ فعف الجامد التقميدي شكميا في

 . ومفيد ممتي حركي تربوي بشكؿ الحركية اسنشطة تنفيذ في المعممة
 والتي حركية بتعبيرات القصة كممات اسطفاؿ يطابؽ ةالحركي القصة في

 تعبير تعد فيي ، المطابقة الحركية مف اسعماؿ تسمسؿ إلى تؤدي
 زيادة معمومات عمى تساعد معاف عمى تشمؿ ، ما لقصة بالحركة
 ، مختمفة مواقؼ مف تحتويو بما الخبرة إكسابيـ عمى وتعمؿ ، اسطفاؿ

 خالؿ مف ، الجيد والقواـ البدنية مياقةال اسطفاؿ الوقت تكسب نفس في
 تطوع أف القصص مف المناسبة ، وتتطمب بالحركة المعاني ىذه ترجمة



 

 

 

المهارات الحركٌة  014
 لألطفال

 لتوجيو الحركة القصة في الرليسية النقاط تستخدـ بحيث ، كتابتيا ويعاد
. 

 : الحركية القصة أسس
 ، لمطفؿ الخبرة طياتيا بيف تحمؿ جديدة معمومات عمى تحتوي أف .1

 مي مدركات يتماشى سيؿ بسيط في شكؿ المعمومات ذهى تكوؼ وأف
 . عالمو وتمس ، واىتماماتو الطفؿ

 . ومثيرة مشوقة تكوؼ أف .2
 . لألطفاؿ وفيمي إدراكي مستوى عمى تكوف أف .3
 تشمؿ أف ويفضؿ ، الحركي تكوينيـ وكذا ، لميوليـ ماللمة تكوف أف .4

 اً جد المفيد مف ويكوف حركية، عمى استعراضات الحركية القصة
 .حركات  إلى القصة ترجمة مي الموسيقى مصاحبة

 القصة تحقؽ كي اليامة اسمور مف: الطفؿ  لبيلة القصة ماللمة .5
 كأنيا الطفؿ فييا يعيش التي انعكاسًا لمبيلة تكوف أف ىي ىدفيا
مدركات  عف بعيدة وليست المجتمي ، في سالدة أنشطة عمى تحتوي
 .النشاط  ىذا عف انصرافو في سبباً  يكوف مما الطفؿ

 وال ، ذاتية حركات إلى يسمعو ما ترجمة في لمطفؿ الحرية تترؾ أف .6
 الفرصة يعطي أف يجب بؿ ، معينة عف حركة التعبير عميو يفرض
 وفي عف ذاتو تعبر حركات وينتج ويفكر ويتصور يتخيؿ كي لمطفؿ
 . قدرتو حدود

 . الطفؿ سف لمرحمة مناسبة سيمة بسيطة بم ة تحكى أف .7



 

 

 

المهارات الحركٌة  015
 لألطفال

 ، التمرينات ، اإلحماء:  المختمفة النشاط أجزاء القصة تشمؿ أف .8
 الختاـ . ، والمسابقات اسلعاب

 محتوى القصة الحركية :
 بيا مقمديف اسطفاؿ بيا يقوـ بدنية حركات عمى الحركية القصة تحتوي

 ، خيالي نسج أو إدراكي محيط في تقي أو أشياء حيوانات أو أشخاصاً 
 التي التمقالية والحركات البدنية بالخياؿ ةمميل الحركية فالقصة وبذلؾ
 . والحدوتو القصة أحداث عف اسطفاؿ بيا يعبر
 أو المدرسة أو البيلة مصدرىا معمومات عمى الحركية القصة تحتوي كما
 التي والتربوية الخمقية القيـ مف عديد تحتوي عمى وكذا ، الخياؿ مف
 القصة سرد أحداث ءأثنا الفرصة أتيحت كمما ، المعممة عمييا تؤكد
 . حركياً 
 :الحركية  القصة اختي ر مع يير

 أف يمكنو وبذلؾ بالطفؿ، المحيطة البيلة مف منبعثة أف تكوف القصة -1
 . ويقمد أبطاليا أحداثيا، يتخيؿ

 اسطفاؿ تفيد معمومات عمى تشتمؿ بحيث القصة موضوع أف يختار -2
 التي مةاليا وتعميقاتيا المعممة ومالحظتيا توجييات خالؿ مف

وزيادة  تربيتيـ ، عمى تعمؿ والتي القصة ، أثناء لألطفاؿ تعطييا
 .والثقافية  والتاريخية الوطنية معموماتيـ

 موضوع اختيار يجب فإنو التعميمية العممية في التكامؿ يتحقؽ لكي -3
 عمى القصة فتشمؿ المختمفة بيف المفاىيـ يربط بحيث القصة



 

 

 

المهارات الحركٌة  017
 لألطفال

 االجتماعية ، وبذلؾ العمـو وفي الم ة، وفي الحساب ، في معمومات
 في ومعارؼ معمومات، عمى فيحصؿ متكاممة الطفؿ نظرة تكوف

 .المختمفة  المجاالت
 عمى ويحثيـ اسطفاؿ حماس يثير بحيث القصة موضوع يختار أف -4

 . النشاط االشتراؾ في
 واالجتماعية البدنية المجاالت كؿ في القصة أغراض تحديد يجب -5

 مثؿ البدنية الصفات تحسيف عمى البدنية تعمؿفاسغراض  ، والعقمية
الميارات البدنية  تنمية وكذا ، والتحمؿ والرشاقة والقوة السرعة

 . ورمي ، وتسمؽ ، ووثب ، وجري ، مشي مف اسساسية
 اسطفاؿ لدى االجتماعي النضج تنمية في الحركية القصة وتساىـ
 مثؿ االجتماعية بالصفات والتحمي ، مي الجماعات العمؿ عمى وتدريبيـ
 توسيي عمى اسغراض العقمية وتعمؿ ، واسمانة ، والصدؽ ، التعاوف
 التربوية اسنشطة برامج في المعمومات إثراء وكذا ، ومداركو الطفؿ خياؿ

 . القصة أحداث في الوارد الحركي النشاط مي ربطيا خالؿ اسخرى مف
 : الحركية القصص أنواع
 : ىما ، لحركيةا لمقصة رليسييف نوعيف ىناؾ
 اإليقاع وىذا اإليقاع، ويسودىا:  غن ئية موسيقية حركية قصة -1

 القصة ، ىذه تحتوييا التي عف الحركات التعبير في الطفؿ يساعد
سف  حتى الطفؿ حياة مف اسولى المراحؿ في مفضؿ النوع وىذا

 .الرابعة 



 

 

 

المهارات الحركٌة  018
 لألطفال

 حيث ، الرابعة سف بعد لمطفؿ مناسبة وىي:  تمثيمية حركية قصة -2
 وميمو الطفؿ خياؿ عمى كثيراً  القصص يعتمد مف النوع ىذا أف

 . بو يحيط ما بكؿ لمقميد الشديد

 مكون ت القصة الحركية :
 : افتي عمى الحركية القصة تشتمؿ أف يمكف
 في وتعمؿ ، التعقيد عف وبعيدة ، والسيولة بالبساطة بدنية تمرينات -1

 . الطفؿ لدى العضالت الكبيرة التمرينات ىذه
 ، الجري ، المشي : مثؿ ، اسساسية الحركية اسوضاع عمى مؿتشت -2

 .الدوراف  ، المقؼ ، ، القفز الدحرجة ، التسمؽ ، الوثب
 . من مة إيقاعية حركات عمى تشتمؿ -3
 المرحمة ليذه المطموبة البدنية المياقة عناصر لتنمية مقصودة حركات -4

 مف الخ...  المرونة أو الرشاقة لمتوازف أو تكوؼ قد ، السنية
 . الطفؿ نمو مرحمة تناسب التي البدنية المياقة عناصر

 قالب في تقدـ والتي لألطفاؿ والميارية البنالية التمرينات عمى تشتمؿ-5
 سيمة بسيطة بصورة والحيوانات والطيور تقميد اسشياء فيو يتـ تخيمي
 والتي ، في الجسـ الكبيرة العضالت باستخداـ تؤدي ، معقدة غير
 القصة تنفيذ الطفؿ لحركة القصير غير الحركي جاؿبالم تسمح

 : الحركية



 

 

 

المهارات الحركٌة  019
 لألطفال

 عمى المعممة قدرة أىميا خاصة استعدادات الحركية القصة سرد يتطمب
 عمى اسحياف بعض في تنفيذىا كما يتوقؼ ، الطفؿ لمستوى النزوؿ
 . بعمميا واقتناعيا المعممة رغبة

 فيي ، لقصةا في المؤثر اإليجابي العامؿ الروضة معممة وتعتبر
 واسداء ، التنفيذ إال الطفؿ وما عمى ، لتمريناتيا والمصمحة الموجية
،  البدني التدريب حد عند يقتصر ال غرضيا أف يبدو كما اإلبداعي

 . البدف طريؽ عف تربية ليكوف يمتد ولكف
 ، بو خاص وتوقيت القدرات مف مستوى طفؿ لكؿ أف المعروؼ ومف
 بتكرار فييا الثقة ثـ ، الحركية قدراتو اؼفرصة اكتش لمطفؿ أتحنا ولو

 وذلؾ ، سداليا وتطويرىا جديدة طرؽ وابتكار ، لتنميتيا وتوجييو أداليا
 لتكامؿ أجدى ذلؾ كاف وربما ، فردي بتوقيت حر حركي أداء خالؿ مف
 . تقميدية بطريقة الحركية القصة تحققو ال قد ، والذي نموه
 وتتطمب ، الحركي والتدريب يقاعياإل الرقص الحركي اسداء طرؽ ومف
 الوقت نفس وفي ، تطبيقيا خبرة خاصة الكتساب دراسات الطرؽ ىذه

 أدوات البنالية باستعماؿ التمرينات والمادية البشرية بيلتنا إمكانات يناسب
 تكوف وأف ، الص يرة الفردية اسدوات ، وخاصة التمرينات وأجيزة
 اسطفاؿ توجيو تطبيقيا في ويراعى ، الطبيعية مف الحركة قريبة تمريناتو
 أو ، منتظموف وىـ بتوقيتيـ الفردي اسداء حرية ليـ نطمؽ ثـ ، لحركاتيا

 . حر تشكيؿ في
 : الحركية القصة تنفيذ خطوات



 

 

 

المهارات الحركٌة  001
 لألطفال

 النشاط بداية في باختصار اسطفاؿ عمى القصة تقص المعممة -1
 اندماجيـ في خياليـ وحماسيـ سداليا . مف تزيد جذابة بطريقة

 اسخطاء واصالح النداء يكوؼ بأف ، التقميدي النداء االبتعاد عف -2
 المعممة تستعمؿ وقد ، القصة خياؿ مي ومتمشياً  ، التخاطب بم ة
المعممة  وتوجيو ، إلنيالو" قؼ" وكممة ، العمؿ لبدء" ابدأ" كممة

 بالوثب:  مثؿ ، الممعب في ممموسة اخص لشو والدوراف المشي
 . دور.....  الشجرة ناحية

 التشجيي واإليحاء مف عوامؿ استمرار الطفؿ في بذؿ الجيد . -3

مف عوامؿ رفي مستوى اسداء توجيو اسطفاؿ الممتازيف في أداء  -4
 الحركة والمبتكريف ليا .

 أف تساير المعممة اسطفاؿ ، وتنزؿ إلى مستواىـ الفكري والخيالي  -5

يسيا لمقصة يجب أف تراعي المعممة عوامؿ اسمف والسالمة أثناء تدر  -6
الحركية لألطفاؿ حتى تضمف عدـ إصابة اسطفاؿ بأي ضرر بدني 

 أو نفسي.

 ويجب مراع ة م  يمي عند تنفيذ القصة الحركية :
 اسلفاظ مراعاة مي ، الحركة دوف فقط بالكممات إجماالً  القصة تحكى -1

 . الطفؿ لمستوى المناسبة
 دوف المعممة بواسطة بالحركات المواقؼ تمثيؿ مي القصة سرد يعاد -2

 . الطفؿ يعمؿ أف



 

 

 

المهارات الحركٌة  000
 لألطفال

 يصاحب أف عمى ، بالحركة التمثيؿ مي أخرى مرة القصة سرد يتـ -3
 بشكؿ ؛ ولكف المعممة تؤدييا الحركات التي لنفس بالتقميد الطفؿ
 .خيالو  مف تعبيري

 حركات إلى المواقؼ ترجمة لمطفؿ يترؾ بالكممات السرد بعد يمكف -4
 التي السنية المرحمة عمى قؼيتو  وطبعًا ىذا ىو ، يختارىا رياضية

 .الطفؿ  بيا يمر
 : الحركية القصة تدريس عند مراع ته  يجب التي النق ط أهم
 أف يجب وانما المعممة، اسطفاؿ يقمد ال بحيث الحركية القصة تدرس -1

 . مف اسطفاؿ ذاتياً  التعبير يكوف
 .الشكمية النداءات مف خالياً  ويكوؼ ، الحدوتو طابي النشاط يأخذ -2
 بحيث شيقة بطريقة لألطفاؿ القصة المعممة تشرح بأف النشاط دأيب -3

 التعبير أثناء المعممة تتدخؿ وقد في أحداثيا ، االشتراؾ عمى تحثيـ
 .خطأ تصحح أو موقؼ تصوب لكي بالحركة عنيا

 واسطواؽ والرمؿ الحب أكياس مثؿ الرياضية اسدوات بعض استخداـ -4
 . الخ...  واسعالـ والكرات الطبية

 الصعب إلى السيؿ مف تبدأ بحيث القصة أحداث في التدرج مراعاة -5
 وأف ، المركب إلى البسيط ومف المجيوؿ ، إلى المعمـو ومف ،

دروسيـ  بمتابعة ليـ تسمح ىادلة بدنية حالة في واسطفاؿ تنتيي
 . الحركي النشاط مف االنتياء بعد العممية



 

 

 

المهارات الحركٌة  001
 لألطفال

 خاصة كاتحر  فييا فيكوف ، كمو الجسـ حركات عمى تشمؿ أف -6
 . والبطف ، والجانبيف ، والرأس والجذع ، ، والرجميف ، بالذراعيف

 لتنمية التمرينات بعض الحركية القصة خالؿ مف تؤدي أف يجب -7
 . والتوافؽ والدقة والرشاقة والمرونة والتحمؿ والسرعة العضمية القوة

 . اسطفاؿ وبيلة محيط مف نابعة الحركية القصة تكوؼ أف يجب -8
 لألطفاؿ ويترؾ ، ذاتياً  الحركية القصة عف التعبير كوؼي أف يجب -9

 طفؿ كؿ فيعبر الحركية القصة مف ىو مطموب لما والتخيؿ التصور
 . نفسو عف

 تكوف وأف الشكمية ، غير بطريقة الحركية القصة تدرس أف يجب -11
 . ومفيومة لألطفاؿ سيمة بم ة التعميمات

 نم ذج لقصص حركية :
 القمرعنوان القصة : رحمة إلى 

 أىداؼ القصة :
 اليدؼ السموكي :

 تأدية وتطوير وسرعة الحركة واالستجابة . -1

اإلتقاف المعرفي : الحركة اسساسية )الجري ، الوثب ، المد ، الثني(  -2
. 

 اليدؼ المعرفي : التعرؼ عمى سفينة الفضاء .
اليدؼ االنفعالي : الشعور بالشجاعة وتنمية الخياؿ والنظاـ والثقة 

 بالنفس .



 

 

 

المهارات الحركٌة  002
 لألطفال

 أحداث القصة :
 وأخذت الفضاء برجاؿ انطمقت ، القمر إلى فضاء سفينة بمدؾ أعدت
 وىبط ، أبوابيا وفتحت ، سطحو ىبطت عمى حتى القمر حوؿ تدور
 عمى عمـ بالدىـ ورفعوا ، القمر ولمسوا ، السفينة سمـ مف الفضاء رجاؿ
 يستكشفوف وأخذوا ، العممية اسجيزة بعض بتركيب وقاموا ، سطحو
 بعض وأخذوا القمر سطح عمى يحفروف ثـ أخذوا ، حوليـ المكاف

 صعدوا ذلؾ انتيوا مف ولما ، اسرض إلى عودتيـ عند معيـ الصخور
 إلى بيـ عالدة السفينة وانطمقت ، بابيا أغمقوا ثـ ، الفضاء سفينة سمـ

 فرحيف ومواطنوىـ أىميـ عودتيـ عند استقباليـ في ، وكاف اسرض
 . شجاعتيـ مف فمسروري بنجاحيـ
 : اإلحماء

 .  عالياً  الوثب مي أماماً  الجري عاليًا( الذراعاف )وقوؼ -
 .  الفضاء في لالنطالؽ السفينة تتحرؾ ؼسو:  استعد -
يا  ىيا عالياً  الذراعيف مد مي الجذع لؼ انثناء( ، فتحاً  )وقوؼ -

 . الفضاء إلى بالسفينة لموصوؿ ننطمؽ أطفاؿ
 . ببطء جانباً  الذراعيف رفي مي كامالً  الركبتيف ثني )وقوؼ( -
 .  القمر سطح عمى نيبط أطفاؿ يا ىيا:  استعداد -
 .  جانباً  الذراعيف قذؼ أمامًا( الذراعاف )وقوؼ -
 .  القمر سطح عمى لنيبط السفينة أبواب نفتح -

 : التمرينات



 

 

 

المهارات الحركٌة  003
 لألطفال

 .  مختمفة اتجاىات في الرقبة تحريؾ ، وقوؼ -
 يستكشؼ احدو  كؿ القمر، سطح عمى نيبط أطفاؿ يا تعالوا -

 . اليبوط  منطقة
 الجذع ثني مي الذراعيف ثني تبادؿ ، عالياً  الذراعاف فتحاً  وقوؼ -

  . ببطء أسفؿ أماماً 
 عمى لنضعيا العممية والمعدات اسجيزة نحمؿ أطفاؿ يا تعالوا -

 . القمر سطح
 .  الصدر عمى الذراعيف ثني تبادؿ ، عالياً  الذراعاف فتحاً  وقوؼ -
 .  القمر سطح عمى بمبدنا عمـ نرفي أطفاؿ يا ىيا -
 .  الصدر أما بالتقاطي الذراعيف تحريؾ ، جانباً  الذراعاف وقوؼ -
 .  أخرى مرة السفينة إلى لمدخوؿ لمعودة نتحرؾ ىيا قؼ -
 .  لألرض لالنطالؽ استعداداً  السفينة باب بإغالؽ نقوـ اسف -
 .  ببطء عالياً  الركبتيف مد ، عالياً  الذراعيف إقعاء -
  اسرض عمى لميبوط القمر سطح ت ادر السفينة افف : استعداد -
 .  كامالً  والذراعيف الركبتيف ثني ، عالياً  الذراعاف وقوؼ -
 .  اسرض سطح عمى لميبوط نتحرؾ أطفاؿ يا ىيا -
 ورفي جانباً  الرجميف فتح مي الوثب ثـ أماماً  الجري ، وقوؼ -

 . النجمة وثبة ، عالياً  مالالً  الذراعيف
 يستقبمنا واسف ، عالديف القمر سطح إلى وصمنا قدل أطفاؿ يا ىيا -

 . سالميف عودتيـ بعد الفضاء برجاؿ فرحيف الناس



 

 

 

المهارات الحركٌة  004
 لألطفال

 . الريف إلى رحمة:  القصة عنوان
 بالبيلة الطفؿ معرفة وزيادة ، البدنية المياقة إكساب:  القصة أىداؼ
 . الريفية
 : القصة أحداث
 ، الجميؿ الريؼ إلى برحمة يقوموا أف عمى اسصدقاء مف مجموعة اتفقت
 ، النقي واليواء ، النفس تسر التي الجميمة والمناظر يتمتعوا باليدوء لكي

 ، القرية إلى وتوجيوا السيارة اهلل ، فأخذوا خمؽ في يتدبر اإلنساف ويجعؿ
 مف عناء استراحوا أف وبعد ، الوقت بعض استراحوا وصوليـ وعند
 واليواء الجميمة بالمناظر تمتاعواالس لمفسحة الحقوؿ إلى ونزلوا ، السفر
 . ونشاط بجد حقوليـ في يعمموف وىـ ، عمى الفالحيف والفرجة النقي
 مصحوباً  سردىا يمكف كيؼ وسنرى ، ولفظاً  إجماالً  القصة ىي ىذه

 . رياضية بحركات
 في الجري أو المحؿ، في الجري )وقوؼ(:  السيارة لركوب الذىاب
 . اسرض مف متيسرة مساحة
 القيادة( عجمة لمسؾ أماماً  الذراعاف )وقوؼ:  تتحرؾ بدأت ةالسيار 
 مي بالتدريج الخطى إسراع مي عالياً  رفي الركبتيف مي في المكاف الجري
 . وخمفاً  ويساراً  يميناً  االتجاه ت يير
 الوثب )وقوؼ(:  االستراحة سخذ الوصوؿ بعد السيارة مف اليبوط
 )أي مقعد( مف ارتفاع لميبوط



 

 

 

المهارات الحركٌة  005
 لألطفال

 أسفؿ أماماً  الجذع ثني عاليًا( الذراعاف )وقوؼ:  بالفأس بيضر  الفالح
 . بالعصا اسرض لضرب
 .  زفير - شييؽ )وقوؼ(:  الطمؽ اليواء في السير
 ثني أمامًا( الذراعاف طوالً  )الجموس:  بالطنبور اسرض يروي الفالح
 . لممس المشطيف أسفؿ أماماً  الجذع
 خفض مي السير جانبًا( الذراعاف )وقوؼ:  الجو في تحمؽ الطيور
 . باستمرار الذراعيف
 مساحة في أو ، المحؿ في الجري )وقوؼ(:  السيارة لركوب التجمي
 . اسرض مف متيسرة

 في أو ، المحؿ في الجري )وقوؼ(:  والدخوؿ المنزؿ إلى الوصوؿ
 . اسرض مف متيسرة مساحة

خالؿ  مف ويمكف ، الحياة مواقؼ بتعدد ومتعددة كثيرة الحركية والقصص
 قصص مف قصة أي

 عند البدنية المياقة عناصر تنمية إلى تؤدي حركية مواقؼ خمؽ اسطفاؿ
 في تؤثر التي الطيبة والعادات الخمؽ إكسابو بعض عمى عالوة الطفؿ
 سياقو ، وعمى بو لالسترشاد السابؽ النموذج ىذا ذكر وقد ، سموكو
 مف مرحمة في إنو حيث ، حركية مواقؼ إلى قصة تحويؿ أي يمكف
 تذكر وأي مواقؼ ، والتقميد بالقصص مولعة تكوف اسطفاؿ السف مراحؿ
 اسطفاؿ . لدى قبوالً  تمقى قصة خالؿ مف ليـ
 : الصغيرة األلع ب:  ث ني ً 



 

 

 

المهارات الحركٌة  007
 لألطفال

 : وطبيعتيا مفيوميا
 الحركية التربية برنامج في اليامة اسنشطة أحد الص يرة اسلعاب تعتبر
 وتعممو لنموه المتاحة الفرص زادت كمما نشاط الطفؿ زاد فكمما ، لمطفؿ

 أداليا في واسلعاب الص يرة ، التربوية الخبرات مف العديد والكتسابو ،
 عمى الجنسيف وكال ، اسعمار جميي تناسب والممتي والبسيط السيؿ
 تمعب كذلؾ ، معقدة قوانيف أو ، طويؿ شرح إلى تحتاج ال ، وىي السواء
 واالنفعالية والعقمية والحركية البدنية مف النواحي الطفؿ نمو في بارزاً  دوراً 

 . واالجتماعية
 جمب في الحركية الجسـ طاقة است الؿ عمى تعمؿ الص يرة واسلعاب
 مرحمة في والتمميذ الطفؿ تناسب فيي ، وبالتالي لمطفؿ النفسية المتعة
 وتعتبر ، لقدراتيـ وميوليـ لماللـ االبتدالية والمدرسة اسطفاؿ رياض
 كما ، اجتماعياً  وتفاعمو ، البدنية الطفؿ لياقة تنمية في ىامة وسيمة
 ، والفردية الفرؽ الجماعية سلعاب تمييدياً  إعداداً  اسلعاب الص يرة تعتبر
 يستخدميا التي اسساسية الميارات الحركية عمى بالتدريب تسمح حيث
 . الرياضية الفرؽ إلى وينضـ يكبر عندما الطفؿ

 والنشء الطفؿ تربية في ومؤثرة فعالة وسيمة الص يرة اباسلع وأصبحت
 المختمفة اسنشطة وفي ، البرنامج الدراسي في أساسية ومادة ،

 ، التنظيـ والتخطيط أسس بيا ودخمت ، واالجتماعية التربوية لممؤسسات
 اسىداؼ وتحقيؽ يتناسب بما وتوجييو النشء إعداد مف أىدافيا ومسايرة

 . المحددة ميةالتربوية والتعمي



 

 

 

المهارات الحركٌة  008
 لألطفال

 وي مب أكثر، أو فرد فييا يشترؾ ألعاب أو تمرينات أو حركي نشاط ىي
اسداء  في والبيجة السرور ويصحب الترويحي والتنافسي ، الطابي عمييا

 .اسرض مف مساحة في أي تمارس أف ويمكف ،
 ونفسياً  وعقمياً  بدنياً  المفيدة المسمية اسنشطة مف الثاني النوع وىي

 حوؿ أسرتيـ شمؿ تجمعوا أف واسـ يمكف اسب أف حيث ، اً واجتماعي
 .والكبار  الص ار عند قبوالً  وتمقى ، نافعة مسمية لعبة
 والسرور البيجة تصحب أداليا في والسيولة التنظيـ بسيطة ألعاب وىي
 عمى تحتوي ال الوقت نفس في ، تنافس شريؼ طياتيا بيؼ تحمؿ ،

 والسيولة تتميز بالمرونة تحكميا التي والقوانيف ، مركبة حركية ميارات
 . والبساطة
 : الصغيرة األلع ب ومميزات أهمية

 . معقدة تنظيمية وقواعد قوانيف ممارستيا عند تتطمب ال -1

 . لعبة لكؿ ثابتة خطط أو حركية ميارات تتطمب ال -2
 . المنافسة عامؿ لوجود والحيوية والسرور بالمرح تتصؼ -3
 . اسعمار وكؿ ، الجنسيف كال مي تتناسب -4
 ، الطبيعية الظروؼ مي يتناسب بما قواعدىا ت يير السيؿ مف -5

 . المادية واإلمكانيات
 مف عدد وسي ، اسرض مف ص يرة مساحة في ممارستيا يمكف -6

 . اسطفاؿ



 

 

 

المهارات الحركٌة  009
 لألطفال

 فيميا ويمكف والشرح، اإلعداد حيث مف طويؿ لوقت تحتاج ال -7
 عناء .  وبدوف بسرعة

 واالنفعالية والمعرفية الوجدانيةو  الحركية النواحي تطوير عمى تعمؿ -8
 . لمطفؿ
 : الصغيرة األلع ب أهداف
 لمطفؿ الحركي النشاط مف ميماً  جزءاً  الص يرة اسلعاب أصبحت أف بعد
 تكويف عمى يعمؿ تربوي منياج أساسيات كؿ ضمف وأصبحت ،

 السموكية الحميدة والسمات الصفات مختمؼ واكسابو الطفؿ شخصية
 أىداؼ تمخيص ويمكف ، الصالح المواطف إعداد عمى تعمؿ التي

 يمي : فيما الص يرة اسلعاب
 : حركية النفس اسىداؼ -1
 والمدرسة اسطفاؿ رياض طفؿ إعداد إلى الص يرة اسلعاب تيدؼ

 تحسيف حيث مف المياري( حركي )البدني النفس مجاؿ في االبتدالية
 والميارات الحركية والبدنية اإلدراكية والقدرات اسساسية البنالية الحركات

 : خالؿ مف
 البنالية الحركات : 
 والتزحمؽ والجري كالمشي االنتقالية الحركات عمى تشمؿ التي وىي

 والدفي والشد والثني كالمد غير االنتقالية الحركات وكذلؾ ، والحجؿ
 كالركؿ والضرب المعالجة وحركات اليدوية الحركات وكذلؾ ، والميؿ
 . والمقؼ والرمي



 

 

 

المهارات الحركٌة  011
 لألطفال

 اإلدراكية القدرات : 
 مف لمطفؿ الحركية والقدرات  اإلدراؾ نمو عمى الص يرة اسلعاب تعمؿ
 تكييؼ إمكانية ثـ ومف والحركية، السمعية والبصرية لإلدراؾ تمييزه حيث
 .النشاط  فييا يمارس التي البيلة مي الطفؿ
 البدنية القدرات : 
 سنشطةا مجاؿ في الطفؿ وتقدـ بناء في اليامة القاعدة تعتبر وىي

 العضمية والقوة ، التحمؿ عناصر البدنية عمى القدرات وتشمؿ ، المختمفة
 نمو ، ويعمؿ والقدرة ، والتوازف ، والدقة والمرونة، ، والرشاقة ، والسرعة
 وتعمـ الحركية الميارات أداء تحسيف عمى البدنية القدرات وتحسيف
 . جديدة ميارات
 : المعرفية اسىداؼ -2

 في لالستفادة الطفؿ إعداد عمى الص يرة اسلعاب ؿوتعم تيدؼ يجب أف
 والفيـ ، المعرفة عمى تشمؿ والتي ، بأقسامو المختمفة المعرفي المجاؿ
 الطفؿ خالؿ ممارسة مف ، والتقييـ ، والتركيب ، والتحميؿ ، والتطبيؽ
 عف والمعمومات والمعارؼ المفاىيـ ويتعمـ يكتشؼ ، الص يرة لأللعاب
 مف ويميز ، ويحمؿ يكتشؼ أف يمكنو كذلؾ ، رسوالذي يما النشاط
 . الممارس والنشاط والزمالء والفراغ واسدوات المكاف حيث مف حولو
 اسىداؼ الوجدانية : -3

 أف حيث ، وثيقاً  ارتباطاً  باسىداؼ المعرفية ترتبط اسىداؼ الوجدانية
 ، طبيعي أمر تالزميا فإف وبالتالي ، جانب وجداني معرفي ىدؼ لكؿ



 

 

 

المهارات الحركٌة  010
 لألطفال

 الص يرة اسلعاب واسلعاب لتعمـ اسطفاؿ اىتماـ تجذب أف المعممة مىوع
 . وممارستيا تعمميا عمى واإلصرار والرغبة الميؿ لدييـ يتولد حتى

 اسثر ليا التي االجتماعي التطبيي عممية عمى الوجداني المجاؿ ويشتمؿ
 ، االستجابة ، االستقباؿ:  عمى وتشمؿ فيو ، والتحكـ السموؾ نمو في

 اسطفاؿ معممة رياض دور يمعب وىنا.  التقييـ ، التوصيؼ ، التنظيـ
 التوازف تحقيؽ عمى تعمؿ التي الص يرة واسلعاب اسنشطة توفير في

 ، البدني النشاط ممارسة خالؿ مشاعره عف والتنفيس لمطفؿ ، االنفعالي
 . الحركي النشاط خالؿ والمعب

 : الصغيرة األلع ب خص ئص
 لممواقؼ طبقاً  قوانينيا في والتبديؿ التعديؿ يمكف أنو حيث:  المرونة -1

 . الممارسيف واستعدادات وقدرات والظروؼ
 . عالية بدنية لياقة وال عالية حركية ميارات تتطمب ال -2
 . رسمية قواعد أو دولية قوانيف ليا ليست -3
 . مكاف وفي أي وقت في أي تمارس -4
 . البيلة وقيـ وعادات نشاط تعكس -5
 نشاطيا . عمى تشرؼ رياضية تىيلا ليا ليست -6

 قد يمارسيا الكبار مي الص ار . -7

 ال تتطمب إمكانيات كبيرة لممارستيا . -8

 قد تمارس بأدوات أو بدوف أدوات . -9

 أنواع األلع ب الصغيرة :



 

 

 

المهارات الحركٌة  011
 لألطفال

 :التالي النحو عمى تكوف أف ويمكف ، الص يرة اسلعاب أنواع تتعدد
 . اإليقاع يصحب وغالباً :  غنالية تمثيمية ألعاب -1
 . والقوة والرشاقة والتوازف الدفي عمى وتشمؿ:  بدنية لياقة ألعاب -2
 . المطاردة ألعاب مثؿ:  الخالء ألعاب -3
 . والتتابي المياه في المطاردة ألعاب مثؿ:  مالية ألعاب -4
 . المختمفة الحواس لتدريب حركات عمى وتحتوي:  الحواس ألعاب -5

 : الصغيرة األلع ب أدوات
 أو ، كثيرة أو كبيرة أدوات يتطمب ال الص يرة اباسلع وأداء ممارسة إف

 في المستخدمة فاسدوات ، معينة بشروط ، أو خاص طابي ذات أدوات
 كؿ متناوؿ تكوف في والتي ، بسيطة تكوف ما غالباً  الص يرة اسلعاب
والمقاعد  والكور الحبوب وأكياس ، والعصى اسطواؽ مثؿ معممة

 فيمكف ، كبيرة مساحات تتطمب ال أنيا كما.  لمتخطيط والجير السويدية
 . النشاط حجرة في أو صالة في أو ص ير ، ممعب في تؤدي أف



 

 

 

المهارات الحركٌة  012
 لألطفال

 : الصغيرة األلع ب في االبتك ر
 لممعممة بالنسبة المعنية اسمور مف يعتبر الص يرة اسلعاب ابتكار إف

 تناسب التي اسلعاب مف أنواعيا أف يبتكر يمكنو الذي ىو فالخبير
 يساعد المعممة ومما ، واسدوات واسجيزة المساحة حيث مف مدرستو
 ، والقواعد القوانيف ببساطة تتميز أنيا الص يرة اسلعاب ابتكار عمى

 ، موحدة قوانيف حتى أو ، معقدة قوانيف ال تحكميا الص يرة فاسلعاب
 مستوى ومف ، مكاف فخر ومف ، سخرى لعبة مف يعدؿ فييا فالقانوف
 لعبة يبتكر أف تمكنو المعممة أف يعني وىذا.  آخر ىمستو  إلى أطفاؿ
 طرؽ وكذا ، أداليا وشروط تحكميا التي القواعد ليا ، ويضي معينة

 .النتيجة وتحديد النقاط احتساب
 اعتبارىا في تضي أف عمييا ص يرة لعبة ابتكار المعممة تستطيي ولكي
 :التالية النقاط
 مساحة الممعب  -1

 عدد اسطفاؿ المشتركيف -2

 سدوات المتاحة ا -3

 شروط اسداء -4

 احتساب النقاط  -5

 كمما والت يير التفكير عمى والقدرة اسفؽ بسعة المعممة تتمتي ويجب أف
 وعدد ، الممعب شكؿ في المستمر إف التعديؿ ، الظروؼ اقتضت

 النقاط وطريقة احتساب اسداء وقواعد ، المستخدمة واسدوات المشتركيف



 

 

 

المهارات الحركٌة  013
 لألطفال

 عنيـ وتدفي اسطفاؿ تثير أف شأنيا مف ديدةج سلعاب ابتكار إال ىو ما
 . والسرور المرح ليـ تجمب كما ، الجيد بذؿ عمى ، وتحثيـ الممؿ
 : الصغيرة األلع ب اختي ر
 أف المعممة وعمى ، اسنواع المتعددة الص يرة اسلعاب مف كثير ىناؾ
 .لنشاطيا  حددتيا اسغراض التي يحقؽ ما منيا تختار
 التالية الشروط مراعاة المعممة عمى يجب الص يرة اباسلع اختيار وعند

: 
 است الؿ اسدوات واسجيزة الرياضية المتوفرة بالروضة : -1

 وجود حيث مف تنفيذىا يمكف التي اسلعاب تختار عمى المعممة أف
 جميي تست ؿ أف عمييا كما.  لدييا الرياضية الموجودة واسجيزة اسدوات

 اسدوات إف است الؿ ، ذلؾ أمكف كمما ةالمتاح الرياضية اإلمكانيات
 وقت في المعب في يشتركوف بالفصؿ اسطفاؿ جميي يجعؿ جيدة بطريقة
 اإلمكانيات مف جزء باستخداـ البعض اشتراؾ مف أفضؿ ، وىذا واحد

 . لمدور انتظاراً  ال يشتركوف اسطفاؿ باقي وجعؿ ، المتوفرة
 جودة :أف تتناسب المعبة المختارة مي المساحة المو  -2

 أقؿ مساحة يتطمب ما ومنيا ، كبيرة مساحة تتطمب اسلعاب ىناؾ بعض
 المساحات مي تتناسب التي تختار اسلعاب أف المعممة وعمى ،

 المعبة التي اختيار في التوفيؽ عدـ إف ، بالروضة لمعب المخصصة
 وعدـ االصطداـ أخطار إلى يؤدي قد المتاحة المساحة مي تتناسب
 . المعبة فم اليدؼ تحقيؽ



 

 

 

المهارات الحركٌة  014
 لألطفال

 أف تكوف المعبة سيمة الفيـ : -3

 مما طويؿ شرح إلى تحتاج وال الفيـ سيمة المختارة المعبة يجب أف تكوف
 . اسطفاؿ مف حماس ويقمؿ الوقت يضيي

 أف تكوف المعبة سيمة القواعد : -4

 بأنيا تتميز واحد وقت في اسطفاؿ جميي تشرؾ التي فاسلعاب الص يرة
 . اسطفاؿ لجميي نطالؽوالسرور واال المرح تجمب

 أف ي مب عمى المعبة الطابي الترويحي : -5

 . وقوة حماس بكؿ اسطفاؿ عمييا يقبؿ ما وىذه اسلعاب غالباً 

 أف تحقؽ المعبة المختارة غرض النشاط : -6

 تعتبر النشاط في تحشر لعبة وأي ، تحقيقيا يجب أغراض إف لكؿ نشاط
 اسىداؼ تحقؽ التي سلعابا تختار التي ىي الكؼء ، والمعممة مناسبة

 . المنشودة
 : الصغيرة األلع ب تنفيذ عند مهمة إجراءات

 ، الصعوبات ، اسمف )نواحي تعميميا قبؿ جيداً  المعبة معرفة -1
 . (التعديالت

 (.أجيزة اسدوات، الممعب، )تخطيط لأللعاب والتحضير اإلعداد -2
 .فاؿاسط عمى ذلؾ ينعكس حتى وبحماس حيوية بكؿ المعبة تقديـ -3
 . العرض وسيولة المعبة شرح في اإليجاز -4
 . تامة وحيادية بدقة المعبة قواعد تنفيذ -5
 . والسالمة اسمف لعوامؿ اسطفاؿ مراقبة -6



 

 

 

المهارات الحركٌة  015
 لألطفال

 . والتشويؽ الحماس لزيادة اسلعاب في التنويي -7
 . المستوى في المجموعات وتقارب المنافسة في الم االة عدـ -8

 تحضير أنشطة األلع ب الصغيرة :
 اختيار حيث مف اسنشطة باقي كتحضير اسلعاب شطةأن تحضر
 اسطفاؿ مستوى مراعاة مي واسدوات المستخدمة المعب وطريقة اسلعاب
 ويشمؿ النشاط ، النشاط ومدة الجو وطبيعة السابقة وخبرتيـ وفيميـ
 . المجيود مدى في الت يير مي ، حديثة وأخرى ، قديمة ألعاباً  عادة

 : افتية المختمفة اسنواع عمى لص يرةا اسلعاب أنشطة وتشمؿ
 قميؿ ساكف جو في أقرانو مي أو وحده الطفؿ بيا يقوـ:  ىادلة ألعاب -1

 تكوف ما وأغمب خارجو أو الفصؿ محدد داخؿ ومكاف ، الحركة
 اإلجياد البدني بعد الفرد إلراحة أو ، والتخميف لمتفكير أغراضاً 
 . وضوعوالم الطريقة في التنويي بقصد أو ، والتعب

 وكثرة التفاصيؿ مف خموىا إلى سيولتيا ترجي:  بسيطة ألعاب -2
 ، المنافسة معنى يدرؾ أف بقوتو دوف الطفؿ فييا وييتـ ، القواعد
واحتراـ  التمبية وسرعة النظاـ يشمؿ إعداداً  المعقدة اسلعاب إلى وتعده
 . التكوينات وعمؿ المعبة قانوف

 يكوف أو الجماعة قيادة مطفؿل ألعاب تنافسية جماعية : وفييا تولى -3
 الفردية الميارة يقدر كما ، قالدىا بأمر الجماعة يأتمر بيف مف واحد
 ىذه المختمفة ، وتمتاز الخطط ويضي ، الجماعة في اسفراد وميارة ،

 ، اليداف فييا يستخدـ ما ففييا ، أنواعيا وتبايف قوانينيا بكثرة اسلعاب



 

 

 

المهارات الحركٌة  017
 لألطفال

 البسيط فييا كذلؾ ، معاً  كالىما أو القدماف يستخدـ فييا ما وفييا
 الطفؿ قدرة تتمشى مي حتى ، الكبيرة الجماعية لأللعاب التمييدي
 الجماعة روح تدريجياً  عنده تنمو وبذاؾ ، لذلؾ وفقاً  وتنوعيا وميولو
 إشراؼ إلى الحاجة دوف نجاحيا عمى وال يرة العمؿ لمصمحتيا وروح

 ، الممعب في نتقاؿميارة اال يكتسب نفسو الوقت وفي ، المعممة
 . اليدؼ إلصابة الخطط ووضي الكرة في والتحكـ

 الحركي لألداء الطبيعية القديمة ألعاب التتابي : وىي مف المنافسات -4
 الذىاب في اسطفاؿ بيف التتابي ويكوف الحركية ، اسنشطة في لمطفؿ
 بدوف )المصافحة( أو حب( كيس ، عصى ، )كرات بأدوات والعودة

 التسميـ في يتسابقوف مجموعات مف اسطفاؿ بيف نافسةالم وتكوف ،
 حماس زيادة إلى يؤدي وىذا ، فالزاً  ؾىنا زمالليـ ليكوف مي والتسمـ
 . لمجماعة وانتماليـ وتعاونيـ ، اسطفاؿ

 : الرأس فوؽ التمرير تتابي
( العبًا 11:  5قاطرات )  إلى مقسموف ( العباً 31 – 12الالعبوف : ) 
 في كؿ قاطرة .

 المكاف : ممعب أو صالة .

 اسدوات : كرة لكؿ قاطرة .
 سماع عند ، بيديو كرة قاطرة كؿ مف القالد وصؼ المعبة : يحمؿ

 الكرة تمرر وىكذا ، التالي الالعب إلى رأسو فوؽ مف الكرة يمرر اإلشارة
 ىذا يجري القاطرة ، في اسخير الالعب إلى تصؿ حتى التوالي عمى



 

 

 

المهارات الحركٌة  018
 لألطفال

 إلى يصؿ حتى لمقاطرة اسيمف الجانب مف لكرةا استالمو بعد الالعب
 إلى الجميي يعود حتى المعب يستمر وىكذا ، ويكرر العمؿ ، بدايتيا
 . يعتبر الفالز أوالً  يصؿ الذي الفريؽ ، اسصمية أماكنو
 : مكاف عف البحث

 ينتشروف حوؿ الممعب . العباً ( 31 – 21: )  الالعبوف
خؿ الممعب في أماكف متفرقة عدد ، ويرسـ دا صالة أو ممعب:  المكاف

 مف الدوالر تقؿ عف عدد الالعبيف .
أطواؽ أو دوالر مرسومة عمى اسرض ، أجزاء مف الصندوؽ :  اسدوات
 المقسـ .

 احتالؿ سرعة العب كؿ يحاوؿ اإلشارة سماع وصؼ المعبة :  عند
 الطوؽ أو لمدالرة المحددة الخطوط يممس أال بشرط الدالرة داخؿ مكاف
 الدالرة في مكاف لو عمى الحصوؿ يستطيي ال الذي والالعب وقوفو دعن

 . نقطة منو تخصـ
 كؿ يش موف الذيف الالعبوف عدد بتحديد المعبة ىذه في التنويي ويمكف
 الحجؿ أو ، الوثب باستخداـ االنتقاؿ في طريقة الت يير وكذلؾ ، دالرة
 مي عبحوؿ المم الجري الالعبوف مف يطمب أو الجري مف بدالً 

 . اسماكف الحتالؿ الالعبوف يجري الموسيقى توقؼ وعند ، الموسيقى
 : الصغيرة األلع ب استخدام
 :منيا  ، الحركية اسنشطة في كثيرة استخدامات الص يرة لأللعاب
 : لمدرس كإحماء تستخدـ -1



 

 

 

المهارات الحركٌة  019
 لألطفال

 لدى والسعادة البيجة مف روح تضفي الص يرة اسلعاب طبيعة سف نظراً 
 واحماء تدفلة بمثابة تستخدميا ما كثيراً  ممة الروضةمع فإف ، اسطفاؿ
 اسطفاؿ إلعداد وتييلة ىاـ مدخؿ تعتبر فيي وبالتالي ، لمنشاط

 .ونشاط بحيوية النشاط ممارسة في لالنخراط
 : اسطفاؿ بيف تنافسي كنشاط تستخدـ -2
 نشاط إلى ( سنوات6 – 4) بيف ما السنية المرحمة في اسطفاؿ يحتاج
 لمشعور الحاجة مي التنافس، شدة وعدـ التنظيـ بسيولة زيتمي تنافسي
ذكرىا  السابؽ بمميزاتيا الص يرة واسلعاب والسرور ، والبيجة بالمرح
 .الحركي النشاط خالؿ مف لمطفؿ الحاجات ىذه تشبي أف يمكف
 : والسرور المرح عناصر مف كعنصر تستخدـ -3

 إلى المعممة تمجأ قدو  ، والرتابة الممؿ طابي النشاط عمى ي مب أحياناً 
 جو إلى الممؿ جو مف اسطفاؿ بذلؾ تنقؿ وىى ، الص يرة اسلعاب
،  اسطفاؿ وميؿ دافعية مف تزيد كما ، واالنطالؽ والسرور المرح

 . بحماس النشاط في االستمرار وبالتالي



 

 

 

المهارات الحركٌة  021
 لألطفال

 : تعمميا تـ التي لمميارات كتطبيؽ تستخدـ -4
 الميارات وممارسة يؽتطب يمكف الص يرة اسلعاب ممارسة خالؿ مف
 كما ، الحركية اسنشطة في بتعميميا لألطفاؿ المعممة قامت قد التي
الميارات  وممارسة لتطبيؽ خصب مجاؿ الص يرة اسلعاب تعتبر

 ميارات وكذلؾ ، والقفز والحجؿ والوثب الجري مثؿ اسساسية الحركية
 . الكرة وضرب رمي ومسؾ مثؿ ، اليدوي االستخداـ

 اسلعاب ممارسة خالؿ مف تعمميا التي المفاىيـ بيؽلتط تستخدـ -5
 :الص يرة 

 لألطفاؿ بتعميميا المعممة قامت قد التي المفاىيـ تطبيؽ وممارسة يمكف
 لتعميـ خصب مجاؿ اسلعاب الص يرة تعتبر حيث ؛اسخرى اسنشطة في

 الطفؿ تعمميا قد التي لممفاىيـ وتطبيؽ
 بدنية :تستخدـ لتنمية بعض عناصر المياقة ال -6

 يمجأ وىنا ، المميز التقميدي بطابعيا البدنية التمرينات مف الطفؿ قد يمؿ
البدنية  المياقة عناصر بعض وترقية الص يرة لتنمية اسلعاب إلى المعمـ

. 
 طريقة تنفيذ األلع ب الصغيرة :

 ، عالية فنية ميارات تتطمب ال الص يرة اسلعاب وتنفيذ تعميـ طريقة -1
 : التالية وتمر بالخطوات وسيمة بسيطة وىي

 نمو مرحمة مي تتماشى بحيث ، وبسيطة سيمة بألفاظ المعبة شرح -2
 . الطفؿ



 

 

 

المهارات الحركٌة  020
 لألطفال

 التي اسخطاء تصحح ثـ ، واحدة لمرة وذلؾ ، وقواعدىا المعبة تنفيذ -3
 . اسداء في تظير قد

 . الفالز لتحديد منافسة شكؿ في اسداء تكرر -4
 عمى الفوز كوفي أف يجوز وال مرة كؿ في اسداء مالحظة صحة -5

 ، صحيحاً  اسداء يكوؼ أف عمى بؿ ركز ، الصحيح اسداء حساب
 . الصحيح اسداء مي إال فوز ىناؾ يكوف ولف

 نم ذج لأللع ب الصغيرة :
 : ليا استرشاديو نماذج يمي وفيما ، جداً  كثيرة الص يرة اسلعاب
 : اسوؿ النموذج
 . الزميؿ لمس:  االسـ

 . لرشاقةوا الحواس تنمية:  ال رض
 . لمعيف لّيف رباط:  اسدوات
 ويقؼ ، دالرة نصؼ حافة عمى اسطفاؿ مف مجموعة يقؼ:  اسداء
 يتجمي المعممة مف وبإشارة ، الدالرة في مركز العينيف م طى ليـ زميؿ

 ، لمس كتفو أحدىـ يحاوؿ أخرى وبإشارة ، زميميـ خمؼ اسطفاؿ
 عيني تفؾ ثـ ، الدالرة نصؼ حافة إلى اسطفاؿ يعود ثالثة وبإشارة
 التعرؼ ويحاوؿ الزميؿ
 لـ واذا ، محمو حؿ عميو تعرؼ فإذا ، كتفو لمس الذي الطفؿ عمى

 . ، وىكذا أخرى مرة اسداء يعاد يتعرؼ



 

 

 

المهارات الحركٌة  021
 لألطفال

: الث ني النموذج  
 . الممموس خروج:  االسـ

 .الحيوية الداخمية اسجيزة وتحسيف ، القدرة عنصر تنمية:  ال رض
 .  اسرض عمى دالرة - كرة:  اسدوات
 خارج ليـ زميؿ ويقؼ ، الدالرة داخؿ اسطفاؿ مف مجموعة يقؼ:  اسداء
 الكرة بتصويب يقـو عمييا متفؽ ، وبإشارة الكرة ومعو ، الدالرة حدود
 ويحاوؿ اسطفاؿ ، اسرض عمى وىي الدالرة داخؿ زماللو أقداـ عمى

 مناسبة حركات بأي أو ، بالوثب الكرة بتفادي الدالرة داخؿ الموجوديف
 تممس طفؿ كؿ.  اسرض عمى وىي لقدميو لمس الكرة يتفادى بحيث
 كؿ يخرج الذي الدالرة ، والطفؿ مف يخرج اسرض عمى وىي قدميو الكرة

 . الفالز ىو يكوف وقت أقصر في الدالرة خارج زماللو
 : الث لث النموذج
 . الزميؿ لمس:  االسـ

 الداخمية اسجيزة عمؿ وتحسيف ، الرشاقة عنصر تنمية:  ال رض
 . الحيوية
 . مرتبة:  اسدوات
 يرسـ خط أما قاطرتيف شكؿ عمى اسطفاؿ مف مجموعة يقؼ:  اسداء
.  قاطرة كؿ أما مرتبة توضي ومناسب بعد معيف وعمى ، اسرض عمى
 بعمؿ ويقـو ، كؿ قاطرة مف اسوؿ الطفؿ يجري اسمر ولي مف بإشارة
 إلى بالجري يعود ثـ ، القاطرة أماـ التي مرتبةال عمى أمامية دحرجة



 

 

 

المهارات الحركٌة  022
 لألطفال

 بنفس ويقـو ليجري ، القاطرة نفس في يميو الذي الزميؿ قاطرتو لممس
 أفراد جميي ينتيي أف إلى ، وىكذا السابؽ زميمو بو قاـ الذي العمؿ
 التي ينتيي القاطرة ، معاً  القاطرتيف في ىذا يتـ أف مراعاة مي القاطرة
 العدد تساوي مراعاة مي ، الفالزة القاطرة ىي اسخرى قبؿ أفرادىا جميي
 القاطرتيف . في
 : تمثيمية تمرين ت:  ث لث ً 
 دور يأتي ، الص يرة واسلعاب الحركية القصص عف تحدثنا أف بعد

 . ألعاب شكؿ عمى تمرينات يطمؽ عمييا وقد ، التمثيمية التمرينات
 ألعاب شكؿ عمى تمرينات
 : وطبيعتيا مفيوميا

 متزنة تربية وتربيتو الفرد لتكويف المختارة اسلعاب تمؾ بالتمرينات ديقص
 عدة الفرد يؤدييا متصمة حركات عدة حركة أو عف عبارة والتمريف ،

 . الجسـ يتخذه خاص وضي مف بالتوالي مرات
 والحركات اسوضاع بأنيا البدنية التمرينات فيمي( )موسى ويعرؼ
 ل رض تؤدي والتي الحركية مقدرتووتنمي  الجسـ تشكؿ التي البدنية
 اسداء بالنسبة في ممكنة حركية قدرة أحسف إلي لموصوؿ وذلؾ ، تربوي
 وتختار ، المختمفة الحياة مجاالت في والعمؿ والميني الرياضي لمميداف
 عمـ ، النفس )عمـ التربوية اسسس فييا خاصة يراعي قواعد وفؽ

 وظالؼ مبادئ العممية )عمـوال التدريس( طرؽ ، التربية ، االجتماع
تعرفيا )ليمى  كما ، العامة( الصحة ، الحركة عمـ ، التشريح ، اسعضاء



 

 

 

المهارات الحركٌة  023
 لألطفال

 تيدؼ التي البدنية والحركات اسوضاع مف مجموعة بأنيا زىراف(
 سعمى بالفرد لموصوؿ الحركية قدرتو وتنمية مختمؼ الجسـ وبناء لتشكيؿ
 الحياة مجاالتفي  والوظيفي الرياضي اسداء مف ممكف مستوى
 . الحركة لفف والعممية التربوية اسسس عمي معتمدة المختمفة
 اليومية حركتنا أف حيث ، المرونة الجسـ تكسب بأنيا التمرينات وتتميز

 طوؿ مي مداىا في تتناسب وال ، واسعة النطاؽ ليست االعتيادية أو
 إلى تصؿ الحركة ال وحينما ، المفاصؿ حركة مدى أو ، العضالت

 الوصوؿ عمى العضالت قدرة مف تقمؿ فإنيا ، مستمرة بدرجة حدىا يايةن
 . المفاصؿ مرونة وتضعؼ العضمة تقصر وبذلؾ ، الحد اسقصى إلى
 ، التمريف نتيجة حجميا وزيادة العضالت تقوية إلى التمرينات تؤدي كما

 تقوى يجعميا مما ، التمريف أثناء داخؿ العضمة تنشط الدموية فالدورة
 . الحجـ في دوتزي
 يميؿ ولكونو ، التمرينات أىمية يدرؾ أف يستطيي ال الطفؿ سف ونظراً 
 ، اسطفاؿ مي يتناسب ال قد التقميدي التمرينات بطابعيا فإف المعب إلى
 الطفؿ مي ميوؿ أخرى تتناسب أشكاالً  التمرينات تأخذ أف يجب ىنا ومف

 وحركات سعماؿ تقميد شكؿ عمى التمرينات فتكوف ، وخصالصو
 شكؿ عمى بالتمرينات تسمى ما وىي ، الخ...  الحيوانات واسشخاص

 تتميز فيي ، خاصة ليا طبيعة ألعاب شكؿ عمى والتمرينات ، ألعاب
القواـ  واكسابو ، الطفؿ جسـ وبناء لتشكيؿ بالنسبة كبرى أىمية ليا بأف



 

 

 

المهارات الحركٌة  024
 لألطفال

 قتالو  نفس وفي ، الحيوية الجسـ أجيزة عمى مباشر تأثير وليا ، الجيد
 . واالنطالؽ المعب والمرح إلى الطفؿ ميؿ تشبي

 المدرسة قبل م  أطف ل تن سب ألع ب شكل عمى التمرين ت
 : ألع ب شكل عمى التمرين ت محتوى
 منيا ال رض تشكيمية تمرينات عمى ألعاب شكؿ عمى التمرينات تشتمؿ
 وةالق واكسابو ، القوامية العيوب واصالح المختمفة ، الجسـ أجزاء تشكيؿ

 . والمرونة
 والعنؽ ، والجذع والذراعيف الرجميف تمرينات عمى التمرينات ىذه وتحتوي

 وال رض توافقية، تمرينات عمى ألعاب عمى شكؿ التمرينات تشتمؿ كما
 أعضاء عمى التمرينات أثر وليذه العصبي، العضمي التوافؽ ترقية منيا

 .والرشاقة  زفلمتوا تمرينات عمى وتحتوي الدموية ، والدورة التنفس
 الشاممة التنمية في غرضيا ألعاب شكؿ عمى التمرينات تحقؽ ولكي
 ومختمؼ ، المفاصؿ تشمؿ تتنوع بحيث أف يجب فإنيا ، لمجسـ

 . لمجسـ العضمية المجموعات
 بأداليا يقـو الحياة مف صورة الطفؿ لخياؿ يحدد التمرينات مف نوع ىي

 مف العديد خمؽ موقؼ كؿ مف فيمك ، العديدة ومواقؼ الحياة وتقميدىا ،
 :المعممة  تقوؿ كأف ، المفيدة البدنية التمرينات
 . الركوب يمكننا حتى نجري:  وصؿ استوبيس
 . وىكذا ، عالياً  الركبتيف رفي مي الجري )وقوؼ(
 : لمتوضيح النماذج بعض نذكر وسوؼ



 

 

 

المهارات الحركٌة  025
 لألطفال

 –:  الرقبة تمرينات األول النموذج
 . ببطء لمخمؼ الرقبة تحريؾ ابت(ث وسط )وقوؼ:  السماء في الطالرة
 .ببطء  سسفؿ الرقبة تحريؾ ثابت( وسط )وقوؼ:  نظيؼ الحذاء
 –:  الذراعيف تمرينات الث ني النموذج
 الذراعيف تحريؾ مي الجري جانبًا( الذراعاف )وقوؼ:  السماء في الطيور
 . باستمرار أسفؿ
 لذراعيفا وضي تبديؿ جانبًا( الذراعاف أحد )وقوؼ:  المرور رجؿ

 . باستمرار
 –:  الجذع تمرينات الث لث النموذج
 . باستمرار أسفؿ إما الجذع ميؿ عاليًا( الذراعاف )وقوؼ:  الفالح
 . لمجانبيف الجذع ميؿ ثابت( وسط )وقوؼ:  الزىور يداعب اليواء

 –:  البطف تمرينات الرابع النموذج
 . بادؿبالت الركبتيف ثني (45) زاوية الرجميف رفي:  الدراجة
 . الرجميف قذؼ تبادؿ (45) زاوية الرجميف رفي:  السباح
 . المشطيف لممس أماماً  الجذع ثني طواًل( )جموس:  الطنبور
 : الرجميف تمرينات الخ مس النموذج
 .عالياً  الركبتيف رفي مي المكاف في الجري )وقوؼ(:  الجري سباؽ
 . مفةمخت اتجاىات في السير المشطيف( عمى )وقوؼ:  البالية
 : السمؾ صياد
 مبكراً  يستيقظ فيو ، السمؾ صيد في وقتو معظـ السمؾ صياد يقضي
 القارب في لمتجديؼ الصيد قوارب إلى ويحمؿ شباكو ، يـو كؿ صباح



 

 

 

المهارات الحركٌة  027
 لألطفال

 ، السمؾ ويسحبيا وبيا الماء في الشباؾ يرمي ثـ ، البحر عرض في
 يسرع ذلؾ عند ، القارب فيتمايؿ وينخفض ، الموج يرتفي وفجأة

 . بسالـ الشاطئ إلى العودة بصيدىـ في لصيادوفا
 : يحدث ما تصور
 . الشباؾ تجييز -
 . الشباؾ يحمموف الصيادوف -
 . القارب في اليبوط -
 . القارب في التجديؼ -
 . المياه في ورمييا الشباؾ رفي -
 . الشباؾ سحب -
 .يتمايؿ  القارب -
 . القارب حافة عمى يسير الصياد -
 . وينخفض يرتفي القارب -

 : الم تصبيف مىع القبض
 إلى وتوجيوا ، الشجعاف رجالو مف مجموعة ومعو الم وار القالد خرج

 ليالً  منو فاقتربوا ، الم تصبيف مف المصوص لتحريره المحتؿ القصر
 حتى اسسوار أسفؿ مف دخموا ثـ ، الحديقة في واختبلوا
 الصباح طموع حتى وانتظروا ، الم تصب بداخمو الذي القصر مف اقتربوا

 وحرروا ، الحراس وقتموا ، ببسالة وحاربوا الحراس اسبواب فتحوا ثـ ،
 . المصوص مف القصر
 : يحدث ما تصور



 

 

 

المهارات الحركٌة  028
 لألطفال

 . الخيوؿ عمى ورجالو القالد -
 . بحذر القصر اتجاه في التقدـ -
 . اسسوار أسفؿ مف المرور -
 . المصوص موقي استكشاؼ -
 . الحصف أسوار تسمؽ -
 . اسبطاؿ لمرجاؿ وشكر تحية -

 مف العديد نبتكر أف يمكننا التفكير مف وبقميؿ ، كثيرة أمثمة نجد وىكذا
 .التمرينات ىذه

 : ألع ب شكل عمى والتمرين ت الحركية القصة بين الفرق
 عممية وتعقد ، مرحمة كؿ خصالص واختالؼ النمو مراحؿ لتبايف نظراً 
 في لمفرد واالجتماعية والعقمية النواحي الجسمية وتعدد ، نفسيا النمو
 والجنس تبعًا لمسف أدالية بطريقة يتأثر البدني التمريف فإف ، نموه تفترا
 حتى ، منظمة لخطة وفقاً  متدرجة وطريقتو التمريف في الت يير ويكوف ،
 . فجالياً  يصبح الت يير ال
 البسيط السيؿ النوع مف تكوف (6 – 4) سف في اسطفاؿ وتمرينات 

 قوتيـ في مكتمميف رغي السف يكونوف ىذا في اسطفاؿ سف الشامؿ
 ، متعطش حركاتو ضبط عمى قدرتو في ضعيفاً  الطفؿ ويكوف ، البدنية
 وقدرة ، خصب خياؿ ولو ، التفكير عمى مقدرتو في ومحدود ، لمحركة
 النوع مف تكوف تمريناتو أف نجد ىنا ومف والمحاكاة ، التقميد عمى

 أو ، حيواف أو،  إنساف مف حولو يتحرؾ ما كؿ فيو يقمد الذي ، التمثيمي



 

 

 

المهارات الحركٌة  029
 لألطفال

 ، حركات شكؿ عمى يسمعيا قصة كؿ يؤدي أف يستطيي فيو ، جماد
 حركات وتكوف
 الجذع فحركات ، التعقيد مف وخالية ، وبسيطة شاممة الحركية القصة
 ، واسي مدى وفي متعددة اتجاىات والمؼ في لمثني شاممة تكوف مثالً 
 الفالح تتشبو حركا بذلؾ وىي ، منو واحد جزء عمى تقتصر ال فيي
 نمط عمى الذراعيف حركات وتكوف ، لمحب وبذره ، لألرض فالحتو في

 ، ال راب كمشية الرجميف ، وحركات الطاحونة دوراف أو طيراف العصفور
 .القاطرة  تحرؾ أو الحصاف جري أو

 تتطمب فال التمرينات مف مجموعة تشمؿ الحركية القصة فإف ذلؾ وعمى
 ، ميارة أو خاصة مقدرة إلى تحتاج وال اً أو عقمي بدنياً  جيداً  الطفؿ مف

 . لمحركة والمعب الطفؿ ميؿ إشباع ىو اسوؿ غرضيا ويكوف
 فتكوف ، الطريقة وتعدؿ التمريف نوع ت ير السف في الطفؿ وبتقدـ

 وتمني ، القامة اعتداؿ عمى التي تساعد البسيط النوع مف التمرينات
 ، شكؿ ألعاب عمى ناتالتمري تكوف الوقت نفس وفي ، التشوىات ظيور
 تيمؿ وال ، والتشكيؿ اإلصالح في غرضيا عف تبتعد ال بذلؾ وىي
 التمرينات بعض عمى مشتمالً  النشاط واإلخراج فيكوف اسداء حسف

 وتعمؿ ، طابي المعب تأخذ والتي ، والجذع والرجميف لمذراعيف البسيطة
 . والرشاقة والتوازف القوة تنمية عمى
 : البدنية التمرين ت:  رابع ً 



 

 

 

المهارات الحركٌة  031
 لألطفال

 عمى التأثير بيدؼ تؤدي ، البدنية والحركات اسوضاع مف مجموعة ىي
 مستوى أعمى إلى يصؿ حتى الحركية وتنمية قدراتو بناءة بصورة الجسـ
 الحياة المختمفة، مجاالت في والوظيفي الرياضي اسداء مف ممكف
 .الحركة لفف والعممية التربوية اسسس عمى وتعتمد
 : ومميزاتيا البدنية تالتمرينا أىمية

 . المتزف النمو عمي الجسـ مساعدة -1
 . البدنية المياقة الجسـ اكتساب في تساىـ -2
 . واحد وقت في اسفراد مف كبير عدد يمارسيا أف يمكف -3
 بدوف أداؤىا فيمكف اسلعاب كباقي مقاييس لو نظامياً  ممعباً  تتطمب ال -4

 . أجيزة أو أدوات
 . لقواـا سالمة عمي المحافظة في تساىـ -5
 . ممارستيا أثناء خطورتيا بعدـ التمرينات تتميز -6
 .وقدرتو إمكانياتو مي وتتفؽ تناسبو حسب ما يزاوليا أف لمفرد يمكف -7
 . اسلعاب لبعض بالنسبة لإلحماء كنشاط التمرينات تستخدـ -8
 يناسب ما إعطاء يمكف إذ عالية قدرات التمرينات أداء يتطمب ال -9

 .البدنية المياقة مستوى فة وحسبالمختم السنية لممراحؿ منيا
 والخمقية العقمية الكفاءة رفي في أيضا البدنية التمرينات تساىـ -11

 . واالجتماعية والنفسية



 

 

 

المهارات الحركٌة  030
 لألطفال

تعد التمرينات ضرورية مف الناحية التعويضية لجميي قطاعات  -11
الشعب كوسيمة العمؿ مف جانب ، وكوسيمة لمراحة اإليجابية 

 والمحافظة عمى الصحة

 اسمف والسالمة .تتميز بعامؿ  -12

 يمكف ممارستيا بأقؿ التكاليؼ . -13

 أقس م التمرين ت البدنية :
 : وطريقتيا ونوعيا وغرضيا تأثيرىا حيث مف أقساـ إلي التمرينات تنقسـ
 ، التحمؿ قوة وتمرينات ، والمرونة اإلطالة تمرينات:  التأثير حيث مف

 وتمرينات ، فالتواز  وتمرينات ، وتمرينات الرشاقة ، القوة وتمرينات
 . السرعة وتمرينات ، االرتخاء

 ، خاصة غرضية تمرينات ، عامة أساسية تمرينات:  النوع حيث مف
 . عالجية وتمرينات ، نظامية والمستوى ، وتمرينات المسابقات تمرينات

 الحديدية )اسثقاؿ بأدوات تمرينات ، توافقية تمرينات:  الطريقة حيث مف
 )عقؿ اسجيزة عمي وتمرينات ، حرة ، وتمرينات الخ(.. ، الطبية الكرة ،

 .الخ( ....  العارضة ، السويدية المقاعد ، الحالط



 

 

 

المهارات الحركٌة  031
 لألطفال

 : التمرين ت لبعض نم ذج
 . )وقوؼ( المشي أماماً  -

 الذراعيف رفي مي المد ثـ أسفؿ أماماً  الجذع ثني )وقوؼ فتحًا( -
 خمفًا . وقذفيما عالياً  أماماً 

 نصفًا . ركبتيفال ثني مي أماماً  )وقوؼ( الوثب -

 مي الصدر عمى الذراعيف ثني أمامًا( الذراعاف - )جموس طويؿ -
 الركبتيف ثني

جانبًا  انحناء( لؼ الجذع مي قذؼ الذراعيف معاً  -)وقوؼ فتحًا  -
. 

 الصدر . عمى الذراعيف ثني تبادؿ أمامًا( الذراعيف فتحاً  وقوؼ) -

 جانبًا . الجذع ثني الوسط( ثبات - فتحاً  وقوؼ) -

 خط وعمى المشطيف عمى الوسط( السير ثبات - فتحاً  وقوؼ) -
 . مستقيـ

 )وقوؼ( ثني الركبتيف كاماًل . -

 . )وقوؼ( الجري أماماً  -

 . )وقوؼ( المشي مي تبادؿ لؼ الرقبة -

 . أماماً  المشي أربي( عمى )الجموس -

 . الركبتيف رفي تبادؿ عالياً  الذراعيف رفي مي )الوقوؼ( -

 . الذراعيف ثني المالؿ( )االنبطاح -

 . عالياً  الذراعيف رفي مي أسفؿ أماماً  الجذع ثني )وقوؼ فتحًا( -
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 . عالياً  الركبتيف رفي تبادؿ مي المشي )وقوؼ( -

 الرأس فوؽ بالتقاطي الذراعيف تحريؾ جانبًا( الذراعيف -)الوقوؼ  -
. 

 : لألطف ل الع مة البدنية التم رين لتنفيذ التعميمية المه م والطرق
 : اختيار تماريف اسنشطة -1

 التطبيقية العمـو إلى اختيار تماريف اسنشطة التي يجب أف تستند
 الطفؿ، نمو لمراحؿ والنفسية البدنية ومعرفة الخصالص ، والبيولوجية
 ومدى ، التماريف في اختيار التدرج عممية في الصعوبة أوجو ومالحظة
 الداخمية الجسـ أجيزة مف وغيرىا ، المركزي الحركي لمجياز ماللمتيا

 الكامؿ واالنثناء ، الوقوؼ مف القدـ أصابي لمس ، المكاف القفز فيك
 المكانية لمعالقة التركيبي في االتجاه تكوؼ وقد ، ولمجانب لألماـ لمجذع

وحركة  اإليقاع ، الوزف ، المدى ، واالتجاه ، الجس سجزاء والزمانية
 ، اوخفضي الرأس فوؽ اسطواؽ كرفي اسدوات مي وكذلؾ ، الجسـ أجزاء

 . خالليا مف والقفز ، اسرض عمى الجذع ووضعيا بمستوى ومسكيا
 أف تكوف التمرينات بسيطة : -2

 عضالت لتنمية تمرينات وتفضؿ ، بسيطة التماريف يجب أف تكوف
 إحماء شكؿ عمى لمكفيف وكذلؾ ، الكتؼ والجذع ومنطقة الذراعيف
 بمسؾ صابيالمواجية لأل العضالت لتقوية الكرة مي وتماريف ، لألصابي
 والتأكيد ، العضمي الشد تماريف عف االبتعاد مي ، أحسف بصورة اسشياء
 تقوية عمى
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،  الطبيعي المشي تماريف وكذلؾ ، أوسي بمدى بانثناء الجذع عضالت
 ، بساطة أكثر التماريف تكوف أف ، ويستحسف عالياً  الركبة رفي أي عدـ

 وضي ومف سماـ ،وا لمجانب واالنثناء كالوقوؼ مختمفة أوضاع ومف
 .االستمقاء 

 اختيار التماريف المشابية لحركات الحيوانات : -3

لمحيوانات حتى تؤدي بشكميا  التي تكوف مشابية التماريف وكذلؾ اختيار
 الجيد كتقميد الطيور أو اسسد أو الحصاف ...... إلخ .

 طرؽ التنفيذ : -4

 سداء )تييلتيـ التنظيـ فتشمؿ أما فيما يتعمؽ بطريقة التنفيذ لمتماريف
 طريقة واستعماؿ ، المباشرة والطرؽ اسدوات والوسالؿ تييلة التماريف(

 تماريف لألطفاؿ لتنفيذ المخصص فالتنظيـ ، لألطفاؿ الحركي التعمـ
 تنفيذ في السرعة الطفؿ فيتعمـ ، التربوي الدور يضمف العامة التنمية

 فيجب ، المعممة بة إلىبالنس أما ، الصحيحة المكانية والتربية والتعميمات
 وتقوـ ، الحركات ترى لكي المناسب المكاف في طفؿ كؿ تضي أف

 بعدىا ، لذلؾ ثانية (31 – 15)  تخصص ودالماً  ، بالتصحيح الواجب
 .  التركيز يستطيي ال الطفؿ
 المجاميي طريؽ عف تتـ اسطفاؿ تعميـ في المستخدمة الطرؽ أما

 الطفؿ ونرى ، اإليضاح ووسالؿ ، يؽأو التطب الكالـ باستخداـ الص يرة
 فالطريقة ، لكي يقمده التمريف يؤدي الذي والشخص النموذج إلى يحتاج

 ونموذج ، كاممة ووضوح عمؿ قوة إمكانية الطفؿ تعطي والشرح الكالمية
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 التماريف أداء الطفؿ ويتقف ، الجيد والمزاج البيجة لديو ناجح وتدخؿ
 ال حتى مريح بوضي الساقيف عمى فتح والتأكيد ، التمريف إعادة خالؿ
يعني  الجيد ، والتنفيذ التنفيذ ، بعدىا البداية في الشرح ويتـ التوازف يفقد

 في العمؿ تعزز الموسيقى بمساعدة وخاصة ، واإلحساس الحقيقية الرؤيا
 التقييمية اإلثابة تعطي أف المعممة وعمى أفضؿ ، بنجاح الحركات أداء

 بالنفس تنمية الثقة إلى المعممة وتحتاج ، تماريفال أداليـ بعد لألطفاؿ
 ، اسطفاؿ قابمية بيف والتمييز الفردي التقييـ واستخداـ ، اسطفاؿ لدى

 .بينيـ  الفروؽ الفردية ومراعاة
 تسييؿ ميمة أداء الحركات : -5

 طريؽ عف وذلؾ ، الحركات أداء ميمة تسييؿ المعممة كذلؾ عمى
 ، واسخير اسوؿ بيف اسيادي مسؾ طريؽ عف المشي مف دالرة تشكيؿ
 أو اسرض ، عمى ترسـ الكبيرة الدالرة معنى ما لألطفاؿ نوضح ولكي
 واختيار تييلة المعممة عمى كذلؾ ، حولو اسطفاؿ يقؼ حبؿ بوضي
 ، اسشرطة ، الحباؿ ، )اإلعالـ مبكر بسرعة وبوقت واسدوات الوسالؿ
 في توضي يستحسف أف واتاسد وىذه ، وغيرىا( ، الكراسي ، الكرات
 بيد اسدوات أو ، بالوسط أو ، مثالً  طاولة عمى ليا مخصص محؿ
 حتى أكثر أو لونيف مف تكوف أف ويستحسف الكرات ، مثؿ الطفؿ

 مساعدة وعمى المعممة ، عمييا والتعود بينيا التمييز الطفؿ يستطيي
 ، المناسب المحؿ في ووضعيا اسدوات استخداـ كيفية في الطفؿ
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 بيا تذكيرىـ ويتـ ، السنة بداية مف يتـ وىذا ، حمميا ومسكيا وطريقة
 . دالماً 
 التأكد عمى الدقة في التنفيذ . -6

 أف تحتوى عمى تماريف تحميمية سجزاء التمريف بشكؿ واضح . -7

 لمذراعيف اسدوات استعماؿ دوف العامة الحركية التربية نماذج تماريف
 :الكتؼ  ومنطقة

 أسفؿ الذراعاف ، توتر بدوف مفتوحتاف جالفالر :  ذراعيؾ أرني -
 . وبالتناوب ، لألماـ

 الكفاف ، لألماـ الذراعاف ، الظير خمؼ الذراعاف:  كفيؾ أرني -
 عمى بعضيما أماـ الذراعاف لألعمى التمريف واعادة ، سعمى
 . افخر

 الذراعاف أعمى النظر ، أعمى ثـ ، أسفؿ الذراعاف:  السقؼ أيف -
 . أسفؿ

 خفض ، الطير حركة نفس أداء ، لمجانب الذراعاف : الطيراف -
 الذراعاف . ورفي

 . الذراعيف مرجحة ثـ ، الظير خمؼ الذراعيف:  الجدة تقميد -
 مضموميف الكتفيف ، الذراعيف ثني ، الظير خمؼ الذراعاف:  الكرة -

 ، بالطوؿ الجانب إلى ، االنتقاؿ الفـ جانب مف الكرة دفي ،
 . العودة ثـ الطيراف ، أعمى الذراعيف

 : الجذع تماريف
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 خمؼ الذراعيف ، اسخرى أماـ واحدة الركبتيف:  الركبتيف أيف -
 التأكيد مي الركبتيف إلى ، والنظر الركبتيف عمى الكفيف ، الظير
 . استقامتيا عمى

 بوضي الذراعاف ، بارتخاء مفتوحتاف الرجالف:  الركبتيف شد -
 لألماـ النظر ، ركبتيفال الكفاف عمى ، لألسفؿ االنثناء ، التخصر
 . بسرعة

 : لمرجميف تماريف
 مي ، مرات (11 – 8) أعمى إلى القفز ثـ ، المحؿ في الوقوؼ -

 . الركبتيف واستقامة الجسـ وضي عمى التأكيد
 ، واحدة رجؿ عمى القفز ثـ ، الحزاـ بمستوى الذراعيف الوقوؼ -

 تكرار ، متر (11 – 8مف مسافة ) اسخرى الرجؿ مي والتناوب
 مرات. (11التمريف )

 مفصؿ في الجسـ وتثبيت ، الساقيف رفي ، الظير عمى االستمقاء -
 زيادة مي ، الدراجة ركوب الرجميف كحركة بتحريؾ البدء ، الفخذ

 الزميؿ قبؿ مف لمرجميف مقاومة مي ، مرات خمس يكرر ، السرعة
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 انفصم انرابع

  انحركيت نألَشطت انتطبيمي انجزء

 انروضت نطفم تانًتكايه



 

 

 

المهارات الحركٌة  039
 لألطفال

 الرابع الفصل
  الروضة لطفل المتك ممة الحركية األنشطة

 األعم ل اإلدارية : - أ

 اسـ الطفؿ : ...................................
 التاريخ : ......................................

 )ثانية روضة( . KG2)أولى روضة( ، أو  KG1الفصؿ الدراسي : 
 211/    -/  -يـو .............. الموافؽ اليـو والتاريخ : 

عدد اسطفاؿ : إجمالي .......... حضور ............ غياب 
.......... 

 مكاف النشاط : الحديقة ، أو ساحة ، أو صالة م مقة
 دقيقة  45زمف النشاط : 

 أهداف النش ط : - ب

 الجانب الجسمي والرعاية الصحية . .1

 الجانب االجتماعي والنفسي . .2

 نب العقمي .الجا .3

 تنمية الميارات العددية ، والمفاىيـ الرياضية . .4

 تنمية الميارات والمفاىيـ الم وية . .5

 الجانب االبتكاري . .6

 التذوؽ الجمالي . .7
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 ما طفؿ بيا يقوـ التي الحركية اسنشطة طريؽ عف اسىداؼ تتحقؽ ىذه
 .نشاط كؿ في أكثر أو بتحقيؽ جانب وذلؾ المدرسة ، قبؿ

 لمرحمة الطفؿ تييئ التي اسىداؼ ىذه تحقيؽ عمى التأكيد المعممة وعمى
 واجتماعياً  ، وعقمياً  ، وجسمياً  روحياً  لممواطف الصالح المتكامؿ اإلعداد

 . ووجدانياً  ، ونفسياً  ،
 األدوات المستخدمة في النش ط الحركي : -ج   
 اسدوات الص يرة . .1

 اسجيزة واسدوات الكبيرة . .2

 ضرورية المدرسة قبؿ ما أطفاؿ أنشطة في واتواسد استخداـ اسجيزة
 يجب لذلؾ. واىتماـ  وسرور وبيجة فرح الطفؿ مف عمى تضفيو لما وىا
 وفقاً  تكوف المدرسة أف قبؿ ما أطفاؿ سنشطة التخطيط عند يراعي أف

 ، متاح ىو وما ، مرغوب ىو ما بيف الموالمة مي ، المتاحة لإلمكانات
 والمكاف ، واسدوات اسجيزة مف الكافي عددال وىو ، إلى اسمثؿ ونتطمي
 في الجميي يعمؿ وحتى ، الطفؿ لدوره انتظار يطوؿ ال حتى ، المناسب

 . لمحظات التوقؼ المعممة طمبت إذا إال ، باستمرار واحد وقت
 ، الحبؿ ، مختمفة بأحجاـ الكرة ، الطوؽ:  مثؿ ، الص يرة واسجيزة
 كيس ، المختمفة بأحجامو الخشبي ، المكعب الممونة الشرالط ، العصا
 . )صولجاف( الخشبية الزجاجات ، الرمؿ كيس ، الحبوب

 : مثؿ واسدوات اسجيزة أما
 . ومنحني لمتسمؽ الحالط سمـ -
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 . لمتسمؽ المعمقة الحباؿ -
 . مختمفة ارتفاعات خشبية سويدية مقاعد -

 منحني وافخر مستوي أحدىما سطحيف ذو أرضية توازف عارضة -
. 

 . مختمفة ارتفاعات يعطي قطي أربي إلى مقسـ خشب صندوؽ -

 . سنوات (6 – 4) لسف مناسب ارتفاعو مير -

 . الطفؿ لحماية سميكة أسفنجية مراتب -
 ( .مستطيؿ ، مربي ، )أسطواني مختمفة بأشكاؿ أسفنجية قطي -
 باسرض . مثبت كبير جياز شكؿ عمى خشبية نوافذ -
 ( .اسطوانات وشب )عمى القدـ لعالج المكاف في الجري جياز -
 . الحجـ كبيرة مكعبات -
 . فييا الص يرة اسدوات لوضي كبيرة صناديؽ -
 . سـ (15) اسطفاؿ طوؿ عف يزيد ارتفاع عمى حديد عقؿ -
 . لألطفاؿ التوازف جياز -
 . الروضة لطفؿ الحركية الميارات تخدـ أخرى أجيزة -
 . المختمفة الموسيقي اإليقاع أدوات -

 وس مة الطفل :عوامل األمن واألم ن  -د   
 خاصة اعتبارات إلى المدرسة قبؿ ما سطفاؿ الحركي النشاط يحتاج
 :أىميا  مف لمطفؿ، والطمأنينة يحقؽ السالمة بما واسماف ، باسمف
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 بالنسبة لمطفؿ : -1

 . سالمة مالبس اسطفاؿ وخموىا مما قد يؤذي الطفؿ أو زميمو 

 عميو يطرأ قد ما ومالحظة ، التأكد مف صحة الطفؿ وسالمتيا 
 . طارئ ت يير أو أي تعب ظيور مف النشاط أثناء

 لمنشاط المخصص المكاف عف بعده وعدـ ، لمطفؿ المعممة مالحظة 
 بحرية لو يسمح بمسافة زميمو عف مكاف بعيد بأخذ اسطفاؿ ، توجيو
 . إصابتو في يتسبب حيث ، زميمو لمس دوف ، الحركة

 البرد بنزالت اإلصابة مف ووقايتيـ اسطفاؿ سالمة عمى لمحفاظ 
  النشاط بعد ارتداليا ثـ ، أداء النشاط قبؿ المالبس تخفيؼ يراعى

 حتى توقؼ دوف النشاط أداء في يشارؾ لكي بأداة طفؿ كؿ يتمتي 
 . تخفيؼ الممبس بعد بالبرد يصاب ال

 بالنسبة لممعممة : -2

 الكاممة الت طية مي النشاط فترة طواؿ المعممة ضرورة تواجد . 
 النشاط أثناء السريعة لمحركة مناسبة المعممة مالبس فتكو  أف . 
 عند اسطفاؿ يؤذي شيء مف أي خالية المعممة مالبس تكوف أف 

 . ليـ مالمستيا

 إلنقاذ أي تستطيي لكي المرتفعة اسجيزة مف قريبة المعممة أف تكوف 
 . أسرع وقت في خطر مف أي طفؿ

 منيـ وقربيا اسطفاؿ جميي لمراقبة اتجاه كؿ في المعممة تتحرؾ أف 
 جميعًا .



 

 

 

المهارات الحركٌة  042
 لألطفال

 بالنسبة لإلمكانيات المادية : -3

 اسماف عامؿ وتوافر السعة حيث مف مناسبة المكاف . 
 الجري عند اسطفاؿ تؤذي التي العوالؽ مف المعب مساحة خمو 

 . بيا واصطداميـ والحركة
 حفاظاً  وانخفاضات ارتفاعات بيا وليس ، مستوية اسرض تكوف أف 

 . طفاؿاس أقداـ عمى
 منيا اسطفاؿ يقي مياه بيا وليس نظيفة النشاط مساحة تكوؼ أف 

 . مالبسيـ وتتسخ
 الطفؿ يستخدميا التي اسجيزة وجميي اسدوات سالمة . 
 زميمو أو الطفؿ يصاب مدببة أطراؼ بيا ليست اسداة تكوؼ أف 

 . منيا
 مرتفي منيا مف وخاصة ، جيداً  اسرض عمى ثابتة اسجيزة تكوف أف 

 . اسرض عف
 النش ط : أجزاء
 : اإلحم ء( أو )المقدمة التمهيدي الجزء:  أوالً 

 : التمييدي الجزء أىداؼ
 جميي إدخاؿ طريؽ عف وذلؾ عامة تدفلة ىو منو اسساسي ال رض
 وقد الدرس لتقبؿ نفسيا التالميذ اإلحماء الحركة ويمد في الجسـ أجزاء
 الحركات تكوف تا الحالتيفكم وفي تمرينات أو ألعاب إنما اإلحماء يكوف
 البدنية والمياقة بالقواـ العناية منيا وال رض البدنية التمرينات ، بسيطة
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 أجيزة عمى والتأثير المختمفة الفصمية المجموعات بيف وتنمية التوافؽ
 لمنشاط تمييدية تكوف وىذه التمرينات المفاصؿ مرونة وزيادة الجسـ

 البسيط إلى ومف الصعب إلى سيؿال مف التمرينات وستكوف ، التعميمي
 . المركب

 : خصالصو
 . أف يشترؾ فيو جميي اسطفاؿ معاً  -1

 أف يشمؿ جميي أجزاء الجسـ . -2

 . الفيـ وسريي سيالً  أف يكوؼ -3
 السريعة القوية . بالحركات يتصؼ أف -4

 يدخؿ البيجة والسرور والمرح عمى اسطفاؿ . -5

 يؤدي في تشكيؿ مفتوح ، ويكوف في بداية النشاط . -6

 نماذج مف الجزء التمييدي :
 . الممعب حوؿ والجري المشي -
 . اسدوات حوؿ والجري المشي -
 . عميو المتفؽ لإليقاع تبعاً  مختمفة اتجاىات في الجري -
 . عالياً  المعمقة البالونات ولمس الجري -
 ( .واحد العدد )مثؿ سعمى لمكاف الوثب -
 ( .البطة )مشية الركبتيف ثني مي المشي -
 ( .الكرة )مثؿ الركبتيف ثني مي المشي -
 . القدميف وضـ فتح مي الوثب  -



 

 

 

المهارات الحركٌة  044
 لألطفال

 . والرجوع سويدي مقعد ولمس الجري -
 . الزمالء ومطاردة الجري -
 . الزمالء مف مختمفة أعداداً  تكويف اإلشارة وعند الجري -
 . (صندوؽ قطعة ، حبوب أكياس ، )كور اسدوات فوؽ الوثب -
 . اسطواؽ وخارج داخؿ الوثب -
 . الطوؽ حوؿ الحجؿ -
 . منتظمة بخطوات لألماـ المشي -
 . اسصابي أطراؼ عمى المشي -
 . الكعبيف عمى المشي -
 . قميال الركبتيف ثني مي المشي -
 . أربي عمى المشي -
 . غنالي وتقميد الجناحيف فرد مي العصافير وتقميد الجري -
 السيارة . سالؽ تقميد مي الجري -

 الجري مي تقميد الطالرة وصوتيا . -

 السمي( )حاسة ، البصر( )حاسة الطفؿ حواس مي اإلشارة : تنمية -
 الممونة الشرالط مف بمجموعة اليد ممسكة رفي طريؽ عف وذلؾ ،
في  اسطفاؿ.  المعممة عف الطفؿ بعد عند الصفارة وسماع ،

 يدىا في ممسكة اليميف جية المعممة تشير ، انتشار الممعب
 ، ينيـيم اسطفاؿ ، فيجري الممونة الشرالط مف مجموعة اليسرى
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 سسفؿ ثـ ، سعمى اسطفاؿ فيثب اليسار جية اإلشارة تعكس ثـ
  ويكرر كامالً  الركبتيف ثني مي فيثب اسطفاؿ

 الحركة اتجاه اختالؼ مي اإلشارة مي مثؿ: الجري عكس اإلشارة  -
 إشارة المعممة . عكس تكوف والتي ،

 يتوفر لـ واذا ، يمكف ما بأسرع العودة ثـ الحالط الجري لممس -
 ليممسو مناسب بعد عمى خط بالجير المعممة ترسـ الحالط
 . اسطفاؿ

 يجري عرض ، حالط ـ( مف11الوقوؼ في قاطرات عمى مسافة ) -
 عمى مرسـو زجزاجي خط قاطرة عمى كؿ مف اسوؿ الطفؿ

 الزميؿ لمس الطريقة ، بنفس والرجوع الحالط لمس اسرض ،
 .وىكذا  يميو ، لذيا الطفؿ يبدأ القاطرة ، فخر التالي والرجوع

 طفؿ كؿ يمسؾ ، المعممة إشارة سماع عند مكاف الجري في أي -
 مرة كؿ وفي ، مرات عدة ذلؾ ، يكرر عميو ويسمـ بسرعة لو زميؿ
اسيدي  بتشابؾ مرة الحركة وي ير جديداً  زميالً  طفؿ كؿ يقابؿ

 في لوجو وجياً  الكرة مثؿ والنط....  مر ، لوجو وجياً  والوثب
 . فالمكا نفس

 النشاط مساحة في مربي أو دالرة شكؿ عمى اسدوات المشي حوؿ -
 اسرض عمى موضوع طوؽ داخؿ كؿ طفؿ يدخؿ اإلشارة وعند ،
 مف الجري لنقؿ الكرات يكرر القط( ، العصفور ، الديؾ )ويقمد ،
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 الحبوب أكياس بنقؿ ويكرر ، افخر الجانب إلى الممعب جانب
  ر .جانب الممعب إلى الجانب اسخ مف

 يكرر ثـ ، سويدي مقعد حوؿ قاطرة كؿ المشي في قاطرات -
 والدبدبة التصفيؽ أو ، بطيء وسريي إيقاع عمى وذلؾ ، بالجري
 الحبوب أكياس حوؿ المتعرج الجري ، قاطرات الوقوؼ . بالرجميف

 بنفس قاطرة والرجوع كؿ أماـ اسرض عمى أفقياً  الموضوعية
 التالي الطفؿ دأليب القاطرة فخر والرجوع الطريقة

 الطوؽ مسؾ مي ويكرر ، عالياً  الركبتيف رفي الجري الحر مي -
 قاطرة كؿ أماـ قاطرات . الوقوؼ (السيارة )قيادة أماـ والذراعيف
 اسوؿ الطفؿ يجري ، مسافات عمى موضوعة مكعبات مجموعة

 وىكذا ، والثاني اسوؿ المكعب فوؽ مف لمتعدية ويثب مف القاطرة
 ويستمر يميو الذي الطفؿ ، ويبدأ القاطرة فخر لرجوعوا الدوراف ثـ

 . والوثب الجري

 دوالر أربي أو ثالث ، قاطرة كؿ أماـ يرسـ الوقوؼ قاطرات -
 اسولى الدالرة حوؿ القاطرة الطفؿ مف يجري مسافات عمى بالجير

 االتجاه ي ير وىكذا ، الثانية الدالرة حوؿ االتجاه عكس يجري ثـ
 شكؿ في الموضوعة الكرات الجري حوؿ . أخرى إلى مف دالرة
 أو عمى الموسيقى، الكرات عف بعيداً  الحر الجري يكرر قاطرات،
 .صفوؼ  في كرة خمؼ طفؿ كؿ يجمس التوقؼ وعند اإليقاع،
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المشي والجري عمى اإليقاع بالت يير ، وعند التوقؼ االختفاء  -
عمى  في أي وضي خمؼ أي شئ في مساحة النشاط .  الجموس

 مف جزء اختفاء المعممة إشارة وعند النشاط ، ساحة في داةأي أ
 ( ....الرأس الرجميف ، )الذراعيف ، المعممة طمب الجسـ حسب

 وضي في اسرض عمى بالجير مرسومة دالرة داخؿ أحدىما: كؿ  -
 ، الكتفيف مستوى عمى بعصا مفرودة ممسكاً  التربيي جموس
 يجري ، لرةالدا محيط عمى الوقوؼ وضي في افخر والطفؿ

 مف يثب العصا إلى وصولو وعند ، الدالرة حوؿ الطفؿ الواقؼ
...  الدالرة حوؿ يتابي الجري ثـ ، معاً  بالقدميف لتعديتيا فوقيا
 . الطفميف بيف العمؿ تبديؿ

في  والحجؿ والجري الممعب في موضوعة مقاعد (6) أماـ الوقوؼ -
 الجموس يتـالتوقؼ  وعند ، عمى اإليقاع اسدوات مكاف بيف أي
 . الطمب حسب مقعد عمى مجموعة كؿ المقاعد عمى

 أفقية العصا توضي قاطرة كؿ وأماـ ، قاطرات شكؿ الوقوؼ عمى -
 اسوؿ الطفؿ يثبت ، متقاربتيف كؿ عصايتيف ، اسرض عمى

 ثـ وىكذا ، ، التاليتيف العصايتيف ثـ ، العصايتيف بيف بالقدميف
 والرجوع ، التالي الطفؿ لمسو  العصا بيف المتعرج بالجري الرجوع
 . القاطرة فخر

 حبؿ يمسكاف طفميف قاطرة كؿ أماـ قاطرات في اسطفاؿ يقؼ -
 يمسكاف ثني الركبة وضي طفميف في ثـ ، الكتفيف ارتفاع عمي
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الطفؿ  يجري ، بالجير اسرض عمى مرسومة دالرة ثـ ، آخر حبؿ
 يعد ثـ ، العالي الحبؿ أسفؿ مف ويعدي ، القاطرة مف اسوؿ
 الدالرة حوؿ ثـ الجري ، المنخفض الحبؿ فوؽ مف بالوثب

 الحبؿ تحت مف المرور ثـ الوثب ، بالعكس والرجوع ، المرسومة
 . القاطرة فخر والرجوع الطفؿ التالي ولمس ،

 ثـ ، التوازف وعارضة القفز حصاف تحت مف التعدية ثـ الجري -
 جريال ثـ ، الموضوعة فوؽ المكعبات مف والوثب الجري

 .النشاط  مسافة آخر حتى الجري ثـ ، المرتبة عمى والدحرجة
 منتصؼ في يوضي ، قاطرات البداية خط عمى الوقوؼ -

 (2) ، رمؿ كيس (2و) حبوب ، ( كيس2) قاطرة كؿ المسافات،
 أو كرة ويأخذ ، الممعب منتصؼ حتى اسوؿ الطفؿ يجري ، كرة

 لموضوعةا السمة في ويضعو يجري ثـ ، رمؿ أو ، كيس حبوب
 نياية في ويجري ، حوؿ السمة ويدور ، الممعب نياية خط عمى

 . طفؿ كؿ مي ويكرر ، القاطرة
 مسافات عمى عرضاً  اسفقي الجثو وضي في اسطفاؿ مف قاطرات -

 الطفؿ تحت مف ويزحؼ يجري وضي الوقوؼ في طفؿ آخر ،
 ويأخذ نفس الصؼ، ينتيي حتى وىكذا، ، الثاني ثـ ، اسوؿ

 .وىكذا طفؿ ، آخر يبدأو  الوضي ،
 ، عدات أربي في المشي ، الممعب حوؿ والمشي الجري تقيد -

 مي الممعب حوؿ الحجؿ كالحصاف ، عدات أربي في والوقوؼ
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 اليميف جية )الذكور الحالط لممس العادي المشي.  االتجاه ت يير
 المقاعد عمى والجموس جرياً  العودة ، اليسار( جية ، واإلناث
 وخفض رفي ، خمفاً  والسند بالذراعيف ، الرجميف دفر  مي السويدية
 . المعممة توقيت حسب الرجميف

 عمى الجسـ فرد والركبتيف ، باليديف المقعد بداية عمى الصعود -
 وضي عمى التأكيد المقعد ، بالذراعيف عمى الجسـ سحب المقعد ،
 سعمى الوثب مي القدميف عمى النزوؿ لمنزوؿ ، االستعداد

 تقوـ والتي السمة، في الكرات لجمي مختمفة ىاتاتجا في الجري -
 واحدة ، قدـ عمى الحجؿ ثـ اتجاىات مختمفة ، في برمييا المعممة

 .السويدية  المقاعد عمى والجموس الجري ثـ
 حوؿ السويدية والمقاعد اسرض عمى منتشرة اسطواؽ توضي -

 اإلشارة وعند ، مكاف كؿ اسطفاؿ في يجري ، النشاط مساحة
 وخارج داخؿ اسوالد ويثب ، ركوب المقاعد عمى لبناتا تجمس
 . واسوالد البنات بيف العمؿ تبديؿ مي العمؿ يكرر ، ثـ الطوؽ

 رجؿ عمى الوقوؼ ، االتجاه ت يير ، اإلشارة سماع عند الحجؿ -
 حسب الحركة تنفيذ ، سماع الصفارة عند الطوؽ داخؿ واحدة
 ، الطوؽ خؿدا بالجموس يكرر ، جري )مشي اإليقاع سماع

 . كالكرة( االىتزاز اإلقعاء مي
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 واالىتزاز اإلقعاء ، وخفضيما الكعبيف برفي واالىتزاز ، الوقوؼ -
 ، الركبتيف ومسؾ ، الركبتيف مي ثني الرقود ، كالكرة الخفيؼ
 . اليزاز كالكرسي واسماـ لمخمؼ واالىتزاز

ة مناسب مسافة وعمى أطفاؿ ، (6) بيا قاطرة كؿ قاطرات، اسطفاؿ -
 أخرى سمة منيا ـ(1) بعد كرات ، وعمى (6) عدد بيا سمة ،

بالنسبة  ويكرر القاطرة ، آخر ويرجي السمة ، حوؿ ويمؼ فارغة ،
 .لزماللو 

 مسافة ، عمى اسرض عمى أفقياً  موضوعة طويمة أحباؿ (6) -
 افخراف ثـ قميالً  افخراف االثناف ، ويبعد افخر عف مناسبة
 ويقوـ بتعدية ، الطفؿ يجري ، صفوؼ في خمفيـ واسطفاؿ بعدىما
 بالقدميف واليبوط القدميف بإحدى االرتقاء بواسطة والتكرار الحبميف

 . وىكذا ، افخريف الحبميف الحبميف عند بيف والجري ، معاً 
 داخؿ الوثب ثـ الجري ، وخمفاً  أماماً  الذراعيف مرجحة مي المشي -

 عدد مف المرور ـث ، الفارغة إطارات السيارات مف عدد وخارج
مف  عدد لتعدية والوثب الجري ثـ ، رأسياً  المثبتة اسطواؽ مف

 . الكرات
 ، المعممة إيقاع حسب مختمفة اتجاىات في والجري المشي -

 اإلشارة ومي ، أربي عمى ، المشي حصيرة أو مرتبة عمى والمشي
الرمؿ ،  وأكياس الحبوب، أكياس لحمؿ الجري ، اسرنب تقميد
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 لألكياس، الحر القذؼ لمممعب، الجانبي الخط ىعم والوقوؼ
 .سخرى  مف جية ويكرر الكيسيف ، إلحضار والجري

 االنبطاح وضي في أطفاؿ قاطرة كؿ أماـ قاطرات اسطفاؿ -
 اسطفاؿ بتعدية القاطرة مناسبة ، تقوـ مسافات وعمى العرضي ،
 .البدء  لمكاف بسرعة الرجوع ثـ افخر ، يمو طفؿ المنبطحيف

 زجاجات قاطرة كؿ أماـ توضي ثـ قاطرات (6) اسطفاؿ يقؼ -
 عمى الزجاجات حوؿ اسوؿ يجري الطفؿ ؛ وكرة ، رأسية خشبية
 ويسمميا ، بيا ويجري ، الكرة الطفؿ يأخذ ثـ ، زجزاجي شكؿ

 الكرة يضي ثـ ، الزجزاجي الجري الطفؿ ويكرر بعده لمطفؿ الذي
 . ويكرر ، الصؼ أماـ

 أطواؽ ، كور:  النشاط مساحة أركاف في مفةالمخت اسدوات توزيي -
 الجري.. ، حباؿ ، سويدية مقاعد ، أكياس رمؿ ، حبوب أكياس ،

 أداة كؿ طفؿ يستخدـ اإلشارة وعند ، الممعب حوؿ لألطفاؿ الحر
 ثـ بالجري ويكرر ، حر تشكيؿ في ىو يراىا التي بالطريقة بجواره
 . اوىكذ أخرى أداة يستخدـ اسطفاؿ اإلشارة عند

 الجري ثـ ، المعمقة البالونات مف عدد لممس الوثب ثـ الجري -
 الجري ثـ ، منيا والخروج ، الصندوؽ المفتوحة قطعة في والدخوؿ
 ، عمى أربي فوقيا والمشي ، معمقة صندوؽ قطعة فوؽ والصعود

 . ويكرر..  لمبداية والوصوؿ عمييا مف النزوؿ ثـ
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 عمى المشي ، المعممة إيقاع حسب والسريي الحر المتنوع المشي -
 ، أربي عمى المشي ، اسصابي عمى أطراؼ المشي ، الكعبيف
 والوقوؼ والوثب ، الكرة )مثؿ اإلقعاء وضي مف بالقدميف الوثب

 .الطالرة(  وتقميد والجري الذراعيف فرد ، المكاف في بالقدميف
 متشابكا معاً  زميميف كؿ اإلشارة وعند ، الحر والجري المشي -

 تجميي مي يكرر ، أطفاؿ أيدي ثالث تشابؾ مي يكرر ، اسيدي
 . دالرة في وتفنى ، اسيدي متشابكة دالرة أطفاؿ أربعة كؿ

 مسافات عمى أطواؽ أربي قاطرة كؿ أماـ قاطرات ، اسطفاؿ يقؼ -
 اسرض عمى موضوع طويؿ ـ( حبؿ4) مسافة وبعد مناسبة ،
 جريي طواًل، سويدي مقعد يوضي ـ(2)مسافة  وبعد عرضًا ،

 المقعد فوؽ يمشي ثـ ويجري الحبؿ ، فوؽ ويثب الطفؿ اسوؿ،
 .ويكرر  وينزؿ السويدي،

 ث ني  : الجزء الرئيسي )األس سي( :
 ىدؼ الجزء الرليسي :

 صمب ، وىو النشاط في اسساسية النواة وىو والتعميمي الرليسي الجزء
 جديدة ميارة الفصؿ يتعمـ التعميمي فترة النشاط وفي العامة الخطة
،  ليـ أخطاليـ وتصمح بأداء ليقوموا لألطفاؿ الفرصة المعممة وتعطي

 تدريب صورة في النشاط ىذا سيكوف ما وغالبا ذكرىا دوف الفصؿ أما
 . مجموعات في تودي منافسة صورة في ، أو جماعي أو فردي
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 كما المختمفة الميارات وتعمـ البدنية المياقة الطفؿ يكتسب طريقة وعف
 والتنافس والتعامؿ كالقيادة المواقؼ عمى المجاؿ بالتدريب فؿلمط يتيح

 . الشريؼ
:  وىي ، الروضة لطفؿ اسساسية الطبيعية الحركية الميارات ويضـ
 الوثب ، العالي الوثب ، والمقؼ الرمي الزحؼ ، ، الجري ، المشي

 ، واليبوط ، الصعود القفز ، التوازف ، التعمؽ ، التسمؽ ، العريض
 . اسداة دحرجة ، ، الركؿ ىدؼ( عمى )الرمي التصويب ، الحجؿ
 إلى السيؿ مف التدرج يراعى وأف البد حركية ميارة اسطفاؿ تعميـ عند

 جديدة ميارة بتعمـ مرة كؿ النشاط وتنوع اسطفاؿ ، لقدرات تبعاً  الصعب
 بالمفاىيـ وربط الحركة ، الص يرة اسدوات استخداـ مي منيا جزء أو ،

 . المعب أثناء الطفؿ يكتسبيا التي والمعارؼ توالمعموما
 : الختامي الجزء:  ثالثاً 
 : الختامي الجزء ىدؼ
 نفسيا اسطفاؿ تيدلة ىو النشاط ىذا مف ال رض الختامي النشاط
 الفصؿ وتيدلة ، الطبيعية حالتيا إلى بأجيزة الجسـ والرجوع وعضويا
 وبطيلة جزء قصيرةال ىذا تمرينات وتكوف ، النشاط حجرة إلى بالرجوع
 عمى وتعمؿ الدموية والدورة التنفس سرعة عف تيدي حتى التوقيت
 . الطبيعي وضعيا إلى العضالت وعودتيا استرخاء
 المعممة عمي يجب ؛ الحركي اسنشطة مف رجوة الـ االستفادة ولتحقيؽ

 : التالية مراعاة النقاط



 

 

 

المهارات الحركٌة  054
 لألطفال

 لتحقيقو  المعممة تسعى واضح النشاط ىدؼ يكوف أف . 
 والمعايير القيـ لبث تربوي وغرض تعميمي ىدؼ لمنشاط يكوف أف 

 .الخ ....  والخمقية االجتماعية
 مترابطة النشاط أجزاء تكوف أف  . 
 مف اسطفاؿ جميي تمكف نشاطات عمى الدرس يشتمؿ أف 

 .  المشاركة
 مالبسيا خالؿ مف سطفاليا حسنة قدوة المعممة تكوف أف 

 . ومظيرىا 
 المناسبة الرياضية المالبس اسطفاؿ يرتدي أف  . 
 العوالؽ  مف وخالية ومخططة نظيفة المالعب تكوف أف . 
 النشاط بداية مف الرياضية اسدوات المعممة تجيز أف  . 
 النشاط  تخدـ بحيث سمسة بطريقة اسدوات استخداـ . 
 فييا  التنويي مي التمرينات شمولية . 
 النشاط ممارسة خالؿ والسالمة افمف عوامؿ المعممة توفر أف 

 أمثمة النش ط الحركي المتك مل :
 اإلسـ والتاريخ : ...................................

 )ثانية روضة( . KG2)أولى روضة( ، أو  KG1الفصؿ الدراسي : 
 211/    -/  -اليـو والتاريخ : يـو .............. الموافؽ 

...... غياب عدد اسطفاؿ : إجمالي .......... حضور ......
.......... 



 

 

 

المهارات الحركٌة  055
 لألطفال

 مكاف النشاط : الحديقة ، أو ساحة النشاط في اليواء الطمؽ
 دقيقة  45زمف النشاط : 

 ذات كرات ، خشبية صناديؽ ، السويدية اسدوات المستخدمة : المقاعد
 . رمؿ أكياس ، أطواؽ خيزراف ، مختمفة أحجاـ
 : اليدؼ

 الدراسة حجرة مقاعد عمى الصحيح الجموس تعميـ . 
 واسدوات النشاط ساحة عمى التعرؼ . 
 والنظاـ المالحظة تنمية . 
 :التمييدي  الجزء
 النشاط حجرة مقاعد عمى الصحيح الجموس . 
 النشاط ساحة إلى والتوجو واالصطفاؼ ، الرياضي الزي ارتداء . 
 النشاط ساحة في اسدوات بيف الحر المشي . 
 اسدوات بيف الحر الجري . 
 :اسساسي  الجزء
 الصحيح بالجموس المعممة إشارة مي اسدوات بيف الحر المشي 

 . والصناديؽ الخشبية السويدية المقاعد عمى
 اسدوات بيف الحر الجري يكرر . 
 طفؿ ، كؿ التربيي جموس اإلشارة ومي اسدوات بيف الحر الجري 

 اسرض . عمى موضوع طوؽ داخؿ
 : الختامي الجزء



 

 

 

المهارات الحركٌة  057
 لألطفال

 أماكنيا في ووضعيا اسطواؽ جمي الجري مف . 
 التحية . 
 الممونة الكرات جمي . 

 التحية وأداء المعممة أماـ واحد صؼ والوقوؼ االصطفاؼ. 

 

 :نموذج نش ط 
 : ................................... التاريخ
 ( .روضة ثانية) KG2 أو ،( روضة أولى) KG1:  الدراسي الفصؿ
 211/    -/  - الموافؽ..............  يـو:  والتاريخ اليـو
 غياب............  حضور..........  إجمالي:  اسطفاؿ عدد

.......... 
 الطمؽ اليواء في النشاط ساحة أو ، الحديقة:  النشاط مكاف
 دقيقة 45:  النشاط زمف

 أطواؽ حصير، السويدية ، المقاعد ، حباؿ: المستخدمة اسدوات
 .اإليقاع  دؼ خيزراف،
 :اليدؼ 
 الجسـ فعؿ رد ، الجسـ بحركات اإلحساس ، باإليقاع اإلحساس 

 . بصوت وبيدوء واليبوط الصعود ،
 إ   ، )أ   بحركاتو )أ( حؼ وكتابة قراءة تعميـ ، والنظاـ المالحظة ، 

 (أ  
 : التمهيدي الجزء



 

 

 

المهارات الحركٌة  058
 لألطفال

 التصفيؽ توقؼ وعند ، التصفيؽ مي ، الممعب تحديد حوؿ المشي 
 .  معبالم داخؿ اسرض عمى طوؽ موضوع داخؿ إقعاء الجموس

 اسطواؽ حوؿ والجري المشي . 
 عالياً  الركبتيف رفي مي الحر الجري . 
 ( .سيارة )سالؽ أماماً  والذراعيف الطوؽ مسؾ مي الجري 
 المدرسة متابعة ، الدؼ إيقاع عمى الجري ، المشي إيقاع سماع 

 . بالرجميف والدبدبة بالتصفيؽ
 : األس سي الجزء

 اسرض عمى رأسية وضوعةم أطواؽ عدة داخؿ مف والمروؽ الجري 
. 

 الرجميف وتبديؿ الرجميف تبديؿ دوف واحدة جية مف والنزوؿ الصعود 
. 

 البطاقات( طريؽ )عف:  اسلؼ حرؼ تعميـ 
 أ ( ، إ   ، )أ   حرؼ عمييا بطاقات 
  : المعممة 

 ونرجي ، )الخطوط( الممعب بحدود رجمنا ونممس أطفاؿ يا نجري 
 . ىنا بسرعة

 ىنا مف )أ( حرؼ عمييا لوحة واحد كؿ ويحضر ثانية مرة نجري 
 . وىنا



 

 

 

المهارات الحركٌة  059
 لألطفال

 توجد أمامنا والموحة ، اسرض عمى تربيي نجمس ، لفوؽ أيدينا نرفي( 
 ( مكسورة ومضمومة )أ( بيا لوحات

 ( أنؼ ، أب ، أرنب ، )أسد مثؿ ، )أ( أوليا كممة إحضار مي نكرر 
 مكانيا الموحات نرجي . 
 كممات وكذلؾ ، )أ( عمييا مكتوب لوحات إحضار مي سبؽ ما نكرر 

 . (أـ ، )أسرة مثؿ ،

 الجموس ، المكاف في الوثب الموحة إلحضار مرة كؿ والجري في 
 . وىكذا ، عالياً  والموحة الرقود أمامًا ، والموحة إقعاء ، أماماً  والموحة

 الصحيح الجموس المعممة إشارة ومي ، اسدوات بيف الحر المشي 
 خشبيةوالصناديؽ ال السويدية المقاعد عمى

 اسدوات بيف الحر الجري مف يكرر . 
 داخؿ التربيي الجموس المعممة إشارة ومي اسدوات بيف الحر الجري 

 الصحيحة( الجمسة تعمـ:  اسرض )اليدؼ عمى موضوع طوؽ
 الكعبيف ومالمسة القدميف ضـ مي لمحالط مالصؽ الظير الوقوؼ 

 . لمحالط الخمؼ مف
 وزميم لظير مالصؽ ظيره طفؿ كؿ وقوؼ . 
 اليدؼ . أسفؿ ثـ عالياً  ثـ جانباً  الذراعيف رفي السابؽ الوضي مف(  :

 . (المعتدلة الصحيحة الوقفة تعمـ
 سويدية . مقاعد عمى قاطرة في فتحاً  الجموس 

 اسرض عمى قاطرة في فتحاً  الجموس . 



 

 

 

المهارات الحركٌة  071
 لألطفال

 اسخرى الجية مف والنزوؿ المقاعد عمى الصعود . 
 اسرض عمى رأسياً  وعةموض أطواؽ عدة داخؿ مف والمروؽ الجري 
 وتبديؿ ، الرجميف تبديؿ دوف واحدة جية مف والنزوؿ الصعود 

 ( .وبيدوء ، والنزوؿ بصوت الصعود:  الرجميف )اليدؼ
 إيقاع ت ير حسب بالحباؿ( محدد )مربي الممعب حوؿ والجري المشي 

  الدؼ
 التربيي أو ، اسرض عمى الجموس التوقؼ وعند ، اإليقاع مي الجري 

 اإلحساس:  )اليدؼ (المعممة طمب )حسب أو الرقود ، نبطاحاال أو
 ( .السرعة  -باإليقاع 

 إليقاع طبقاً  والجري المشي ، التوقؼ ثـ ، المعممة إيقاع مي المشي 
  المعممة

 (والجري )المشي المعممة مي بالقدميف اسرض بضرب اإليقاع تقميد 
 والصفؽ المعممة إيقاع مي المشي . 
 لمعممةا إيقاع مي الجري . 
 والجموس بالجري العودة ثـ الحالط لممس الصفؽ مي المشي 

 بإيقاع اإلحساس تعميـ:  )اليدؼ المقاعد السويدية عمى الصحيح
 . (والجري المشي

 اإلشارة مي النشاط مساحة في دالرة شكؿ عمى اسدوات حوؿ المشي 
 )يعتبر (الديؾ ، الدجاجة ، )العصفور وتقميد داخؿ طوؽ ، طفؿ كؿ
 (إحماء تمييدي ءجز 



 

 

 

المهارات الحركٌة  070
 لألطفال

 الحالط لمس ثـ اسرض عمى رسمة طريؽ عف الزجزاجي الجري 
 . الطريقة بنفس والرجوع

 إما اسرض عمى أفقياً  الموضوعة اسطواؽ حوؿ المتعرج الجري 
 الطفؿ ويميو القاطرة فخر والرجوع بنفس الطريقة والرجوع القاطرة
 . افخر

 وطفؿ ، اسرض عمى الموضوع الطوؽ داخؿ طفؿ ، معاً  اثنيف كؿ 
 . اإلقعاء وضي في

 يؤدي الوقت نفس في أربي عمى الطوؽ حوؿ الخارجي الطفؿ يمشي 
 .والتبديؿ التصفيؽ مي الوضي عمى الداخمي توقيؼ الطفؿ

 يزحؼ ، اسخير الطفؿ عدا فيما اسفقي الجثو وضي في اسطفاؿ 
 راجعاً  ويزحؼ ليستدير يقؼ ثـ ، اسوؿ حتى الطفؿ زماللو تحت

 ، )زحؼ ، ويكرر التمريف نفس قبمو الذي الطفؿ يبدأ ، مكانول
 (حركية ميارات

 تشابؾ ، اسرض عمى أفقياً  موضوع عصا بينيما مواجييف أثنيف كؿ 
 يستطيي ومف ، العصا لتعدية الزميؿ وشد ومحاولة جذب ، اليديف
 )الشد الفالز العصا ىو يعدي زميمو ويجعؿ التعدية وعدـ الثبات
 ( .حركية ياراتم ، والدفي

 يمشي ، رأسياً  موضوع حبؿ قاطرة كؿ أماـ قاطرات في الوقوؼ 
 الذراعيف رفي مي ، الحبؿ عمى أماماً  كؿ قاطرة مف اسوؿ الطفؿ



 

 

 

المهارات الحركٌة  071
 لألطفال

 )التوازف ويكرر لألطفاؿ ، القاطرة آخر حتى بالجري الرجوع ثـ جانباً 
 . (حركية ميارات ،

 أماماً  الجذع نيث مي الركوع جموس وضي في أحدىما معاً  أثنيف كؿ 
 الوثب ويحاوؿ ، الواقؼ الطفؿ يجري ، مسافة مناسبة عمى وافخر

 ( .حركية ، ميارة )وثب الزميميف بيف التبديؿ ، الزميؿ فوؽ مف
 مناسب إرتفاع عمى اسفقي الوضي في طوؽ يعمؽ ، قاطرات الوقوؼ 

 في بطوؽ ممسكاً  الركبتيف ثني وضي في يجمس طفؿ ثـ ، لمرمي
 الكرة القاطرة اسوؿ في الطفؿ يرمي ، اسرض عمى أسيالر  الوضي

 الطوؽ مف المروؽ ثـ ، سخذه والجري ، العالي الطوؽ في
 لمطفؿ الكرة واعطاء ، لمقاطرة والرجوع ، عمى اسرض المنخفض

 ( .ميارة حركية ، )رمي القاطرة آخر ويرجي ، يميو الذي
 التسمؽ ، أماماً  الجري ، مير قاطرة كؿ أماـ قاطرات اسطفاؿ يقؼ 

 عمى مف واليبوط المير جسـ عمى ثـ ، المير سعمى رجمي عمى
 (حركية ميارة ، )تسمؽ اسخرى الرجؿ

 وضي في أطفاؿ أربعة قاطرة كؿ وأماـ ، قاطرات اسطفاؿ يقؼ 
 يزحؼ ، اسرض عمى عمودياً  أماماً  مسؾ الطوؽ مي الركوع جموس
 ، الزحؼ ، ثـ اسوؿ الطوؽ مف المروؽ ثـ ، أماماً  اسوؿ الطفؿ

 آخر بالجري الرجوع ثـ ، وىكذا ، يميو الذي الطوؽ مف والمروؽ
 (ومروؽ )زحؼ التالي ويبدأ الطفؿ ، القاطرة



 

 

 

المهارات الحركٌة  072
 لألطفال

 طولياً  سويدي مقعد قاطرة كؿ أماـ قاطرات اسطفاؿ يقؼ ، الوقوؼ ، 
 ويقفز المقعد حافتي بيده ويمسؾ ، المقعد أوؿ اسطفاؿ حتى يمشي
 ، المقعد جانبي أمامًا عمى يديو يضي ، المثبت المقعد سطح فوؽ
 ويقفز أماماً  يديو ويبدؿ المقعد عمى وينزؿ ، اسرنب قفزة بعمؿ ويقـو

( حركية ميارة ، )قفز ويكرر ، الجانب مف وينزؿ ، المقعد حتى آخر
. 

 المقعد آخر حتى فخر جنب مف اسرنب قفزة ذلؾ بعد تكرر ، 
 ( .)قفز يميو الذي دأويب القاطرة ، آخر إلى والرجوع

 طولياً  سويدي مقعد قاطرة كؿ أماـ قاطرات اسطفاؿ يقؼ ، الوقوؼ ، 
 ، الذراعيف فرد مي ، البطف عمى االنبطاح في وضي اسوؿ الطفؿ

 الطفؿ ويبدأ ، ، والرجوع المقعد فخر يكرر ، أماماً  بالجسـ والزحؼ
 . التالي

 سمة قاطرة كؿ ماـأ ، ص يرة كرة طفؿ كؿ مي قاطرات اسطفاؿ يقؼ 
 الكرة رمي قاطرة كؿ مف اسوؿ الطفؿ يحاوؿ ، ـ(2بعد ) عمى كبيرة
 ميارة ، )رمي ، ويكرر القاطرة آخر إلى ويرجي ، السمة داخؿ
 (حركية

 توافؽ وىكذا ، صولجاف داخؿ ص ير طوؽ بتصويب سبؽ ما يكرر( 
 ( . يد ، عيف

 في رضاس عمى بالجير مرسومة دالرة داخؿ أحدىما طفميف كؿ 
 ، الكتفيف مستوى عمى مفرودة بعصا التربيي ممسكاً  جموس وضي



 

 

 

المهارات الحركٌة  073
 لألطفال

 الواقؼ الطفؿ يجري ، الدالرة محيط عمى الوقوؼ وضي في والثاني
 لتعديتيا فوقيا مف يثب العصا إلى يصؿ وعندما ، الدالرة حوؿ

 تبديؿ ، بدلو نقطة حتى الدالرة حوؿ الجري ثـ يتابي ، معاً  بالقدميف
 ( .وثب ، جري ، )إحماء طفميفال بيف العمؿ

 اسرض عمى مرسوميف بالجير متوازييف خطيف أماميما قاطرتيف كؿ 
 ، المجاورة القاطرة مف اسوؿ لظير ظيراً  يقؼ كؿ قاطرة مف اسوؿ ،

 الطفالف أف يظؿ ويجب ، حبوب كيس يوجد ظيرىما وبيف
 مي الخطيف بيف الجانبي والمشي ، الكيس يسقط ال حتى متالصقاف

 لمطفميف الكيس واعطاء لمقاطرتيف الرجوع ثـ الحتفاظ بالكيسا
 (حركية ميارة ، )توازف التالييف

 الطوؽ حوؿ الحجؿ ، اسرض عمى موضوع طوؽ معو طفؿ كؿ 
 ، الطوؽ داخؿ بالقدميف الوثب ثـ ، نقطة البدء حتى اليمنى بالقدـ
 يفالتمر  ثـ يكرر ، اليسرى بالقدـ الحجؿ يعاد ، لمخارج الوثب ثـ

 (وثب+  حجؿ ، إحماء يكوف أف )يمكف
 كؿ ، الحباؿ مف مجموعة يوضي قاطرة كؿ أماـ قاطرات الوقوؼ 

 بالقدميف اسوؿ الطفؿ يثب ، مسافات وعمى مف بعض قريبيف حبميف
 ويرجي ، النياية وىكذا حتى ، بافخريف يمييـ ثـ ، اسوليف الحبميف
 . لقاطرةا فخر والرجوع ، الحباؿ بيف المتعرج بالجري



 

 

 

المهارات الحركٌة  074
 لألطفال

 بعد عمى ختاـ أو ، اسفقي الجثو وضي في أحدىما طفميف كؿ 
 عمى مف فتحاً  القفز حركة ويؤدي الطفؿ الواقؼ يجري ، مناسب
 . الزميميف بيف التبديؿ ثـ ، الزميؿ ظير

 ارتفاع عمى حبؿ يمسكاف طفميف قاطرة كؿ أماـ قاطرات الوقوؼ 
 دالرة ثـ آخر بحبؿ فيمسكا ثني الركبة في وضي طفميف ثـ ، الكتفيف
 مف اسوؿ يجري الطفؿ ، اسرض عمى الجير أو بالحبؿ مرسومة
 الحبؿ فوؽ مف يثب ثـ ، العالي الحبؿ أسفؿ ويزحؼ ، القاطرة

 الجري يعكس ثـ ، المرسومة الدالرة حوؿ ثـ يجري ، المنخفض
 المنخفض الحبؿ يثب فوؽ االتجاه نفس مف ويرجي ، اسخرى الجية

 ويكرر ، القاطرة آخر حتى ويصؿ ، العالي الحبؿ تحت ويزحؼ ،
 ( . وثب ، زحؼ ، جري )إحماء ،

 طوالً  موضوع حبؿ قاطرة كؿ أماـ قاطرات اسطفاؿ يقؼ ، الوقوؼ ، 
 عمى الخبط مي ، الحبؿ عمى المشي ، دؼ ص ير معو طفؿ كؿ

 ( .)توازؼ القاطرة فخر والرجوع ، عالياً  الدؼ
 طفؿ كؿ يضي ، الجير أو حباؿبال اسرض عمى مرسومة دوالر 

 أربي عمى المشي ، مضمومتيف رس ي القدميف فوؽ ص ير طوؽ
 لمجية البداية المشي نقطة إلى الوصوؿ وعند ، الدالرة محيط عمى

 ( .)توازف اسخرى
 : لمطفل والحركي البدني النمو تقويم مقي س
 : مف كؿ مجاؿ في لمطفؿ والحركي البدني النمو لتقويـ مقياس نموذج
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 . الكبيرة بالعضالت المتصمة الميارات نمو -1
 الدقيقة. بالعضالت المتصمة الميارات نمو -2

 
 التقويم األولي المه رة

 قبمي
 التقويم الث ني
 مص حب

 التقويم الث لث
 بعدي

 دالما أحيانا نادرا دالما أحيانا نادرا دالما أحيانا نادرا 
 وكعب اسماـ إلى يمشي 1

 اسمامية يالمس القدـ
 الخمفية القدـ أصابي

         

 وأصابي الخمؼ إلى يمشي 2
 كعب الخمفية تالمس القدـ
 اسمامية القدـ

         

          دالري خط عمى يمشي 3
 مرات عشر لألماـ يقفز 4

 وقوع دوف
         

 وىو توازنو عمى يحافظ 5
 لمدة قدـ واحدة عمى يقؼ
 ثواني خمس

         

          وقدمي عمى يحمؿ 6
 أربي واحدة قدـ عمى يحمؿ 7

 خطوات
         

 الرأس فوؽ الكرة يرمي 8
 ثالثة مسافة
 أمتار

         

 عند بذراعيو الكرة يتمقؼ 9
 الكوع
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          ويتمقفيا الكرة ينطط 11
 مي الساللـ وييبط يصعد 11

 تبادؿ القدميف
         

          بالماء ممموءً  كوباً  يحمؿ 12
 )جياز السمـ يتسمؽ 13

 بفناء الروضة التسمؽ(
         

 ثالث ذات دراجة يقود 14
 حوؿ عجالت
 حادة وزوايا صعبة أماكف

         

           مستعرض بقضيب يتعمؽ 15
          الحبؿ ينط 16
          سـ61لمسافة  يثبت 17
 تزحمؽ جياز عمى ييبط 18

 مناسب بارتفاع
         

 في ص يرة أشياء يضي 19
 زجاجة

         

 أفقياً  الورؽ ويثني يطوي 21
 وبميؿ ورأسياً 

         

 بوابة بناء يحاكي 21
 الص يرة بالمكعبات

         

          . ورقاً  يقص 22
          (+) إشارة كتابة يقمد 23
          المربي إشارة كتابة يقمد 24
          عوده في زراراً  يضي 25
          سوستة ويفتح يقفؿ 26
          خيط في خرزاً  يمضـ 27
          يعمؿ اشكااًلبالصمصاؿ 28



 

 

 

المهارات الحركٌة  078
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يضي بموكات فوؽ بعضيا  29
 البعض

         

يقص ويمصؽ بطريقة  31
 محددة

         

          يضـ الورؽ بمشبؾ اسوراؽ 31
يتحكـ في مسؾ اسقالـ  32

 فرشاة اسلوافالخشبية و 
         

يستطيي أف يصب مف  33
 إبريؽ في أكواب

         

يستطيي أف يمسؾ بمعمقة  34
 أو شوكة ويأكؿ بيا

         

يمشي أو يقفز بخطى  35
 إيقاعية مي الموسيقى

         

يقؼ عمى أطراؼ أصابي  36
 قدمية ويديو عمى فخذيو

         

يجري بخفة عمى أطراؼ  37
 و أصابع

         

           متريف لمسافة يحجؿ 38
 اليميف القدـ عمى يثبت 39

 اليسار والقدـ
 بالتبادؿ

         

           بميارة الحبؿ ينط 41
 بيديو قدميو أصابي يممس 41

  االثنيف
         

 مي واحدة قدـ عمى يقؼ 42
 الصدر الذراعيف عمى ثني

         

          ويركميا ةالكر  باتجاه يتقدـ 43
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  بقدمو
          . الخمؼ إلى يقفز 44
           ويدور يقفز 45
 واحدة بيد الكرة ينطط 46

  بيديف ويتمقفيا
         

 ارتفاعيا عارضة فوؽ يقفز 47
 عف عشريف سنتمتر

 اسرض

         

 أعمى إلى جسمو يرفي 48
 أعمى القضيب ذقنو ويضي

         

 العضالت أنشطةب يستمتي 49
 والشقمبة مثؿ الجري الكبيرة

 جسمو كؿ باستخداـ

         

 بالعجالت يركب اسلعاب 51
 وميارة بسرعة

         

 اسلعاب في يشارؾ 51
 الجماعية الحركية

 والرقص المسابقات
  بميارة اإليقاعي

         

 
 التقويـ اسولي الميارة 

 قبمي
 التقويـ الثاني

 مصاحب
 الثالثالتقويـ 
 بعدي

مجاؿ نمو الميارات المتصمة 
 بالعضالت الدقيقة

 دالما أحيانا نادرا دالما أحيانا نادرا دالما أحيانا نادرا

          يقص أشكاال بسيطة 1
يرسـ شكؿ المثمث مف  2

 نموذج معروض عميو
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          يتتبي شكؿ العيف 3
          يموف داخؿ خطوط 4
 مميزة االً أشك يعمؿ 5

  بالمكعبات
         

          . باسصابي بالمعب يشارؾ 6
 في المقص استخداـ يحسف 7

 مربي قطي
 مثال

         

 والمنشار الشاكوش يستخدـ 8
 أعماؿ في

  بسيطة نجارة

         

 مساعدة بدوف مالبسو يمبس 9
  وبسيولة

         

          يمسؾ القمـ كالكبار 11
          بت عمى استخداـ يد معينةيث 11
 الصمغ ويستخدـ يمصؽ 12

 بطريقة
 صحيحة

         

 كرة إلى الورؽ مناديؿ يكعبؿ 13
 واحدة بيد

         

 عامود عمى الخيط يمؼ 14
  خشب

         

 في مطوية أوراقاً  يدخؿ 15
 ظرؼ

         

           عقدة يربط 16
           بالمبشرة جزرة يبشر 17
          المشروبات زجاجة يفتح 18
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 بالفتاحة ال ازية
 الرصاص القمـ براية يستخدـ 19

. 
         

           اسوؿ اسمو يكتب 21
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 انخايس انفصم

  ودورها انحركيت األَشطت

 انطفم جسى أجهزة تًُيت في

 

 الجهاز على الحركٌة األنشطة ممارسة تأثٌر 
 الحركً

 الجهاز على الحركٌة األنشطة ممارسة تأثٌر 
 العظمً

 الجهاز على الحركٌة األنشطة ممارسة تأثٌر 
 العضلً

 الجهاز على الحركٌة األنشطة ممارسة تأثٌر 
 الدوري

 الجهاز على الحركٌة األنشطة ممارسة تأثٌر 
 التنفسً

 الجهاز على الحركٌة األنشطة ممارسة تأثٌر 
 العصبً

 الجهاز على الحركٌة األنشطة ممارسة تأثٌر 
 الهضمً
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  تنمٌة وتطوٌر اللٌاقة البدنٌة 
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 لألطفال

 الخ مس الفصل
 الطفؿ : جسـ أجيزة تنمية في ودورىا الحركية اسنشطة

 الطفؿ لصحة المعززة العناصر مف الحركي( )أو البدني النشاط يعد
 ثمينة فرصة توفر الحركية فاسنشطة ، الطفولة المبكرة مرحمة في ونموه
 قدراتو ومف استكشاؼ ، نفسو عف التعبير مف خالليا مف يتمكف لمطفؿ

 االحتكاؾ أيضا توفر الحركية اسنشطة إف أحيانًا ، وتحدييا بؿ ،
 يمر التي الحركية والخبرات التجارب تقود كما ، والتفاعؿ معيـ بافخريف

 بالنجاح عمى الشعور مساعدتو إلى المرحمة ىذه في الطفؿ بيا
 .لنفسبا والثقة بالمشاركة واالستمتاع

 السنة إلى الثانية السنة بعد تمتد التي ، المبكرة الطفولة مرحمة إف
 الطفؿ لدى الحركية الميارات لتطوير فترة ميمة تعد العمر مف الخامسة
 ويرتبط ، ىذه المرحمة خالؿ ، لديو اإليجابي الحركي السموؾ وتنمية
 يوالوجدان يالمعرف تطوره مف بكؿ وثيقاً  ارتباطاً  فؿلمط الحركي ورالتط

 الميارات تبدأ الطفؿ حياة مف الحاسمة المرحمة ىذه اءأثن اعيواالجتم
 التوافؽ لديو يتطور أف بعد فيما يمكف لمطفؿ  ر،الص في ةالحركي
 .الدينية  المنتظمة لألنشطة الممارسة مي الحركي

 يتطمب الحركي التوافؽ وامتالؾ اسساسية الحركية الميارات اكتساب إف
 ، موجية برامج ضمف ، متعددة حركية بخبرات وتجارب فؿالط أف يمر
 الحركية إف الميارات ، العربية مجتمعاتنا بعض في نالحظ أننا غير

 مما ، المناسب بالشكؿ تتطور ال اسطفاؿ مف العديد لدى اسساسية
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 أنشطة لممارسة المطموب الحركي التوافؽ بالطبي لف يمتمكوا أنيـ يعني
  .مستقبؿ ال في متقدمة بدنية
 بي م ما عادة المبكرة الطفولة مرحمة في اسطفاؿ أف الرغـ مف وعمى
 عمى يحصؿ ال قد منيـ بعضاً  أف إال والحركة النشاط البدني حب عميـ

 عدـ بسبب وذلؾ ، لصحتو ونموه ضرورية حركية أنشطة مف يحتاجو ام
 لدةالزا والحماية الخوؼ بسبب أو ، الحركي لمعب المتاح المكاف ودوج

 الحركي النشاط سىمية اسىؿ إدراؾ لعدـ أو ، سطفاليـ اسىؿ مف قبؿ
 .واجتماعيًا  ياً ونفس بدنياً  لمطفؿ،
 فاؿاسط مف ممحوظة نسبة أف الحاضر وقتنا في نجد أف غرابة ال ليذا،

 مشاىدة مثؿ ، حركية غير أنشطة في وقتيـ اليومي كؿ يقضوف
 ىذه أف وعمى الرغـ مف والكمبيوتر والفيدي بألعاب المعب أو التمفزيوف ،
 أنيا إال ، والخياؿ االكتشاؼ لدييـ تنمي قد الحركية غير اسلعاب
 .البدنية  لياقتيـ تنمي وال لدييـ الحركية تطور الميارات ال بالتأكيد
 ايجابي تأثير ذو سنو ، لألطفاؿ وضرورياً  ميماً  البدني النشاط ويعد
 وتطورىـ البدني نموىـ وعمى ، ، والنفسية العضوية صحتيـ عمى

 النشاط البدني فوالد أىـ تمخيص ويمكف أيضًا ، والعقمي الحركي ،
 :يمي  كما لألطفاؿ

 تشير حيث الجسـ ، في الشحـو نسبة وخفض لدييـ ضبط الوزف -1
 لإلصابة عرضة اسقؿ ىـ اسكثر نشاطاً  اسطفاؿ أف إلى البحوث
 .بالسمنة 
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 والجري كالمشي ، الجسـ حمؿ فييا ـيت التي البدنية تعد اسنشطة -2
 أف والمعمـو ، العظاـ لصحة المفيدة أىـ اسنشطة مف والقفز واليرولة

 مما ، عمر اإلنساف مف اسوليف العقديف خالؿ يتـ العظاـ كثافة بناء
 العظاـ تزويد في المختمفة بمراحميا الطفولة فترة أىمية يعني

 اإلصابة احتماالت مف يقمؿ ذيال اسمر وتعزيز كثافتيا ، بالكالسيـو
 .الكبر  في العظاـ بيشاشة

 قبؿ غالباً  تحدث ال القمب عمى الرغـ مف أف أمراض شراييف -3
 مفيد الص ر في البدنية ممارسة اسنشطة أف إال العمر ، منتصؼ

البدني  النشاط ممارسة أف كما ، الدموية واسوعية القمب لصحة جداً 
 اإلصابة مخاطر خفض إلى أصالً  يقود بانتظاـ اسطفاؿ لدى

 ، المزمنة اسمراض مف بعض الوقاية في ويسيـ القمب بأمراض
 . السكري وداء الدـ ض ط كارتفاع

 تساعد اسطفاؿ لدى البدنية اسنشطة ممارسة أف مف المؤكد أيضاً  -4
 مرونة مف وتعزز العضمية العضالت واسوتار قوة تنمية عمى

 .المفاصؿ 

 الحركية اسلعاب في واالنخراط الحركية طةال شؾ إف ممارسة اسنش -5
 البدنية اسنشطة ممارسة أف كما ، النفسية لمطفؿ لمصحة أيضاً  مفيد
 .لمطفؿ  االجتماعي لمنماء ميماً  عنصراً  يعد افخريف مي

 كيفية عمى التعرؼ مف اسطفاؿ يتمكف الحركية مف خالؿ اسنشطة -6
 حث يتـ والمعب كيالحر  السموؾ ومف خالؿ ، الجسـ أجزاء استخداـ
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 إف بحوث ، والتعمـ لإلدراؾ عقوليـ وتجييز التفكير عمى اسطفاؿ
 تستحث اسطفاؿ لدى التفكير ممكة أف الواقي في لنا تؤكد الدماغ
 العمماء بعض يجعؿ مما ، اسنشطة البدنية في ينخرطوا عندما

 .العكس  وليس الدماغ يعمـ الذي ىو الجسـ أف جازميف يعتقدوف

 الطفؿ اعديس الص ر مرحمة في اسساسية ـ الميارات الحركيةإف تعم
 أنشطة في انخراطو يعزز الذي اسمر الحركي، تطور توافقو سرعة عمى

 في نشط حياتي إتباع نمط عمى ويساعده بعد ، فيما متقدمة حركية
 .الرشد  مرحمة
 البدنية اسنشطة ممارسة مف الطفؿ يجنييا التي العديدة لمفوالد ونظراً 

 مثؿ ، الصحية والييلات الطبية الجمعيات العديد مف أف نجد بانتظاـ ،
 اسمراض لمراقبة الوطني اسميركي والمركز اسميركية القمب بط جمعية
اسميركية  والكمية ، اسطفاؿ لطب اسميركية واسكاديمية منيا ، والوقاية
 ضةالرو  مرحمة مف بدءاً  اسطفاؿ منح بوجوب توصي يالرياض لمطب
 كفاءة ذات البدنية التربية في يومية الثانوية دروساً  مةالمرح نياية إلى

 مستوى البدني وترفي النشاط بأىمية وعييـ بزيادة نيتع ، عالية وجودة
 .البدنية  لياقتيـ وتحسيف البدني، نشاطيـ
 ، اسرض حسط عمى لإلنساف ةالطبيعي ةالحرك بديؿ ىي الرياضة
 تيدد التي اسمراض مف بكثير اإلصابة ة مفالوقاي في تفيد والرياضة
 تساعد و ، والسرطاف ، والسكري ، والشراييف القمب أمراض مثؿ ؛ الحياة
 . البشرة نضارة عمى
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 فالرياضة ، أعمى وقدرة بارتياح بعممو القياـ عمى القمب تساعد الرياضة
 يسبب الذي LDL Cholesterol الرديء الكولستروؿ مف تقمؿ

الذي  الجيد مف فتقمؿ ، الدـ ض ط ارتفاع مف تقمؿ و ييف ،الشرا ان الؽ
 وتحسف ، الخاليا في اسنسوليف استقباؿ مف وتحسف ، القمب عمى يقي
 .لمخاليا  الدـ ، وتدفؽ القمب عضمة عمؿ مف

 بعد يـو كؿ ساعة مدة دقيقة يوميا أو 31تساعد التماريف الرياضية مدة 
 تعمؿ كما ، السمنة وتجنب ، الوزف في في التحكـ منتظـ بشكؿ يـو

 الحمية برامج عمى عكس دالـ بشكؿ الوزف عمى الحفاظ عمى الرياضة
 قبؿ مف أكثر بعدىا الوزف يزيد قد بؿ ، مدتيا بانتياء مفعوليا ينتيي التي
 وتزيد ، اليشاشة فتمني ، كثافتيا وتزيد ، العظاـ تقوي الرياضة كما أف ،

 . ألـ بدوف الحركة حريةعمى  القدرة بزيادة الحياة متعة
 النظر ب ض مفيد فيو الدـ ض ط ارتفاع تخفيض في الرياضة تأثير أما
 ما الحالة ىذه في الرياضة وأفضؿ ، الجنس أو الوزف ، أو ، العمر عف

 ( دقيقة31 – 21تست رؽ ) والتي القمب دقات عدد في زيادة صاحبيا
 ، النفسي الض ط مف تخفؼ كما أسبوعيا ، مرات عدة الواحدة المرة في

 بارتفاع وذلؾ ، بنفسو اإلنساف ثقة مف وتزيد ، والشعور باالكتلاب
 توتر تقميؿ إلى يؤدي اسمر الذي ، التمريف خالؿ الجسـ داخؿ الحرارة

أف  كما ، الدماغ في العصبية الوصالت في الت يرات أو العضالت
 العصبية اليرمونات إفراز زيادة مف تؤديو لما المزاج تحسف الرياضة
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 والدوباميف نورادريناليف مثؿ والمحسنة لممزاج والتوتر ، لأللـ المخففة
 .والسيروتوتيف 

 31مدة  السريي فالمشي ، الجسـ في المناعة جياز الرياضة تدعـ كما
 في أجريت دراسة بينت فقد ، لمجسـ جيدة فالدة مناعية يعطي دقيقة
 عدد وتقمؿ ، المقاومة تزيد الرياضة أف أمريكا في كاليفورنيا عةجام

 ب يرىـ مقارنة% 23 يعادؿ بما الرياضيوف بيا يصاب التي البرد نوبات
 تختفي ما سريعا اسعراض فإف بالبرد الرياضي يبأص لو ، وحتى
 . أقؿ بتماريف المذيف يقوموف أو ييفالرياض ب ير مقارنة
 يدةالعد اسمراض تسبب التي االضطرابات مف الرياضية التماريف وتقمؿ
 مف فتقمؿ ، اسنسوليف إلى الحاجة مف فتقمؿ ، داء السكري ومنيا

 الدـ وض ط ، ارتفاع الكولستروؿ مثؿ السكري بداء اإلصابة مضاعفات
 أو الوزف عمى الرياضية التماريف وتحافظ ، والدماغ القمب وأمراض ،

 . السكري بداء اإلصابة احتماؿ يقمؿ تقممو مما
 في اسوكسجيف ونسبة ، الدموية الدورة ضيةالريا التماريف تحسف كما
 الالـز اسوكسجيف عمى الخاليا حصوؿ يزيد مف الذي اسمر ، الدـ

 مف أمراض لتقمؿ الدماغ في العصبية الخاليا وخصوصا ، لمحياة
 الكتمة زيادة إلى وتؤدي.  والنسياف الخرؼ مثؿ الذىنية الشيخوخة
 لمحياة اكبر فرصة يعطي الذي اسمر الكتمة الدىنية وتقميؿ ، العضمية

 قمة في بؿ السف في تقدـ يكمف ال الخطر أف تبيف وقد ، السف كبار أما
 . الحركة
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 إف واضح فيو: لمطفؿ  اإلصابة مني في الرياضية التماريف تأثير أما
 عالقة ذات تكوف قد السرطاف عف الناجمة مف الوفيات% 35 أف عممنا
 أف إلى لمسرطاف" سياتؿ"معيد  أشار وقد ، الحركة وقمة الوزف بزيادة

 وبالتالي ، اليضمي الجياز في الطعاـ مرور ت سّرع الرياضية التماريف
 فيو الموجودة السموـ إلى القولوف جدار فيو يتعرض الذي الزمف تقمؿ مف

 ىرموف لكف ، اسنسوليف مف كمية أكبر تتطمب السمنة أف كما ،
 التماريف الرياضية أف كما ، وراـاس نمو عمى مشجي تأثير لو اسنسوليف

 احتماؿ مف تقمؿ وبالتالي ، النساء عند اإلستروجيف مستوى تقمؿ
 الحركية اسنشطة ممارسة تأثير إيجاز ، ويمكف الثدي بسرطاف اإلصابة

 : يمي كما الجسـ أجيزة عمى
 : الطفؿ جسـ أجيزة عمي الحركية اسنشطة ممارسة تأثير
 : لمطفؿ الجياز الحركي عمي ركيةالح اسنشطة ممارسة تأثير

 يؤديو ما ومقدار ، نفسيا الطفولة في الطفولة فترة وسعادة صحة تنحصر
 وىي ، الحياة ىي فالحركة ، عاـ بشكؿ التماريف الرياضية في الطفؿ
 لمحركة اسبعد إلى المفيوـ نظرنا ولو ، حياتو ومصدر ، اإلنساف سعادة
 ، وتتطور تسير أف لمحياة يمكف ال وبدونيا ، الحياة جوىر أنيا نرى

 واسفعاؿ الحيوية اسنشطة مي الحي والتفاعؿ البيجة فالحركة في
 خالؿ ومف ، الطفؿ داخؿ أجيزة وفي ، الطبيعة في الموجودة الوظيفية
وتتعز  ، الذكاء فينمو ، وطاقاتنا قدراتنا وننمي نطور أف نستطيي الحركة
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 المحيطة البيلة مي ويتفاعؿ ترعرعوي ، الحركي الجياز وينمو ، اإلرادة
 . بو
 في تساعد عشوالي أو مدروس بشكؿ الرياضة لمتماريف الطفؿ مزاولة إف
 مزاولتو أثناء تعكس وكذلؾ ، فسيولوجياً  جيازه الحركي وتطوير بناء

 ويزداد الحركي فينمو لنشاطو ونفسية انعكاسية فعؿ ردود لمحركة
 . بو المحيطة الظواىر في إحساسو

 اإلنساف بو يقـو نشاط أف أي" سيجنوؼ" الفسيولوجي العالـ أوضح لقد
 اسخيرة محصمتو في ينعكس انفعالياً  أو ، نفسياً  ، أو حركياً  أكاف سواء
 اإلنساف وجو عمى عضالت نالحظو ما وىذا ، عضمية حركة شكؿ عمى
 الظواىر جميي أف أخرى وبعبارة ، الفرح ، الحزف ، التفكير خالؿ

 تظير بحركة نيالي بشكؿ يظير الداخمي والتفكير ، مدماغالخارجية ل
 وسوؿ المعب يرى عندما ال الطفؿ أـ يضحؾ ، الجسـ عضالت عمى
وكتبيا  قوانيف شكؿ عمى راىا التي الظواىر "نيوتف" وضي وكذلؾ ، مرة
 والت ير ، مت يراً  نراه كابوساً  يرى الذي اإلنساف نرى كذلؾ ، الورقة عمى
 ىذه كؿ ، والبكاء والحزف الفرح أثناء ، وكذلؾ الوجو مىع واضحاً  يكوف

 الظاىرة معبرة عف حركة شكؿ عمى النيالية بالنتيجة تظير اسشياء
 . داخمو في الذي والفعؿ
 كبيرة عالقة لو الذىني العمؿ أف الظواىر تؤكد الحاضر عصرنا وفي
 شدة وزيادة ، الذىني العمؿ صعوبة مف خالؿ لمجسـ البدني العمؿ مي

 مبكر وقت الطفؿ مف نييئ أف يجب لذا الذكاء وتطوير العضالت تييج
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 لمتماريف مزاولتو خالؿ مف حركتو بناء طريؽ عف الصعوبة ليذه
 وتنمية ، العصبي- العضمي الجياز تقوية تعمؿ عمى التي الرياضية
 السريعة فعمو واالستجابة رد وسرعة الطفؿ قابمية وزيادة ، اسعصاب
 ، المحيط مي إيجابي بشكؿ الجسـ أجيزة وتفاعؿ ، خارجيةال لممؤثرات

 . سميـ بشكؿ العصبي الجياز وعمؿ برمجة في وأخيرًا تساعد
 صحة في ضعفاً  تظير التي الحاالت بعض ظيور نالحظ لألسؼ
 الحالة ىذه ولكف ، بانتظاـ الرياضية مزاولتو التماريف جراء مف الطفؿ
 ، جيدة صحتو غير الطفؿ أف يعني فيذا ظيرت واذا ، جداً  قميمة

 التماريف مزاولة جراء مف اسطفاؿ تصاحب التي التعب وظاىرة فالتحمؿ
 جيازه وامكانية قدرة ترفي خالليا ومف ، صحية ىي ظاىرة الرياضية
 الرياضة عف ، واالبتعاد السعيد والعيش اليادئ في النـو ، الحركي

 الصحية التربيةف ، الحركي جيازه كفاءة مف وتقمؿ الطفؿ ستضعؼ
 تشجيي في تكمف الصحية فالتربية ، الحركي جيازه مف كفاءة تكمف

 اليوايات جميي أصحاء ليزاولوا ينشلوا لكي الحركة عمى اسطفاؿ
 وحبيـ بوالليـ يمتازوف االطالع واسعي النحت ، الرسـ ، كالموسيقى

 .لوطني وثورتيـ 
 تفقد والنفسية العصبية دةالمتعد الجوانب ذات لألطفاؿ البدنية التربية إف

 باسمور العالقة ومدى الطفؿ بصحة االىتماـ تنطمؽ مف لـ إذا أىميتيا
 ينمو فمكي ، حركة وبناء مف الداخمية أجيزتو تتطمبو وما ، الوراثية
 حياتو تنظيـ يجب منتظـ بشكؿ تعمؿ وىرموناتو وقوياً  صحياً  الطفؿ
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 عف يمتاز فالطفؿ.  كيالحر  لنشاطو والميمة الحساسة ومعرفة النقاط
 بناء في أيضاً  ولكف ، والقدرة والتحمؿ والطوؿ بالوزف فقط ليس البالغ
 ، فبالتدريج ككؿ والجسـ الجسمية وأنظمتو انفراد عمى جسمو أجيزة ونمو
 جميي وتنمو ، نسبياً  ويت ير ، يزداد لمطفؿ والوزف الجسـ طوؿ فإف

 وتؤدي ، جسمو بأعضاء فيتحسف لتعظـ وتظير عمميات ، أعضاءه
 لعبو تنظيؼ ، أو الكتاب ، اسطفاؿ )كمعب تعقيداً  اسكثر الحركات
 العظاـ مف المكوف الحركي جيازه بمساعدة الطفؿ وينمو ، وأدواتو(

 . اإلنساف لحركات الموجو العصبي الجياز وبمساعدة والعضالت ،
 وأجيزتو ، المدرسة إلى الطفؿ يذىب عندما سنوات( 7) عمر في

 أف ويتضح الجدوؿ ىذا خالؿ مف ، وتنمو الشيء بعض ؿتتكام
 ، سنوات( 7 – 3) عمر مف لألطفاؿ البدني لمنمو الحسابي المتوسط

 مقارنة البدني لنموه الميمة العالمات مف يعتبر الطفؿ جسـ طوؿ فإف
 ما لمطفؿ الطولي النمو ويعكس ، ثابت وىو العالمات اسخرى بقية مي

 بمستوى االرتفاع مف خالؿ كذلؾ ، معقدة تعمميا مف داخمو في يحدث
 القوي الطفؿ بيف التمييز عمينا يصعب ، الطفؿ ووقاية الصحة

 والحركات التماريف ينفذ أف يستطيي القوي الطفؿ ، ولكف والضعيؼ
 كمية معدؿ عنده الذي يزداد الطفؿ مف أكثر بفاعمية المختمفة البدنية
بسرعة  فنراه يتعب لمجسـ اـالع الوزف مف (%15) مف أكثر إلى الشحـ

 التي االنحرافات بعض ي كوف الحركي وجيازه ال ضب سريي ، ويتييج ،
 الشحـو كمية في الزيادة تعتبر وكذلؾ ، واضحة لمضعؼ عالمات تشكؿ
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 والحركي البدني لمعرفة النمو الميمة العوامؿ مف لمطفؿ القميؿ والوزف ،
 . لمطفؿ
 حالة يعتبر ال العظاـ لنمو الجيدة الظروؼ توفر مي الصحيح المشي إف

 والركض كالمشي الطبيعية والحركات التماريف ، ومزاولة لمطفؿ مرضية
 صحيح بشكؿ التماريف تؤدي ىذه أف شرط الضعفاء عمى لألطفاؿ حتى

جيازىـ  نمو إلى ستؤدي الصعب إلى السيؿ التمريف ومف ، وبانتظاـ
 عمى الوالديف قمؽ افاسحي بعض في ونرى ، الطبيعي بالشكؿ الحركي
 ، الصحيح غير وىذا ، مبكر وقت الرياضة مف مزاولتيـ عند أطفاليـ

 ، فالطفؿ زمنية مرحمة لكؿ ماللمة كمية ومراقبة االىتماـ يجب فقط
 أداء عمى قادر غير ضعيفاً  طفالً  سينشأ الرياضة يزاوؿ ال الذي

 قادر غير سيكوف وبالتالي ، حسف ، وتوقيت جيدة بفاعمية الحركات
 القفز ، والرشاقة )الركض السرعة فتماريف ، الحياة لظروؼ التكيؼ عمى

 القسـ نمو زيادة في إيجابياً  ستؤثر بانتظاـ الطفؿ يؤدييا التي بأنواعو(
  . ككؿ الجسـ ، وبالتالي السفمي

 العمر

 البنين البن ت
الطول 
 الكمي
 )سم(

الوزن 
 الكمي
 )كجم(

محيط 
 الصدر
 )سم(

الطول 
 الكمي
 )سم(

الوزن 
 الكمي
 )كجم(

محيط 
 الصدر
 )سم(

3 91.6 14.1 52.1 92.6 14.6 52.6 
4 98.4 15.8 53.5 99.3 16.1 53.9 
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5 115.4 17.7 55.2 116.5 18.1 55.5 
6 112.5 19.9 57.3 112.8 21.2 57.6 
7 119.1 22.6 59.1 119.5 23.1 59.5 
 في اسساسي ببالس أف نرى اسولمبياد أبطاؿ إلى نظرنا ولو ىذا

 فتنمو الطفولة مف والتماريف الرياضة ىو مزاولتيـ البطولة إلى وصوليـ
 تحقيؽ قادريف عمى أقوياء ويخمقوا ، صحيح بشكؿ الحركية الخبرات
 غير تعتبر الرياضة وبدوف ، الحركة بدوف فالحياة ، القياسية اسرقاـ
 التي الرياضية التماريف مزاولة مف اسطفاؿ نحـر ال ويجب أف ، طبيعية
 في تواجيو التي عمى المصاعب الت مب في حياتو طواؿ اإلنساف تساعد
 . الحياة
 فتنمو العظمي الييكؿ جياز ستقوي بانتظاـ الرياضية التماريف مزاولة إف

 حجميا ويزداد ، جيد بشكؿ والعرض الطوؿ والعضالت في العظاـ
 ، الصدري القفصوكذلؾ  ، العمودي المستوى في ينمو الفقري والعمود
 وصحيحة معتدلة الطفؿ وقفة مف فتجعؿ والبطف الظير عضالت وتنمو

 ، الداخمية أجيزتو جميي وعمى ، الطفؿ نشاط عمى تؤثر إيجابياً  ،
 والحركات ، والتنفسي لمجياز الدوري الوظيفي العمؿ عمى وخاصة

ال دد  إفراز عمؿ تمثيؿ عمى اليضمي الجياز تساعد الصحيحة
 ىذا ، العصبي الجياز تنمي وكذلؾ ، الطفؿ جسـ داخؿ ةواليرموني
 بشكؿ الحركات أداء في والدقة الرياضية التوافؽ التماريف أداء ويتطمب
 المدرسة الحركات في التوافقية وسيؤدي القابمية ستنمو وبالتالي ، سميـ



 

 

 

المهارات الحركٌة  095
 لألطفال

 فيو الجيدة الصفات زرع عمى والتماريف الحركة وتساعد ، تعقيداً  اسكثر
 نفسو. مف وواثقاً  ، صبوراً  ، متنبياً  ، شجاعاً  قويًا ، الطفؿ وفينم ،

 : العظمي الجه ز عمى الحركية األنشطة مم رسة تأثير
 عمى يؤثر سميمة وبطريقة منتظمة بصورة الحركية اسنشطة ممارسة إف

 نتيجة ويكوف ، الطفؿ قواـ عمى بالتالي الذي يعكسو ، العظمي الجياز
 : التالي حوالن عمى جيد قواـ ذلؾ
 . تكوف الرأس معتدلة بحيث تكوف الذقف لمداخؿ 

 . الكتفاف عمى استقامة واحدة 

 . تتدلي الذراعاف مف الكتفيف بحيث تكوف الكفاف مواجياف لمفخذيف 

 . الصدر مفتوح متوترة ، يتـ بصورة طبيعية دوف صعوبة 

 ( تقريباً 61زاوية الحوض مناسبة ) . 

 اويبالتس القدميف عمى السجـ موزع . 

 مضمومة واسصابي ، لألماـ مشط القدـ . 

 متوترة غير العضالت . 

 : العضمي الجه ز عمى الحركية األنشطة تأثير مم رسة
 لمعضالت المكونة اسلياؼ حجـ بزيادة الجسـ عضالت حجـ زيادة  
 بالعضالت الييموجموبيف زيادة 

 ة ضدالطاق يعطييا الذي الجميكوجيف اختزاف في العضمة كفاءة زيادة 
 زيادة طريؽ عف وذلؾ ، الواردة لمعضالت الدـ اإلصابة ، كمية

 . الدموية الشعيرات
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 العمؿ عمى لمعضالت المكونة اسلياؼ كفاءة رفي . 
 ضد حماية يعطييا بما واسوتار اسربطة أنسجة وقوة حجـ زيادة 

 اإلصابة .

 : الدوري الجه ز عمى الحركية األنشطة تأثير مم رسة
 البيضاء الدـ كرات عدد يزيد وبالتالي ، بالجسـ دـال حجـ زيادة 

 . والحمراء
 الواحدة الدقة حجـ زيادة عمى يساعد مما القمب حجرات اتساع . 
 عمى القمب قدرة لزيادة نتيجة الدقيقة في يدفعيا التي الدـ كمية زيادة 

 . الدفي
 ت ذية إتماـ عمى يساعد مما الراحة أثناء القمب دقات معدؿ انخفاض 

 فترة لطوؿ نتيجة التاجي الشرياف عف طريؽ أفضؿ بصورة قمبال
 بيف الفرد القمب دقات بيف الفرؽ ولمعمـ.  القمب عضمة انبساط

(/ دقة  ألؼ 31 - 21) إلى تصؿ الرياضي وغير الرياضي  يـو
 بالجسـ الدموية الشعيرات عدد زيادة . 
 منو المطموب المجيود مي الدوري الجياز تكيؼ سرعة . 
 قبؿ عمييا كاف التي اسولى حالتو إلى الدوري الجياز ودةع سرعة 

 . اسولى سيرتو إلى العودة في يساعد الطفؿ وىذا ، الممارسة بدء

 الجه ز التنفسي : عمى الحركية األنشطة تأثير مم رسة
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 السعة تكوف حيث ، الرلتيف حجـ بزيادة الحيوية زيادة السعة 
 الممارسيف غير وعند ، يباً لترات( تقر  8الممارسيف ) لدى الحيوية
 . (لترات 4حوالي)

  ًالدقيقة في التنفس مرات عدد تقؿ الرلتيف كفاءة لزيادة نظرا . 
 وعضمة الضموع بيف العضالت وىي التنفس ، عضالت تقوية 

 الحاجز . الحجاب

 . زيادة الجمد التنفسي 

 بسرعة . الجسـ فضالت مف التخمص عمى القدرة 

  ية وذلؾ بزيادة حجـ الرلتاف .زيادة عدد الشعيرات الدمو 

  بزيادة حجـ الرلتيف وقدرتيا تزداد القدرة عمى است الؿ اسكسجيف
. 

  ًمعيا حاممة الرلتيف في اليواء مف كبيرة كمية لدخوؿ نظرا 
 عمى بدوره يض ط الذي الالكتيؾ حامض كمية تقؿ اسكسجيف
 يكوف والذي العضمي التعب عممية فيسبب العضالت أعصاب

 . العضمي العمؿ تقميؿ كفاءة يف سبباً 

 الجه ز الهضمي : عمى الحركية األنشطة تأثير مم رسة
 النضباط نتيجة اليضمي الجياز في القرح ظيور عممية يقمؿ مف 

 اإلفرازات . عممية
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 والذي اليضـ معدؿ لتأخر نتيجة واسمعاء المعدة يريح حركة 
 مي منش الً  يكوف الذي سرياف الدـ معدؿ انخفاض مف ينتج

 . المختمفة الرياضية الحركات تؤدي التي العضالت

 إصابة يصعب وبالتالي ، والبنكرياس الكبد تنشيط وتحسيف عمؿ 
 الرياضية بمرض السكر . لألنشطة الممارسيف

 اليضمي الجياز الممارسة الرياضية تعمؿ عمى صيانة وسالمة 
 عدـ السمنة . إلى يؤدي وىذا ، وانضباطو

 اسنشطة ممارسة تأثير مدى وعف اإلنساف حوؿ الجولة وبعد ىذه
 التربية أىمية تماماً  واضحاً  أصبح المختمفة ، جوانبو عمى الحركية
 في أحد الكماليات تعد لـ الحركية التربية أنشطة وأف ، سطفالنا الحركية
 أطفالنا يحيا أف أردنا إذا حتمية ضرورة أصبحت بؿ ، اإلنساف حياة
 أعيننا أما نضي أف يجب لذلؾ ، لسعادةوا الصحة كريمة تصحب حياة
 البدنية المياقة وتطوير تنمية عمى العمؿ

 . التالية السطور في نعرضو سوؼ ما وىذا ؛ لألطفاؿ
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 : لمطفل البدنية المي قة وتطوير تنمية
 : البدنية المي قة عن صر

 البدنية أف المياقة نجد لحياتيـ ممارستيـ أثناء البشر طبيعة تأممنا إذا
 إلييا يحتاج التي البدنية المياقة عف المزارع تختمؼ إلييا يحتاج تيال

 أف أيضاً  ، ونجد المكتب عمى جالساً  وقتو معظـ يقضي الذي الموظؼ
 عف ومكوناتيا طبيعتيا في تختمؼ التمميذ أو الطفؿ مف المطموبة المياقة
 . الالعب المحترؼ لياقة
 تختمؼ العادي الفرد تحقيقيا ديري التي البدنية المياقة أف يتضح ىذا ومف
 يستعد الذي الرياضي الفرد تحقيقيا يبت ي البدنية التي المياقة عف

 الحالة مستوى بأنيا المياقة البدنية وتعرؼ ؛ تنافسية مسابقة في لالنخراط
الخاصة  البدنية المياقة مكونات في الرياضي عمييا يعتمد التي البدنية

 ومقارنتيا العممية واالختبارات القياس يزةبأج قياسيا يتـ والتي برياضتو
 . اسمثؿ بالمستوى

 : هي البدنية المي قة مكون ت أن نرى لذا
 العضمية القوة Muscular Strength  
 الدوري التنفسي الجمد Cardio Respiratory Endurance  
 المرونة Flexibility 
 الرشاقة Agility 
 السرعة Speed 
 التوافؽ  
  التوازف 
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  Muscular Strength العضمية القوة
 المقاومات ومواجية استخداـ عمي المقدرة بأنيا العضمية القوة تعرؼ

 .مواجيتا أو خارجية مقاومة عمي الت مب العضمة في قدرة أو المختمفة ؛
 ، والمراىقة الطفولة مرحمتي في وتزيد ، الطفؿ نمو مي العضمية القوة
 الفردية الفروؽ ضوء ة في( سن35:  25ما بيف ) أقصاىا تصؿ بحيث
 مصدر فيو ، اسوؿ لمقوة المصدر ىو العضمي فالجياز ، اسفراد بيف

 ومختمفة متعددة بمراحؿ تمر العضالت نمو فعممية لذا ؛ لمطفؿ الحركة
 الحركات ببعض يقوـ الوالدة حديث الطفؿ فمثالً  ، الطفؿ طبقًا لحاجة
 العضالت الحركات هىذ ، وتساعد والرجميف( )بالذراعيف العشوالية
 ، الجياز العضمي إلى الحاجة تزداد الطفؿ نمو ومي النمو عمى الص يرة
 ، والجري ، كالمشي:  اسخرى الحركية الميارات بممارسة يبدأ حيث

 . الخ...  ، ، والرمي والقفز ، والحجؿ
 : العضمية القوة أهمية
 فاؿاسط عند العضمية القوة أىمية أف Mathews" ماثيوس" ويرى

 :يمي فيما تظير،
 يكوف أف يريد الطفؿ أف نالحظ لذا ، المظير لحس ضرورة القوة -1

 فيذه ، القواـ ممشوقة تكوف أف والفتاة تحب ، بدنياً  المظير حسف
 العضمية يكسبنا بالقوة االىتماـ أف كما ، البشر في طبيعية رغبات
 ركاتبالح لمقياـ ومتماسكة ، صحياً  قوية أجساـ تكويف عمى القدرة

 . والجري اسساسية
 أساسي شيء فالقوة ، عالية بدرجة الميارات تأدية في مطموبة القوة -2

 اسنشطة في حتى أو ، الفنية والحرؼ اليدوية اسعماؿ معظـ في
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 ال يستطيي اسرضي التنس كرة العب فمثالً  ، الترويحية الرياضية
 بالنسبة أيضاً  ، كافية ذراعيف قوة لديو تكف لـ إذا المعبة ممارسة
 يؤدي القوة نقص ىذا كؿ عمى ، عالوة اسخرى الرياضية لأللعاب

 . السريي العضمي واإلجياد بالتعب الشعور إلى
 عمى اختبارات عدة أجريت فقد ، البدنية لمياقة مقياس العضمية القوة -3

 الشاممة البدنية المياقة مفيـو تعكس أف القوة النتالج فكانت ، اسطفاؿ
 : التالية بلألسبا وذلؾ ،

 ونزالت الموز بالتياب العدوى مثؿ المرض بحاالت تتأثر أف القوة - أ
 . المعدية مف اسمراض وغيرىا ، البرد

 الجسمانية العيوب ضد وقالي عالج: العظمى  أف القوة - ب
 انخفاض أف بعض الدراسات أشارت فقد ، القوامية والتشوىات

 يؤدي مما ، اسمراض بعض وجود عمى دليؿ العضمية القوة
 . الوظيفية اسجيزة عدـ كفاءة إلى بالتالي

 : العضمية أنواع القوة
 والعصبي العضمي الجياز يستطيي قوة أقصي ىي:  العظمى القوة 

 القوة مف كمية أقصي أو ، إرادي أقصي انقباض حالة في إنتاجيا
 .واحدة  لمرة الفرد يبذليا أف يمكف

 أقؿ في قوة أقصي ظيارإ عمي القدرة ىي: بالسرعة  المميزة القوة 
 في يركب دور لو العصبي التوافؽ العضمي فإف وعميو ممكف زمف
 .بالسرعة  المميزة القوة إنتاج
 :العضمية القوة تنمية وس ئل
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 ويمكف العضمية، القوة تنمية في المستخدمة الوسالؿ أىـ مف التمرينات
 الشخص اجوتو  التي الخارجة المقاومة وفقًا لطبيعة التمرينات ىذه تقسيـ
 :إلى 
 يت ير الذي االنقباض ىو:  Isometric التدريب العضمي الثابت -1

 كمية في ت ير حدوث دوف أو تقصر( )تطوؿ العضمة طوؿ في
 الخ. .والقفز . والوثب والجري كالمشي تنتجيا التي الشدة

 العضمي االنقباض ىو:  Isotonicالتدريب العضمي المتحرؾ  -2
 يقوى ال معيف ثقؿ رفي فرد مية كمحاولةالعض الشدة فيو تت ير الذي
 . مثالً  الحالط كدفي ، تحريكو عمى

 االنقباض وىو:  Is kinetic والمتحرؾ التدريب العضمي الثابت -3
 الناتجة العضمية الشدة وفي العضمة في طوؿ ت ير فيو يحدث الذي

 أو أي ، كجـ(11) ثقؿ رفي مثؿ السابقيف النوعيف بيف يجمي وىو ،
 . رفعو مىع يقوى ثقؿ

 العضمية القوة تنمية عمى تساعد التي التماريف مف العديد كما يوجد
 : التالية اتبعنا الطرؽ ما إذا لمجسـ العامة

 وزف زيادة: مثاؿ واإلعاقة، الحمؿ كمية زيادة مي التماريف تكرار -1
 يصيب الذي التعب وتقميؿ في التمريف ، نستعمميا التي اسدوات
 . مرات عدة الحركات تكرار إعادة مف اإلنساف جسـ

 المدرسة قبؿ عمر في فاسطفاؿ ، مرات عدة الحركات تكرار إعادة -2
 لعدـ نتيجة والنوـ الراحة مف كبيرة إلى فترات جسميـ يحتاج ما عادة
 لذا ، واسجيزة اسخرى لمجسـ اسساسي الحركي الجياز بناء تكامؿ
 غير بحجـ وأ بحمؿ تكوف أف يجب القوة تنمية تماريف إعطاء فإف
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 أداء يكرىوف العمر ىذا في اسطفاؿ إف ىذا إضافة إلى ، الكبير
 تماريف أف تعطى فننصح لذا التوتر ، بشدة تتميز التي التماريف
 الحمؿ كمية زيادة يتـ وبالتدريج ، الصباح تماريف مي القوة تنمية

 ما وبيف الجسـ سجيزة النمو عمميات بيف المزج حتى نستطيي
 . اسساسية لصفاتو البدنية تطوير مف سـالج يحتاجو

 :Cardio Respiratory Endurance الدوري التنفسي الجمد
 وبخاصة ، نمارسو نشاط سي والميمة الحيوية البدنية الصفات مف يعد

 عنصر ويعتمد ، الطويمة الزمنية بالفترة الذي يتصؼ الحركي النشاط
 المجموعات إف ؛ حيث والتنفسي الدوري الجيازيف كفاءة عمى التحمؿ
 تـ إذا إال )االنقباض( العمؿ في االستمرار مف تتمكف ال العضمية

 . واسكسجيف تزويدىـ بالوقود
 مد في يالتنفس الدوري الجيازيف كفاءة التنفسي الدوري الجمد ويعني

 الفضالت مف التخمص سرعة مي بالوقود الالـز العاممة العضالت
 . المبذوؿ المجيود عف الناتجة
 مقاومة عمي الحيوية اسجيزة قدرة بأنو:  التنفسي الدوري الجمد ويعرؼ
 .الرياضي  أثناء النشاط طويمة لفترة التعب
 : أىميتو

 لممارسة الالزمة المكونات أىـ مف التنفسي الدوري الجمد يعتبر 
طويمة  لفترات العمؿ تتطمب التي خاصة تمؾ الحركية اسنشطة معظـ

. 
 والسرعة كالرشاقة اسخرى البدنية لمكوناتا مف بالعديد يرتبط 

 .االنتقالية
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 النفسية والسمات الحركي بالترابط التنفسي الدوري الجمد يرتبط 
 .اإلرادة  قوة وخاصة

 البدنية  المياقة في اسوؿ المكوف يعتبر. 
 الرياضي ، التدريب ىي:  التنفسي الدوري الجمد في المؤثرة العوامل
 العادات ، الت ذية ، العضمي اإلجياد المناخية ، ؿالعوام ، اسدوية تأثير

 : الدوري التنفسي الجمد تنميةالنفسية  الحالة ، الشخصية
 اسنشطة ممارسة طريؽ عف التنفسي الدوري التحمؿ عنصر تنمية يمكف

 والتنفسي الدوري الجيازيف عضالت عمى تقوية تعمؿ التي والتمرينات
 ألعاب القوى الجماعية ، اسلعاب السباحة ، ، الجري المشي ،: مثؿ 

 . .. الخ.
 Flexibility:  المرونة
 العضالت Elasticity مطاطية عمى أساساً  تعتمد الواقي في المرونة
 ، المفاصؿ مرونة عمى الدرجة تعتمد بنفس كما ، المختمفة واسربطة
 ومدى أكثر اتجاه وبتوضيح ، لممفصؿ التشريحية الحركة ومدى ونوعيا،
 عمى المفصؿ قدرة وأف ، يعمؿ الذي المفصؿ لنوع طبقاً  يتحدد الحركة
، أي  العاممة العضمة مطاطية عمى تتوقؼ لو مدى إلى أقصى الوصوؿ

 . المفصؿ بو يسمح الذي حدود المدى في الحركة تحدث العضالت أف
 مدى أوسي إلى الحركات أداء عمى الفرد قدرة"  المرونة تعني:  تعريفيا
 "ومداىا  لممفصؿ التشريحية الحركة ومرونة ومدى عضالتال لقدرة طبقاً 
 مدى إلي أوسي الرياضية الحركات أداء عمي الفرد قدرة تعني كما ،

 تبعا المفصؿ فيو يتحرؾ الذي المدى عف يعبر حيث المفاصؿ بو تسمح
 تحت شكمو أو حجمو ت ير إذا بالمرونة الجسـ التشريحي ويوصؼ داهلم
 . ميوع المؤثرة القوة أثيرت
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 : لممرونة المق س الزمني العمر
 يعطي أف شرط عمي عمر في أي إنجازىا الممكف مف المرونة إف

 أف يمكف ال التقدـ نسبة فإف ىذا ومي العمر ؛ ليذا المناسب التمريف
 عامة اسطفاؿ وبصفة لمرياضييف بالنسبة عمر كؿ في متساوية تكوف

 بداية ومي ، الدراسة نواتس أثناء المرونة وتزيد مرنوف يكونوف الص ار
 والعامؿ ، النقصاف في تبدأ ثـ االبتعاد إلي المرونة تميؿ فإف المراىقة
 ىي السف مي تقدـ في المرونة النقصاف ىذا عمي المسلوؿ الرليسي
 قد التمريف ولكف الجسـ في المتجمعة اسنسجة في تحدث معينة ت يرات
 وىذا ؛ السف بسبب الماء نقص عممية مف المتسببة فقداف المرونة يؤخر
 بيف المشحمة المواد ضبط إنتاج أو تسبب اإلطالة أف فكرة عمي مبني
الطبيعية  الت يرات بيف ومف االلتصاؽ تكويف يمني وىذا اسنسجة ألياؼ

 : افتي السف بتقدـ المرتبطة
 كمية متزايدة مف ترسبات الكالسيـو -1

 درجة متزايدة مف استيالؾ الماء  -2

 ف التكرارات مستوى متزايد م -3

 عدد متزايد مف االلتصاؽ والوصالت -4

 ت ير فعمي في البناء الكيميالي لألنسجة الدىنية -5

 أنواع المرونة :
 مرونة إيجابية : وىي تتضمف جميي مفاصؿ الجسـ . - أ

المرونة الخاصة : وىي تتضمف المفاصؿ الداخمية في  - ب
 الحركة المعينة .

 العوامل المؤثرة في التدريب :
 الطبيعية ةالممارس نوع -1
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  وتركيبة المفصؿ نوع -2
 المشتركة العضالت بيف التوافؽ درجة -3
  التدريب خارج الميني النشاط نوع -4
 لالعب النفسية الحالة -5
 التدريبي والعمر الزمني العمر -6

 أهمية المرونة :
 . الفني الحركي اسداء واتقاف اكتساب سرعة عمي تعمؿ -1
 . جيد أقؿ ذؿوب اسداء وزمف الطاقة في االقتصاد عمي تساعد -2
 . التعب ظيور تأخير عمي تساعد -3
 . بالنفس كالثقة لالعب اإلرادية السمات تطوير -4
 . الطبيعية حركتيا إلي المصابة المفاصؿ عودة عمي المساعدة -5
 . وفعالة مؤثرة بانسيابية الحركات أداء بالمرونة عمي تسيـ -6
 . المختمفة لألنشطة الفنية الناحية إتقاف
 : المرونة تنمية
 عند المرونة لتنمية استعماليا يمكف التي التماريف مف كثير ناؾوى

 وأسس قواعد وىناؾ ىذا والجذع والرجميف ، الرقبة لعضالت اسطفاؿ
 :أىميا  المرونة عمى اسطفاؿ تدريب عند إتباعيا يجب

 لمعضالت القميؿ الشد خالؿ مف مرات عدة التمريف إعادة يجب . 
 واسربطة العضالت تنمى أف جبي المرونة تماريف نؤدي أف قبؿ 

 . التماريف ليذه وتييئ
 ذات الحركات استعماؿ مي لممفصؿ الحركي المدى زيادة بالتدريج 

 . لألماـ مرجحة الرجميف مثؿ االستمرارية
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 الخارجي االرتكاز طريؽ عف لممفصؿ الحركي المدى زيادة بالتدريج 
 الجذع ثني خالؿ:  مثؿ ، الجسـ الحركي سجزاء المفصؿ زيادة أو

 بالذراعيف مسؾ القدميف محاولة الجموس االبتدالي الوضي مف لألماـ
 . الركبتيف انثناء وعد ، الركبتيف إلى الرأس وتقريب

 العضالت وارخاء شد بالتناوب . 

 نكوف أف يجب المدرسة قبؿ ما سطفاؿ عند إعطاء تماريف المرونة
 منتظـ بشكؿ تماريفال ومزاولة ، اإلحماء الكامؿ إعطاء ويجب ، حذريف

،  كبير وبحمؿ غير ، سنوات( 6) عمر قبؿ ما إلى وخاصة ، ومتواصؿ
 اسجيزة بمساعدة وكذلؾ ، قوتيا زيادة دوف التماريف تكرار إعادة أي

 الحركي المدى زيادة عمى تساعد التي كاسرض القوى الخارجية وارتكاز
 وتقوية ، العضالت شد وارخاء عمى القدرة يممكوف ال اسطفاؿ سف

 يخرج ال كي تدريجي بشكؿ بالمفصؿ المحيطة واسوتار اسربطة
 . مكانو المفصؿ مف

 : Agility الرش قة
 عمي والقدرة والتوافؽ الحركي االنسياب عمي القدرة الفرد الرشاقة تكسب

 ىرتز( )بيتر ويرى والمسافات باالتجاىات واإلحساس السميـ االسترخاء
 : افتية اتالمكون تتضمف الرشاقة أف
 الحركي الفعؿ رد عمي المقدرة . 
 الحركي  التوجيو عمي المقدرة. 
 الحركي  التوازؼ عمي المقدرة. 
 الحركي  والتناسؽ التنسيؽ عمي المقدرة. 
 الحركي  االستعداد عمي المقدرة. 
 الحركة خفة. 
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 :الرش قة تعريف
 بكؿ واءس الفرد بيا يقـو التي لمحركات الجيد التوافؽ عمي القدرة وتعني
 الجسـ مقدرة أنيا عمى الرشاقة تعرؼ ؛ منو جزء معيف أو جسمو أجزاء
 عمى أكانت سواء ، بسرعة ودقة االتجاه ت يير عمى أجزالو بعض أو

 . اليواء في أـ اسرض
 ، وبسرعة أكثر بدقة الحركات أداء عمى الطفؿ مقدرة ىي والرشاقة
 ، المفاجلة الحركات مي والتوافؽ الحركي استعماؿ الجياز عمى ومقدرة
 ، اإلدراؾ وسرعة فعمو ، رد وسرعة الطفؿ انتباه مف تزيد التماريف وىذه

 وتساعد ، البدنية المياقة عناصر مف كعنصر لمطفؿ جداً  ميمة والرشاقة
 . أكثر ودقة بسرعة أداء الحركات في

 : الرش قة أنواع
 عدة يف حركي واجب أداء عمي الفرد مقدرة وىي:  العامة الرشاقة  -1

 . سميـ منطقي بتصرؼ مختمفة رياضية أنشطة
 الميارية المتطمبات في المتنوعة القدرة وىي:  الخاصة الرشاقة  -2

 الفرد يمارسو لمنشاط الذي
 : الرش قة أهمية

 عامة الرياضية اسنشطة مف ىاـ مكوف الرشاقة. 
 واتقانيا الحركية الميارات اكتساب في كبير بقدر الرشاقة تسيـ. 
 بسرعة  أدالو مستوى تحسيف الالعب استطاع كمما الرشاقة دتزا كمما

. 
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 الفعؿ كرد الرياضي لمنشاط اليامة المكونات مف خميطا تضـ 
 الحركي .

 : الرش قة تنمية طرق
 مف الالعب رصيد لزيادة الجديدة الحركية الميارات بعض تعميـ 

 . الميارات
 رممية أرض عمي كالتدريب التمريف سداء معتاد غير موقؼ خمؽ  
 الحركات . وتوقيت السرعة في الت ير 

 كثيرة تماريف وىناؾ الرياضية ، اسلعاب لجميي كبيرة أىمية ليا والرشاقة
 الجري أو الجسـ اتجاه ت ير أو العوالؽ ، بيف كالجري المتعرج لتنميتيا ،

 :التماريف أىميا  بعض وىناؾ ، الدالري أو المرتد
 الرجميف ، وتطابؽ الجموس يوض مف بسرعة الجسـ وضعية ت يير 

 إلى والدوراف الظير عمى أو عمى البطف االنبطاح بسرعة الت ير
 . الجموس وضي إلى الرجوع ثـ الجيتيف ،

 والتوافؽ ، الرشاقة لتنمية المضاد الجموس: الزميؿ  مي التمريف 
 أو ما حركة وأداء العصا لمسؾ ثـ النيوض اسدوات استعماؿ ويمكف
 . عينةم كرة خمؼ الجري

 وغيرىا العصا ، الكرات ،: اسدوات  باستخداـ التمريف . 
 في التوافؽ مف العالي والمستوى ، الحركية الخبرة بتوافر الرشاقة تتعمؽ
 وليذا ، الحركات مف المعقدة المركبات ، وكذلؾ البسيطة الحركات تنفيذ

 ، كالكرات ، مي اسدوات تكوف أف يجب لألطفاؿ تعطى التي فالتماريف
 االىتماـ دوف تنمى ال التماريف ىذه وكؿ ، عادة (نواتس 4) عمر وبعد
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 قاعدة عمى الجسـ كتمة مركز ثبات خالؿ مف نحدده والذي بالتوازف ،
 الجسـ كتمة مركز ارتفي كمما االرتكاز قميمة قاعدة كانت وكمما ، االرتكاز

 القةلو ع التوافؽ وكذلؾ ، التوازف عمى الحفاظ في صعوبة ، وبالتالي
 لمتوازف تماريف نعطي أف يجب وليذا ، الحركات أداء أثناء باالستمرارية

 والجموس ، اسصابي رؤوس عمى كالوقوؼ ، والتوافؽ الرشاقة تماريف مي
 مي سعمى الرجميف رفي إحدى وكذلؾ ، الظير استقامة مي القدميف عمى
 وغيرىا . والتبادؿ العيوف غمؽ

 : Speed السرعة
 واحد نوع مف متتابعة حركات أداء عمى الفرد مقدرة أنياب السرعة تعرؼ
 عمي الفرد قدرة بأنيا السرعة "كالرؾ" ويعرؼ ممكنة ؛ مدة أقصر في
 الفرد قدرة ىي ، أو مدة أقصر في واحد نوع مف متتابعة حركات أداء
 . كفمم زمف أقؿ في واحد نوع مف متكررة حركات أداء عمي
 : السرعة أنواع
 اليةاالنتق السرعة 
 الحركية السرعة 
 االستجابة سرعة  
 :السرعة أىمية
 الرياضية  اسنشطة مف العديد في العضمية السرعة . 
 القوى وألعاب السباحة في القصيرة المسافات لعدو اسوؿ المكوف 

 . 
 البدنية لمياقة الرليسية المكونات أحد  . 
 واليد . القدـ كرة في ذلؾ والتحمؿ والتوافؽ بالرشاقة السرعة ترتبط  
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 :السرعة في المؤثرة العوامؿ
 العضمية  لأللياؼ التكوينية الخصالص 
 لمفرد العصبي النمط  
 العضمية القوة  
 االسترخاء  عمي القدرة 
 اإلرادة  قوة 

 : التوافق
 اتالعممي درةمق الفسيولوجية النظر وجية مف التوافؽ كممة وتعني

 الالعب ميع ؽويطم التوافؽ عمي العصبي المركزي الجياز في العصبية
 في جسمو مف أجزاء جزء مف أكثر تحريؾ يستطيي عندما توافؽ لديو أف

 .واحد وقت في مختمفة اتجاىات
 وعتيفمجم ريؾتح عمي الفرد مقدرة التوافؽ يعني:  التوافؽ تعريؼ

 أو ، واحد وقت في مختمفيف في اتجاىيف أكثر أو مختمفتيف عضميتيف
 بمفردة حس أو مجتمعة جسمو تعضال في التحكـ عمي الفرد درةق

 الحركة أداء عمى القدرة ، بأنو التوافؽ يعرؼ كما ، النشاط اتمتطمب
 في بعضيا مي تتحد الجسـ وأجزاء ، الجسـ جميي أجزاء مي بتناسؽ
 وبدوف اقتصاد بشكؿ بفعؿ التوافؽ يتحقؽ والذي ، الكامؿ الحركي الفعؿ
 الجذع ، الذراعيف ، جميفلمر  الحركات جميي إف ، ةدقيق وبمرونة توتر
 . اسفقي( ، الجانبي ، )اسمامي الثالث توياتبالمس تؤدي
 : التوافق أنواع
 :  العاـ التوافؽ  -1
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 النظر بصرؼ الحركية الميارات ؼلمختم ةاالستجاب عمي الفرد قدرة وىو
 يمثؿ كما النشاط لممارسة كضرورة ويعتبر الرياضة عف خصالص

 .الخاص  فؽالتوا لتنمية اسوؿ اسساس
 : الخاص التوافؽ  -2
 لمنشاط الحركية الميارات لخصالص االستجابة عمي الالعب قدرة ويعني

 التدريب خالؿ بفاعمية اسداء عمي الالعب يعكس مقدرة والذي الممارس
 . والمنافسات

 :التوافؽ تنمية
 مف لمحركة كامؿ وتصور شرح دوف تفيـ أف يمكف ال التوافؽ وحركات
 اسطفاؿ لدى التوافؽ ولتطوير التطبيؽ ، ثـ بعدىا لنظر ،وا الشرح خالؿ
 افتية : التماريف العامة نعطي الجسـ أجزاء حركة اتجاىات ومعرفة

 القياـ ثـ ، الطفؿ لنظر اسقصى الحد إلى وتوجييا الذراعيف حركة 
  بمرجحتيا

  اسماـ ، ثـ ، سعمى الطفؿ نظر سيطرة تحت تقي الذراعيف حركة 
 واحد اتجاه وفي المفصؿ في والحركة الدالرية الثني يم ، والخمؼ

  أفقي بشكؿ والجانب لألماـ الجذع حركة  
  والخمؼ لمجانب ثـ لألماـ الرجميف حركة  
  الشباؾ لجية دوراف الجيات لكؿ اسدوات مي الجسـ أجزاء حركة  ،

  ثـ اليميف لميسار وبعدىا ، الباب
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 الحركية الدقة في مقدرةال رفي مي الجسـ أجزاء مف جزء حركة أي ، 
 الذراعيف رفي مثؿ ، الجيات التحرؾ لمختمؼ في والسرعة والمدى
  وبالعكس والخمؼ لألماـ الرأس حركة مي ، لمجانب

 االتجاه وبنفس متشابية تكوف إف الحركات التي يؤدييا الطفؿ إما أف
 هاالتجا لنفس اليمنى والذراع الرجؿ حركة اليميف مي لجية الجسـ كحركة

 مي اليميف ، رجؿ المشي حركة مثؿ ، االتجاه بعكس متشابية غير أو ،
 الرجميف أو الذراعيف قبؿ مف منفذة الحركة تكوؼ أف واما ، اليسار ذراع
 ، معاكسة حركة أو ، أعمى إلى كالىما الذراعيف ، كرفي بعضيا مي

 بنفس الحركات تنفذ ، وقد لمجانب واسخرى أعمى إلى الذراعيف كإحدى
 أو ، الوقت نفس في الرجميف وخفض رفي مي االستمقاء ، لوقتا

 الرجؿ رفي بعدىا ، خفضيا ثـ ، لألعمى اليميف الرجؿ ، رفي بالتناوب
ما ، اليسار  ثـ ، الوقوؼ في ىو كما شكؿ دالري عمى الحركات أداء وا 
 ثـ سسفؿ ، اسخرى الذراع الوقت نفس وفى ، سعمى ذراع برفي القياـ
 ، المتشابية الحركات لألطفاؿ يعطى شيء وأحسف ، كةالحر  تكرار
 وينصح ، المتناوبة الحركات ، ويستبعد التناسؽ يتـ الوقت وبنفس
 التمريف إلى زيادة ثـ ، واحدة حركة بالتدريج التوافؽ تماريف بإعطاء
 مف فمثالً  ، وفيميا بالحركة اإللماـ الطفؿ يستطيي حتى ، وأكثر حركتيف
 الذراعيف ومالمسة الجموس ، لألعمى ي الذراعيفرف مي الوقوؼ وضي
 بناء ىي لمجانب وال اية الرجميف إحدى رفي مي نضيؼ ثـ ، لمقدـ

 . وببطء مبسط لمطفؿ العصبي العضمي التوافؽ
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 الدقة إدراؾ عمي القدرة ، التفكير وىي ؛: التوافؽ  في المؤثرة العوامؿ
 .البدنية  القدرات تنمية مستويات ، الخبرة الحركية ، بالتنظيـ واإلحساس
 : التوازن
 صفة عمي كبيرة بدرجة تعتمد التي الرياضية اسنشطة مف العديد ىناؾ

 ىاـ عامؿ يمثؿ التوازؼ أف كما وال طس ، رياضة الجمباز التوازف مثؿ
 والجودو الجسماني كالمصارعة باالحتكاؾ تتميز التي الرياضات في

 طبيعية حالة في بجسمو الحتفاظا الفرد يستطيي أف توازف كممة وتعني
 .السريعة  االستجابة مف تمكنو )االتزاف(

 أوضاع أداء عند الجسـ بثبات االحتفاظ عمي القدرة التوازف يعني و
 عارضة عمي المشي حركات أداء عند ، أو واحده( قدـ عمي )الوقوؼ
 . مرتفعة
 :التوازف أىمية

  يةالرياض اسنشطة مف العديد في ىاـ عنصر يعتبر . 
  كالجمباز الرياضات مف الكثير في اسساسي العامؿ يمثؿ . 
  كالمصارعة االحتكاؾ رياضات في واضح تأثير لو . 
  ظروؼ ضوء في المناسبة االستجابة سرعة مف الالعب يمكف 

 . المنافسة
  أدالو مستوى وترقية تحسيف في يسيـ . 
 كالقوة البدنية الصفات مف بالعديد يرتبط . 

 : زنالتوا أنواع
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  أو ثابت وضي في بالبقاء تسمح التي القدرة ويعني:  الثابت التوازف 
 اتخاذ عند اىتزاز أو سقوط دوف بثبات الجسـ االحتفاظ عمي قدرة

 . الميزاف وضي اتخاذ عند ىو كما معينة أوضاع
 حركي أداء أثناء بالتوازف االحتفاظ عمي القدرة:  الديناميكي التوازف 

 الحاؿ ىو كما الفردية والمنازالت الرياضية اسلعاب معظـ في كما
 مرتفعة . عارضة عمي المشي عند
 : التوازن عمي المؤثرة العوامل
 الوراثة  
 العضمية القوة  
 العقمية القدرات  
 حركي – الحسي اإلدراؾ  
 االرتكاز وقاعدة الثقؿ مركز 

 : لمتوازن بعض تدريب ت
 وخمفا أماما خرىاس القدـ ومرجحة واحدة قدـ عمي الثبات وقوؼ()
 . أمامي ميزاف عمؿ وقوؼ()

 : لألطفاؿ البدنية المياقة
 عمى تساعده حيث ، الطفؿ حياة في ميماً  عنصراً  البدنية المياقة تعد

 العضالت نمو تعني ال فالمياقة ، الحركية والصحية متطمباتو مي التكيؼ
 ىوير .  الصحية والبدنية العناصر مف مجموعة تمثؿ إنيا بؿ ، فقط
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 لألطفاؿ البدنية المياقة أف الحركي الطفؿ عمـ في الباحثيف مف كثير
 :يمي مما تتكوف
 الحيوية اسجيزة كفاية درجة آخر بمعنى أو:  البدنية المياقة  -1

 الفعمية الممارسة أثر المختمفة تحت بوظالفيا القياـ في لمجسـ
 . الحركي لمنشاط

 والتحمؿ والقوة ، تحمؿ(التنفسي )ال الدوري الجياز كفاءة:  العناصر
 بحماية العناصر ىذه وتتميز.  مف السمنة والخمو ، والمرونة ، العضمي
 ، السكر ، وأمراض الظير وآالـ ، بالقمب المتعمقة اسمراض مف الجسـ
 . الطفؿ وصحة سالمة عمى تؤثر التي اسمراض مف وغيرىا
 عمى رةوالقد التوافؽ إلى تشير وىي:  الحركية الميارية المياقة -2

 والرياضية المختمفة . الحركية اسنشطة أداء

 وتعد ، والسرعة ، والتوافؽ ، والتوازف ، الفعؿ رد ، العناصر : الرشاقة
 باسلعاب الخاصة الرياضية لتعمـ الميارات جداً  ميمة العناصر ىذه

 الخاصة عند االستعدادات توافرت إذا خصوصاً  ، والفردية الجماعية
 . الحقيقية الممارسة فرص إلى باإلضافة ، الطفؿ
 ، مختمفة بعوامؿ يتأثراف الميارية والمياقة الوظيفية المياقة عنصري وبينما
 والتي ، الفسيولوجية العضمية الت يرات تتضمف المياقة الوظيفية أف إال

 لمياقة بالنسبة أما باسداء الوظيفي ، االرتقاء أجؿ مف كبيراً  جيداً  تتطمب
الوظيفية  المياقة أف أيضاً  ونالحظ ، العمر بزيادة زدادت فإنيا الميارية
 إلى الطفؿ دخوؿ إلى ذلؾ ويعزي ، عشر الثانية سف في كفاءتيا تزداد
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 الزمالء أماـ عضمية وقوة بصحة ومحاولة الظيور ، االجتماعية الحياة
. 

 : لألطف ل البدنية المي قة اكتس ب في الجري أهمية
 - كاف سواء الفرد تكسب التي الميمة ديةالفر  الرياضات مف الجري يعد

 مف الرياضة ىذه لخمو وذلؾ ، جيدة بدنية لياقة  -كبيرًا  أو ص يراً 
 أف بأمريكا جامعة ماسوشوستش أكدت كما ، المباشر الجسمي االحتكاؾ
 والصحية البدنية بالمياقة االرتقاء عمى تساعد البدني النشاط ممارسة
 :ىما لسببيف لألطفاؿ مفيدة عامة بصفة الجري رياضة أف كما لمطفؿ ،

 المختمفة بأشكاليا الحمويات تناوؿ مف يكثروف الص ار اسطفاؿ أف  -1
 الوحيد العالج الجري يعد وبالتالي ، انسداد الشراييف عنو ينتج مما ،

 . المشكمة ىذه لحؿ
 السمنة مف التخمص عمى يساعد الص ر منذ الجري عمى التعود إف  -2

 ليس خاص غذالي نظاـ إتباع إف دراسات عديدة تتأثب فقد ولمعمـ ،
 التدريب المستمر إف بؿ ، السمنة مف لمتخمص فحسب الوحيد الحؿ
 . السمنة مف لمتخمص المساعد العامؿ ىو

 تعرض في الجري رياضة أثر عف الناس مف الكثير يسأؿ كما قد
 ؟ المختمفة لإلصابات اسطفاؿ

 فالجري ، ثانياً  عالجية ثـ ، والً أ وقالية الجري رياضة تعد الواقي في
 سواء ، الجروح أو اإلصابات فييا تكثر اسخرى التي كاسلعاب ليس
 الكدمات أو بعض الرضوض يسبب مما ، الوقوع أو ، لالصطداـ نتيجة
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 الجماعية الرياضات مف خطورة أقؿ تعد الجري فرياضة ؛ الخ... 
 اسلعاب في ودةالمعي االحتكاكات تمؾ مف لخموىا ، وذلؾ اسخرى

 . الجماعية
 البدنية المياقة عناصر اسطفاؿ تكسب حيث ، أخرى فوالد لمجري أف كما

 وىي ، والرشاقة ، والمرونة ، والتحمؿ ، ، والسرعة كالقوة:  المختمفة
 حيث مف ، وذلؾ اسخرى الرياضية اسلعاب لممارسة ميمة عناصر
 ، اسخرى الرياضية راتالميا تعمـ سرعة وكذلؾ ، ودقتو اسداء تسييؿ
 الدراسات بعض أثبتت كما ، المختمفة اإلصابات الوقاية مف وكذلؾ
 كما ، بالذات والشعور بالنفس ، الثقة الص ار اكتساب في الجري أىمية
 االجتماعية حياتو في أقرانو مف غيرة أقؿ لمجري الممارس الطفؿ يصبح
 ، معينة مسافة ريج عند بالفوز الشعور عمى القدرة طريؽ عف ، وذلؾ
 . ما ىدؼ تحقيؽ عمى والقدرة
 ممارسة عمى الطفؿ تشجيي عند االعتبار في نضي أف يجب وأخيراً 
 : طريؽ عف وذلؾ ، والسالمة وسالؿ اسمف توفير الجري
   الدوري الكشؼ:  أوال
   المسافات حيث مف الجري في بالتدرج:  ثانياً 
   ناً س منو أكبر مف ىـ مي إشراكو عدـ:ثالثًا 
 الطفؿ يتعرض ال حتى الجري ووقت ، الجو حرارة درجة مراعاة:  رابعاً 

 الرياضة أنواع مزاولة في الفشؿ لو تسبب قد التي لبعض اإلصابات
 . المختمفة
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 الدوري الجياز وتطور ، ومفيدة سيمة رياضة الجري أف مف الرغـ عمى
 تنمي وال ، الحركية الميارات مف العديد ال تطور أنيا إال ، التنفسي
 ، االجتماعي مف السموؾ إيجابية أنماط أو ، القرار اتخاذ وسرعة التفكير
 . الرياضية اسلعاب خالؿ مف يحدث كما
 ؟ التنافسي الرياضي النشاط في االشتراؾ اسطفاؿ يستطيي متى
 إف حيث ؛ السؤاؿ ليذا مناسب أو صحيح جواب ىناؾ ليس الواقي في

 فإنو ليذا ، نضجيـ ومستوى ورغباتيـ يـفي قدرات يختمفوف اسطفاؿ
 النشاط فييا الطفؿ يمارس أف يجب التي المعيف السف تحديد يصعب
 الرياضي النشاط ممارسة أف ىذا كؿ إلى أضؼ ، التنافسي الرياضي
 طبيعة وأيضاً  ، النشاط ونوع ، لمطفؿ البدنية الصفات عمى ماىية يعتمد

 . إليو ييدؼ وما ، اسطفاؿ ليؤالء المعد البرنامج
 ، التنافسي الرياضي النشاط في الطفؿ إشراؾ في التسرع يمني عموماً 

 والسعادة المرح تكسبو التي اسنشطة في عمى االشتراؾ الطفؿ يشجي بؿ
 : كالتالي أقرانو مي منيج وقت قضاء أجؿ مف

 إلى المحبب النوع ممارسة في ورغبتو الفطري الطفؿ استعداد أال نجيؿ
 . االستعداد وذلؾ الرغبة في توجيو كبير دور باءولآل ، نفسو
 في اسطفاؿ بيف الفردية الفروؽ عمى وبناء العممية اسبحاث وتشير
 المناسب السف أف إلى الفطري واالستعداد الجسمية والنفسية النواحي
 –:  كالتالي ىي التنافسي الرياضي لالشتراؾ
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 كالسباحة، اسطفاؿ بيف مباشراً  احتكاكاً  تتطمب ال التي الرياضات  -1
 .سنوات  (8:  6) مف ىو السف المناسب فإف اسرضي ، والتنس

 القدـ كرة مثؿ اسطفاؿ بيف مباشراً  احتكاكاً  تتطمب التي الرياضات  -2
 .سنوات  (11:  8مف ) المناسب ىو السف فإف والسمة ،

 واليوكي ، اسمريكية القدـ كرة كمعبة الرياضات التي تتطمب تصادماً  -3
 ( سنة .12:  11مف ) المناسب العمر فإف ،

 تنمية وتطوير المي قة البدنية لألطف ل :
 التي -اسسرة  بعد - بالطفؿ لالتصاؿ المباشرة الوسيمة المدرسة تعد

 ، والترويحية والبدنية الحسية التربية وضي برامج طريقيا عف يمكف
 روح بث يعمموف عمى الذيف والتربوييف المدرسيف طريؽ عف وتنفيذىا
 بقدر المختمفة اإلمكانات مف االستفادة كذلؾ ، اسطفاؿ نفوس في المياقة

 . بالصحة النشء عمى يعود ، مما اإلمكاف
 لمص ار وتوفيرىا الفرص إتاحة في الكبرى المسلولية المدرسة عمى وتقي

 التي البرامج وضي طريؽ عف وذلؾ ، البدنية الشاممة المياقة لتحقيؽ
 الصحية بال ذاء والعادات الخاصة الصحية راتوالخب الخدمات تشمؿ
 أوجو تكوف وأف ، الوقالية الصحية الخدمات توفر يجب كما ، والبدنية

 . فحسب رياضياً  لممتفوقيف وليس لمجميي ، متوفرة اسنشطة الحركية
 قدراتيـ وكذلؾ ، اسطفاؿ رغبات تراعى أف البرامج وضي عند يجب كما

 أجؿ مف ، الممارسة استمرارية عمى جيعيـ، وتش حثيـ أجؿ مف الفردية
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 لنجاح اسسس الضرورية أىـ ومف.  سعادة وأكثر أفضؿ حياة توفير
 : لألطفاؿ الرياضي النشاط

 عمي طفؿ كؿ وقدرة حاجة مي يتناسب بما الرياضي النشاط تحديد -1
 . حده

 الدوري الفحص إجراء مي ، طفؿ كؿ عف كاممة بتقارير االحتفاظ -2
 . سنة لكؿ الشامؿ

 أمراً  باعتبارىا الرياضي النشاط لممارسة الخاصة اسماكف تييلة -3
 . وميماً  ضرورياً 

 . التقويـ وسالؿ مف كوسيمة المياقة اختبارات بإجراء التوجيو -4

وجوب أف يكوف المشرفوف عمى اسطفاؿ مؤىميف مف ناحية التربية  -5
 البدنية ، وممميف بالنواحي الصحية .

 الفحص الدوري لمطفل :
 بيف بيا القياـ ينب ي التي والحركية الصحية الفحوصات مف جممة ىناؾ
 اكتشاؼ أي منيا ال رض المبكرة ، يكوف مرحمة الطفولة في وأخرى فترة

 أو البدني نمو الطفؿ عمى تؤثر أف يمكف حركية أو صحية مشكالت
 .الحركي  تطوره
 :يمي  ما واالختبارات الفحوصات تمؾ أىـ مف
 ومقارنتيا ، دورية بصورة والوزف الجسـ طوؿ نمو متابعة ينب ي  -1

 زيادة إف ، نفسو العمر في افخريف لألطفاؿ االعتيادية بالمعايير
 لدى الطفؿ سمنة وجود إلى يشير الطبيعية الحدود عف الجسـ وزؼ
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 عمى مؤشراً  يعد قد طولو زيادة عدـ أو وزنو انخفاض إف كما ،
 يؤثر قد ذلؾ كؿ. لديو  مشكمة صحية وجود أو ت ذيتو، نقص
 .الحركي الطفؿ نشاط عمى مباشرة غير أو مباشرة بصورة

 إف ؛ عينيو حركة وكذلؾ الطفؿ لدى النظر حدة فحص مف البد  -2
 الحركي تطوره إعاقة إلى حتماً  العينيف يقود في مشكالت وجود
 عمى مشاركتو سمباً  يؤثر مما واليد ، العيف كتوافؽ بالنظر، طالمرتب
 .كية الحر  اسنشطة في

 ضعؼ إف ، الطفؿ لدى العضمي العصبي التوافؽ فحص ينب ي  -3
 في اضطراب وجود عمى مؤشراً  العضمي يعد العصبي التوافؽ
تطوره  عمى سمباً  يؤثر الذي اسمر الطفؿ ، لدى التوافؽ عنصر
 مختص طبيب قبؿ مف فحصو يتـ أف يستدعي ما وىذا الحركي،
 . اسطفاؿ بأمراض

اسساسية  الحركية الميارات مف الطفؿ تمكف فةلمعر  فحص إجراء ينب ي
 أعمار في ةالحركي راتيابالم اإللماـ مف اسطفاؿ يتمكنوف ف البية ،

 يحدث والقفز ، إلى سنتيف ونصؼ سنة بيف غالباً  يتـ فالجري ، ددةمح
 أما ( سنوات،4:  3)بيف  فيما يتـ والحجؿ سنوات، (3:  2.5)بيف 
 .( سنوات 5:  4) بيف فيما حدثفي (بؿالح نط )كما في الوثب
 في تسيـ حركية بتجارب يمروف اسطفاؿ أف افتراض عمى ذلؾ كؿ

 .المناسب  الوقت لدييـ في الميارات ىذه تطور
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