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، ركل، اللياقة الجسدية، القوةتوفر مجموعة الدروس هذه األلعاب والنشاطات لمساعدة األطفال على تنمية مهارات   لالرك :األسبوع السابع
). إتباع التوجيهات، وتقليد الخطوات الحركية(التكيفية والمهارات  ،المفاهيم الحيزية عية الجسدية، والتو

لمحة عامة   
عبين صغار السن مع مجموعة أطفال تتراوح أعمارهم الوتنفيذ برنامج التنظيم  لمساعدتك على معلومات كافية) اليوم األول، الثاني، الثالث(وفر الدروس ت

 .بين السنتين وسبع سنين

من قبل األسر،  جنّد المساعدة). 1/4نسبة (ضع بالغ واحد لكل أربعة أطفال  :حاجة للبالغين
لطالب األكبر سنًا، طالب الجامعات وغيرهم في المجتمع للتأكد من تحقيق سالسة المتطوعين،ا

 .البرنامج  بطريقة ممتعة

يتم تنفيذ برنامج الالعبين صغار السن بوتيرة سريعة وبجو من الحماس الكبير والطاقة  :الوقت
ومع ذلك، يجب أن تتوافق وتيرة . أما الوقت المقدّر فهو ثالثين دقيقة إلتمام كل درس. العالية

 .الالعبين صغار السن في مجموعتكومهارات  أعمار،إهتماماتإحتياجات، الدرس ومدته مع 

اليوم األول، اليوم الثاني واليوم : هناك ثالثة دروس لكل مهارة مصنفة وفق األيام   :التسلسل
تهدف الدروس إلى بناء المهارات   بشكل متسلسل لمساعدة األطفال على التعرف . الثالث

 .  على النشاطات وبناء المهارات من خالل التكرار

قائمة  الخطوط العريضة لألنشطة،التي تحتوي على الدروس  ملخصتتضمن بطاقة  :المصادر

لنشاطات، أفالم فيديو، ، دليل اأرقام صفحات النشاطات ، معباالدوات الرياضية الالزمة

     .مراجعة الموقع االلكتروني المذكور أدناه. وإقتراحات من األساتذة

    

لألسر بطاقة تلخيص الدروس وتشجيعهم على غناء األغاني و  توفير  :اللعب في المنزل
مساعدتهم على تعلم النشاطات . لعب لعبة أو أكثر مع أوالدهم في المنزل قبل الجلسة التالية

تأكد من أنهم يستطعون  .أو تأمين تدريب لألسر/عن طريق مشاركتهم في حصص التدريب و
. من المعلومات الحصول على دليل النشاطات والفيديو للمزيد

 :زيارة موقع الالعبين صغار السن >>
0TUwww.specialolympics.org/youngathletesU0T 
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 اليوم                                                                 
 

    الركل
 

 )دقائق 4(  الرياضة مع الغناء

فذلك سيكون كنشاط يجمعهم و يساعدهم على . امعتاد األطفال عليهإختر أغنية . للتحميةالالعبين صغار السن بأغنية  حصة من حصصإبدأ كل   الهدف
). الحركية، وتقليد الخطوات سوياً إتباع التوجيهات،الغناء (التكيفية  إنشاء الوعي الجسدي ودعم المهارات

 

 ."لنبدأ بأغنيتنا الرياضية، غنوا معي وقلدوا حركاتي ! حان وقت الالعبين صغار السن" إشرح

 The wheels on the bus  -":عجالت الحافلة"  أغنية 

 الالعبون في صفنا يقفزون . الالعبون في صفنا يقفزون ، يقفزون ، يقفزون
 .طوال النهار

 مضربهميؤرجحون مضربهم ،  يؤرجحون فريقنا  يالعبو التنس ف، 
 فترة  مضربهم طوال يؤرجحونفريقنا  يالعبو التنس ف. مضربهم  يؤرجحون

 . المباراة 

 

 )دقائق 5(    الركل

 ملعب  ة، كرة قدم صغيرة الحجم أو كركرة شاطئ، كرة بطيئة الحركة  االدوات

 . المرونة، المهارات الحركية، مقدمة لمهارات األسبوع السابعالتنسيق الحركي، اللياقة البدنية،  الهدف

 !"راقبوني. أيها الالعبين ، اليوم سنركل الكرة"   وبادر إشرح 

 اآلن إركلها. قف خلف الكرة. 
 قدم التي يفضلهاإجعل الالعب يركل الكرة بإتجاهك بال. 
 اآلن إجلب الكرة و أعطها لالعب ليركلها. رائع. 
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        !!بعض النصائح المساعدة

أن تكون العيون مركزة  يجب 
القدم التي ال  وضع؛ على الكرة

إلى الخلف تُستخدم في الركل 
؛ تتأرجح القدم التي ولجهة الكرة

الى ركل بها عند الركبةيس
بطريقة اليد  تحريكخلف؛ ال

 .معاكسة عند ركل الكرة
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 اليوم                                                                 
 

    الركل
 
 

 )دقائق 6(   جزاء  ركلةل التحضير

 ملعب ة ، كرة قدم صغيرة الحجم أو كركرة شاطئ، كرة بطيئة الحركة  االدوات

). ، وتقليد الخطوات الحركيةسوياً إتباع التوجيهات،الغناء (التكيفية المرونة، المهارات الحركية، والمهارات البدنية، اللياقة التنسيق الحركي،  الهدف

 ".ضع الكرة على األرض!  راقبوني . و بعدها نركل الكرة  جريسن! اآلن لنستعد للعب كرة القدم "  وبادر  إشرح

 إمشي نحو الكرة ثم قم بركلها. 
  الركلالى الجري و مرتقياً  ،النشاطيكرر إجعل الالعب . 
 لنفعلها مجدداً ! رائع. 

 )دقائق 5(    الركل من مسافة

 . ، أقماع و عالمات أرضيةة ملعب، كرة قدم صغيرة الحجم أو كركرة شاطئ، كرة بطيئة الحركة  االدوات

). ، وتقليد الخطوات الحركيةسوياً إتباع التوجيهات،الغناء (التكيفية  المرونة، المهارات الحركية، والمهارات ،التنسيق الحركي،اللياقة البدنيةالهدف 

 ".؟أي عالمة ستصل ركلتكإلى . مدى يمكننا أن نركل الكرة  لنرى إلى أي "   وبادر إشرح

  متعددة عالماتمحددة بمن مسافة وركلها الكرة  نحو الجريلمشي أو على اشجع الالعبين . 
 عالمة زرقاء، إلخ(القمع  نحوهل يمكنك ركل الكرة ! عمل رائع(.... 

 )دقائق 6(     بدقةالركل 

 . ، أقماع و عالمات أرضيةة ملعب، كرة قدم صغيرة الحجم أو كركرة شاطئ، كرة بطيئة الحركة  االدوات

  ).، وتقليد الخطوات الحركيةسوياً إتباع التوجيهات،الغناء (التكيفية المرونة، المهارات الحركية، والمهارات  تنسيق الحركي، اللياقة البدنية،ال الهدف

  .ضع الكرة على األرض ".في لعبة كرة القدم  اآلن لنجرب أن نسدد هدف. في لعبة كرة القدم تسجل األهداف من خالل ركل الكرة عبر االقماع"  وبادر إشرح 

  نحو المرمى أو بين قمعينو ركل الكرة  جريلمشي أو العلى اشجع الالعب . 
  التي يسجلها الالعبونإحسب األهداف ( لنرى كم هدف يمكن لفريقك أن يسجل !رائع( . 

 ).دقائق 4(  ختام الرياضة مع الغناء

 .  امعتاد األطفال عليه أو فكرة  إختر أغنية. أغنية للتهدئة/ ختامية  الالعبين صغار السن بأغنية صف إختتم  الهدف 

 ".وقلدوا حركاتيغنوا معي . عبين صغار السن مع أغنيةالبرنامج ال نختمل" إشرح

  الغناء

  تحرك ويديك ممدودتين: لعصفورحرك جسدك، طر كا(إذا كنت سعيًدا وتدرك ذلك صفق بيديك وحرك جسدك.( 
 تحرك : لعصفورك جسدك، طر كاحر( إذا كنت سعيًدا وتدرك ذلك فوجهك أكبر دليل على سعادتك، إذا كنت سعيًدا وتدرك ذلك صفق بيديك

 .)ويديك ممدودتين
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 اليوم                                                                      
 

    الركل
 )دقائق 4(  الرياضة مع الغناء

فذلك سيكون كنشاط يجمعهم و يساعدهم على . امعتاد األطفال عليهإختر أغنية . للتحميةالالعبين صغار السن بأغنية  حصة من حصصإبدأ كل   الهدف
). إتباع التوجيهات، وتقليد الخطوات الحركية(التكيفية  إنشاء الوعي الجسدي ودعم المهارات

 ."لنبدأ بأغنيتنا الرياضية، غنوا معي وقلدوا حركاتي ! حان وقت الالعبين صغار السن" إشرح

 The wheels on the bus  -":الحافلة عجالت"  أغنية 

 يركضون طوال  ،، يركضونفي صفنا يركضون العدائون. )كمكانإركض في (، يركضون ، يركضونالعدائون في صفنا يركضون
 .النهار

  قلد حركة الهوكي من االسبوع ( قرص الهوكي، يضربون  قرص الهوكي، يضربون قرص الهوكي العبو الهوكي في صفنا يضربون
 . المباراة فترة طوال  قرص الهوكيالعبو الهوكي في صفنا يضربون ) . السادس

 كرر نشاط اليوم األول  ،)دقائق 4(     جزاء ركلةالتحضير ل

 كرر نشاط اليوم األول ، )دقائق 5(    الركل من مسافة

 كرر نشاط اليوم األول ، )دقائق 5(  الركل بدقة

     

 )دقائق 5(      ركل الكرة

 .ملعب  ة ، كرة قدم صغيرة الحجم أو كركرة شاطئ، كرة بطيئة الحركة  االدوات

إتباع التوجيهات، تقليد (التكيفية ، والمهارات )جري، القفز، الرمي، التوازنال( الحركية المرونة، المهارات ،، اللياقة البدنيةةالجسدي ةوعيتال الهدف
 ).الخطوات الحركية

  !" .تذكر إبقي عينيك على الكرة. كتجاهن لنركل الكرة  عتدما أدحرجها بإاآل"  وبادر إشرح  

 دحرج أو إركل الكرة نحو الالعب و شجعه على ركل الكرة المتحركة بإتجاهك أو أو بإتجاه هدف متحرك . 
  إليكإطلب من الالعب إرجاع الكرة. 
  ًمع الالعب(اآلن لنعيد الكرة مجددًا . كان هذا عمالً رائعا( 
  تقسيم الالعبون مع مدربهم  إعط الالعب فرصة إضافية ليتمرن من خالل

 الى مجموعات صغيرة
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 اليوم                                                                      
 

    الركل
 

 )دقائق 5(   إعطي و إذهب

 .رة قدم صغيرة الحجم أو كرة  ملعب، أقماع، كشاطئ، كرة بطيئة الحركةكرة   االدوات

إتباع التوجيهات، تقليد الخطوات ( التكيفية، والمهارات ، تناسق بين العين و اليدالمرونة، المهارات الحركية  ،، اللياقة البدنيةالتنسيق الحركي الهدف
 ).، العدالحركية

  ."االقماعركلها بين سأركل الكرة لك و أنت إ. لنلعب كرة القدم"   وبادر إشرح

  القمعينبإتجاه المرمى أو بين إركل الكرة نحو الالعب و شجعه على ركل الكرة المتحركة . 
  لنستمر باإلحصاء و نرى كم هدف سيحرز فريقك! لقد سجلت هدفًا . 
 بالمحاولة آخر يقوم العب  !هدف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كرر األغنية التي إستخدمت في اليوم األول إلنهاء الدرس )دقائق 3(  ختام الرياضة مع الغناء 
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 اليوم                                                                           
 

    الركل
 

 )دقائق 4(  الرياضة مع الغناء

 ."لنبدأ بأغنيتنا الرياضية، غنوا معي وقلدوا حركاتي ! حان وقت الالعبين صغار السن"  إشرح

 The wheels on the bus  -":عجالت الحافلة"  أغنية 

  النهار طوالالعبون كرة القدم  في صفنا يركلون الكرة . يركلون الكرة يركلون الكرة، يركلون الكرةفي صفنا  العبون كرة القدم. 
 المباراةفترة الرامي في فريقنا يرمي الكرة طوال . ، يرمي الكرة الرامي في فريقنا يرمي الكرة، يرمي الكرة. 

  والثاني كرر نشاط اليوم األول ، )دقائق 5(    الركل من مسافة

 

 كرر نشاط اليوم الثاني، )دقائق 5(  الركل بدقة

 

  الثانيكرر نشاط اليوم  ،)دقائق 5(      ركل الكرة

 

 الثانيكرر نشاط اليوم  ،)دقائق 5(   إعطي و إذهب

 

 )دقائق 4(   األنفاق/ الجسور

 )إتباع اإلتجاهات، تقليد الخطوات الحركية(،  المهارات التكيفية القوة، اللياقة البدنية الهدف

إذا كان قادرًا جسديًا ، إجعل اللعاب ينحني إلى األمام بوضع يديه ." األنفاق  أوالً دعونا ننبني نفقنا الخاص حسنًا اآلن سنلعب لعبة الجسور و"  وبادر إشرح
 .تحت النفق أو الجسر) بشكل لولبي ، أو مشياً (و ردجليه على األرض ، ليصبع كالجسر أو النفق ، شجع العب آخر ليزحف 

  األنفاق

). الى االعلى لتصنع نفقاليدين و األقدام على األرض ،إرفع جسدك (من يمكنه اإلنحناء هكذا ليصنع نفق؟ " 
بعد ان تعبرالنفق، إصنع نفق آخر إلى جانب ! اآلن ، من يريد العبور تحت النفق؟ رائع . مذهل، لقد صنعنا نفق

 !"لقد أصبح نفقنا أكبر بكثير ! جيد ! صديقك

  يصنع أحد الالعبين النفق من خالل مالمسة يديه و قدميه لألرض أو بالركع على ركبتيه و
واحد نفًقا عندما ينحني ويضع يديه وقدميه على األرض أو أن ينحني على  يشكل العب
 .ركبتيه ويديه

 يزحف الالعبون اآلخرون، وينطلقون بسرعة تحت النفق. 
 تشكيل نفًقا إلى ( توسيع النفق / عندما يمر الالعب من تحت النفق، دعه يساهم في تمدي

 .)جانب الالعب الذي بدأ النشاط
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 اليوم                                                                          
 

    الركل
 

 الجسور

إدفع نفسك . ضع يديك وقدميك مستقيمين على األرض. إجلس على األرض(من يستطيع أن ينحني ليشكل جسًرا؟ . اآلن فسنلعب لعبة الجسور! حسنًا " 
 !اآلن لنشكل جسًرا ونمر من تحته أما.) إلى االعلى

 يشكل العب واحد جسًرا عندما ينحي ويضع يديه وقدميه مستقيمين على األرض ويدفع نفسه الى االعلى. 
 يزحف الالعبون اآلخرون ، وينطلقون بسرعة تحت الجسر. 
  الالعبين اآلخرين يمرون من تحتهملتسهيل اللعبة، إسمح لالعبين أن يضعوا يديهم أو قدميهم على الحائط أو على أي غرض، ودع. 

 .إلنهاء الدرس و الثاني كرر األغنية التي إستخدمت في اليوم األول )دقائق 3(  ختام الرياضة مع الغناء

 

  

 

  ركل الكرةدروس : السابعلقد انتهيت من األسبوع.  

 !إستعراض المهارات الرياضية:البدء بدروس األسبوع الثامن يمكنك
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