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توفر مجموعة الدروس هذه األلعاب والنشاطات لمساعدة األطفال على تنمية : كمهارات رياضيةمراجعة المهارات : الثامناألسبوع 
 .الالعبين صغار السن    التدريبي على برنامج المنهج هذا تم تطويرها خالل  مهارات

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

 .أعمارهم بين السنتين وسبع سنين

ضع بالغ واحد لكل  :حاجة للبالغين
 جنّد المساعدة). 1/4نسبة (أربعة أطفال 

من قبل األسر، المتطوعين،الطالب 
األكبر سنًا، طالب الجامعات وغيرهم في 

المجتمع للتأكد من تحقيق سالسة 
 .البرنامج  بطريقة ممتعة

يتم تنفيذ برنامج الالعبين صغار  :الوقت
السن بوتيرة سريعة وبجو من الحماس 

أما الوقت المقدّر . الكبير والطاقة العالية
ومع . ثين دقيقة إلتمام كل درسفهو ثال

ذلك، يجب أن تتوافق وتيرة الدرس 
 أعمار،إهتماماتإحتياجات، ومدته مع 
الالعبين صغار السن في ومهارات 
 .مجموعتك

هناك ثالثة دروس لكل مهارة   :التسلسل
اليوم األول، اليوم : مصنفة وفق األيام 
تهدف الدروس إلى . الثاني واليوم الثالث

ات   بشكل متسلسل لمساعدة بناء المهار
األطفال على التعرف على النشاطات 

 .  وبناء المهارات من خالل التكرار

 ملخصتتضمن بطاقة  :المصادر

الخطوط التي تحتوي على الدروس 

قائمة باالدوات  العريضة لألنشطة،

أرقام صفحات  ، معالرياضية الالزمة

لنشاطات، أفالم فيديو، ، دليل االنشاطات

     .مراجعة الموقع االلكتروني المذكور أدناه. وإقتراحات من األساتذة

    

. لألسر بطاقة تلخيص الدروس وتشجيعهم على غناء األغاني و لعب لعبة أو أكثر مع أوالدهم في المنزل قبل الجلسة التالية توفير  :اللعب في المنزل
تأكد من أنهم يستطعون الحصول على دليل  .أو تأمين تدريب لألسر/مساعدتهم على تعلم النشاطات عن طريق مشاركتهم في حصص التدريب و

. من المعلومات النشاطات والفيديو للمزيد

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

    مراجعة المهارات كمهارات رياضية   
 

 )دقائق 4( الرياضة مع الغناء 

فذلك سيكون كنشاط يجمعهم و يساعدهم . إختر أغنية معتاد األطفال عليها. للتحميةالالعبين صغار السن بأغنية  حصة من حصصإبدأ كل   الهدف
). ، وتقليد الخطوات الحركيةسوياً إتباع التوجيهات،الغناء (التكيفية  على 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 يركضون . يركضون يركضون يركضون صفنا في  العبونال
 .طوال النهار

 في المياه يسبحون في السباحون  .السباحون في المياه يسبحون يسبحون يسبحون
. حوض السباحة

 

  )دقائق 4(   أسلوب الجري

). إتباع التوجيهات، وتقليد الحركات الحركية( التكيفية، اللياقة البدنية، المهارات الحركية والمهارات القوة الهدف

. )ملعب ألعاب القوى(والميدان  المضمارالمسار اليوم سنمارس رياضة يمكن أن تروها في . هذا األسبوع سنتمرن على رياضات مختلفة" وبادر إشرح 
 ."بطرق مختلفة جريأوالً لنجرب ال

 :أسلوب الجريفارة، لتغير إستعمل الص  

 بسرعة/ إقفز ببطء 
 بسرعة/ببطء إجري 
 وراءإلى ال إجري 
 الجريعند  عاليًا  رفع الركبة(وإرفع ركبتيك  إجري( 
 االقدامالمشي على رؤوس 

. جريللمختلفة مستخدمًا أساليب ات في الجري سباق نظم أو، 
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 اليوم                                                                               
 

    مراجعة المهارات كمهارات رياضية   
 

  )دقائق 5(  إنقل/ أركض واحمل

.  األرض علىمتساوية  مسافات، عالمات أرضية توضع على حبوبأكياس  االدوات

إتباع (التكيفية ، والمهارات المروتة،  المهارات الحركية، اللياقة البدنيةالتنسيق الحركي،  الهدف
). الحركيةالتوجيهات، تقليد الخطوات 

 عالمةأن يقف على كل العب أطلب من ، بعدها لعالمات األرضية في أرجاء الغرفةضع ا وبادر إشرح 
اآلن لنلعب لعبة . "الذي يقف على اول عالمة أرضيةالعب الى ال الحبوبأعط كيس . محددة
. الجري

 )لعالمة الى امن القاعدة  جريسير) القاعدة االساسية/الالعب على العالمة األولى
  .الثانية

 سيركض بدوره إلى العالمة التالية و يعطي كيس ) على العالمة الثانيةالذي يقف طفل الى ال( الحبوببعدها سيقوم بإعطاء كيس
 )على العالمة الثالثةالذي يقف لطفل الى ا(الحبوب 

 نحوي جري و ي الحبوبيحصل على كيس ) على العالمة األخيرةالذي يقف الطفل ( نصل الى حول الغرفة حتى جريسنستمر بال
 ".االساسية لقاعدة ا"الى 

 إنطلقإستعد، تحضر ، . 

 

  )دقائق 5(  إقفز عاليًا

ليتمكن الالعبون  حول مكان التدريب االدواتهذه  زعتو. حبال، وحواجز/، كرات، عارضة توازن، قمعحبوب ، أكياسوتد ،عالمات أرضية االدوات
.  االدواتمختلف  فوق الوثب من

إتباع ( تكيفيةرات الحركية ، والمهارات ال، اللياقة البدنية، المهامروتةالتنسيق الحركي، ال الهدف
). التوجيهات، تقليد الخطوات الحركية

  ". فوق األدوات  الوثبسنحاول . بالوثب العالياآلن سنقوم " وبادر إشرح

  فوقها القفزحاول  من ثمو   –األدواتإقفز أوالً على . 
  الثانية و حاول مجدداً  االداة  إلىاآلن إنتقل. 
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 !!بعض النصائح المساعدة

يمكن لألطفال أن يقفزوا على 
قدمهم إذا لم تتمكم االودات أو فوقها 

كانوا  في حال؛ من مالمسة األرض
األدوات بدالً من القفز على يقفزون 

، تحداهم ليصلوا إلى غرض فوقها
 هذاقيامهم بخالل ) الوشاح: مثال(

 .  التمرين
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 اليوم                                                                               
 

    مراجعة المهارات كمهارات رياضية   
 

 )دقائق 5(   الوثب فوق الحواجز

 .ضع الوتد في ثقوب القمع. عصاالالقمعين والوتد أو اً ستخدمم الحواجزإصنع . وتد مع قمعين االدوات

 ).إتباع التوجيهات، تقليد الخطوات الحركية( التكيفية، والمهارات التنسيق الحركي، المروتة، المهارات الحركية الهدف

". اآلن سنقفز فوق الحواجز. "الالعب على مهارة بناءاً اإلرتفاع  الئم. من أدنى إرتفاع اً دائمإبدأ ، لالعب حواجزعدة ضع   وبادر إشرح 

  يهماأن يحط على كلتكلتا القدمين، و اً ستخدمم العارضةفوق  الوثبعلى شجع الالعب. 
  كررو العارضةمن فوق أدنى إرتفاع، إرفع قفز الجميع بعد أن. 

، لنرى العارضةفوق على الوثب قام الجميع أن اآلن و بعدما . "ا البعضقدام من بعضهماألبعض على بعد  عارضتينضع ) إختياري(لمزيد من التحدي ل
 ."أيضاً  اإقفز فوقهونحو العارضة الثانية ، أمشي ىاألول العارضة إقفز فوق . بالتتالي من يمكنه القفز فوق اإلثنين

 

  )دقائق 5(   :مسافة عنالرمي في الدقة 

. كرة لينة صغيرة، عالمات أرضية االدوات

إتباع التوجيهات، ( التكيفية، والمهارات )، الرمي، التوازنالوثب، جريال(، المهارات الحركية ةنالتنسيق الحركي، المرو، الجسدية التوعية الهدف
). تقليد الخطوات الحركية

.  رمي الكرة على العالمةعلى  الطفل  شجع. من بعضها البعضأقدام  3مسافة على ) نجوم: مثال(ضع العالمات  وبادر إشرح

 عالمة أرضية/ن سنقوم برمي الكرة على أول نجمةاآل. 
 – عالمة أرضية/ ةثانيال نجمةالتقط الكرة و إرمها على اآلن إذهب و إل رائع. 
 –  العالمة الثالثة؟ /النجمة هل يمكنك رميها على مدهش 

  )قدقائ 4(  ختام الرياضة مع الغناء

فذلك سيكون كنشاط يجمعهم و يساعدهم على إنشاء الوعي . امعتاد األطفال عليهإختر أغنية . إختم صف الالعبين الصغار بأغنية ختامية الهدف
. التاليو يساعد على اإلنتقال إلى النشاط  )، وتقليد الخطوات الحركيةسوياً إتباع التوجيهات،الغناء (التكيفية  الجسدي ودعم المهارات

." غنوا معي وقلدوا حركاتي . لننهي برنامج الالعبين صغار السن مع أغنية" شرحإ

  الغناء

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

 .)ويديك ممدودتين
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 اليوم                                                                                       
 

    مراجعة المهارات كمهارات رياضية   
 

 )دقائق 4( الرياضة مع الغناء 
 

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

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

 النهارالالعبون في صفنا يدحرجون الكرة طوال . الالعبون في صفنا يدحرجون الكرة، يدحرجون الكرة، يدحرجون الكرة. 
  الالعبون في فريقنا يقفزون . األعلى وإلى األسفل، إلى األعلى وإلى األسفل، إلى األعلى وإلى األسفلالالعبون في فريقنا يقفزون إلى

 .خالل المباراة إلى األعلى وإلى األسفل –

  )دقائق 4(   عارضة التوازن

الحبال / عارضة التوازن االدوات

إتباع للتوجيهات، وتقليد ( التكيفية، والمهارات)، الرمي، التوازنالوثب،  الجري( ، المهارات الحركيةالمرونة التوعية الجسدية، اللياقة البدنية، الهدف
  ).الخطوات الحركية

حسنًا أيها . من الجمبازالتي هي جزء و عارضة التوازن – سنتمرن علىأوالً . مختلفة رياضات على سنتمرناليوم  أيها الالعبون –"   وبادر إشرح
"  :شاهدوني. ماذا أفعل قلدواأريدكم أن ت. ذلك بجسدكم  فعلواي و حاولوا أن تدبجسأفعل  ذا، شاهدوا ماالالعبين

 ى أصابع قدميقف علأالحبل، / ى على عارضة التوازنخرأمام األقدم  اً ضعاوقف ، الحبال/ واحدة على عارضة التوازنقف على  قدم أ  
 !دورك اآلن... الحبل / على عارضة التوازن على كعب قدمي،أ قف الحبل/على عارضة التوازن

 مضتينمغ/تحت، أو عينيك مفتوحتين/فوق/ الوراء/جربها مع تحريك يديك إلى األمام اآلن. 
  توازن هو مهارة إلشراك عضالت  در وزن الجسيتغي. يحافظ على توازنه هذه التقنيات الجديدة للتوازن بينما ةجربعلى تشجع الالعب

 . فنية و رياضية

 )دقائق 4(  علىإلتقاط الكرة من األ

كرة شاطىء كبيرة، كرات بطيئة الحركة  االدوات

، التوعية الجسدية، الحس العميق والمهارات )رمي الكرة، إلتقاطها واإلحتفاظ بها(الحركي، القوة، اللياقة البدنية، المهارات الحركية  التنسيق الهدف
مفهوم إلتقاط الكرة من مسافة قريبة، إستعن بكرة شاطىء كبيرة أو بكرة بطيئة لتفسير ). إتباع التوجيهات وتقليد الخطوات الحركية(المالئمة 
. الحركة

!" أيها الالعبين سنتمرن على إلتقاط الكرة الكبيرة. " ثالث أقدام على مسافة إركع أمام طفل وبادر إشرح

  مع توجيه األصابع  كرة كبيرة وشجع الطفل على إلتقاط الكرةكرة الشاطئ أو إرم برفق
. تأكد من أن عملية الرمي أتت من مستوى الخاصرة. )من فوق الخاصرة(ألعلى الى ا

 .إلتقط الكرة واصابعك موجهة الى االعلى" أرأيت كيف رميت الكرة؟"
  تابع التمرين مع توسيع . الطفل الجسدية قدراتالمسافات واإلرتفاعات وفًقا ل نوع

سأترككم تتمرنون على ما ! مل رائعع. "المسافة وتنويع الرميات بين عالية ومنخفضة
 ."دربتكم عليه

   الالعبين في التمرين مشاركة كافةمّرن كل العب قدر المستطاع، ولكن إحرص على .
   رمي األطفال الذين ينتظرون دورهم، يمكنهم تشجيع اآلخرين، أو رمي كرة خيالية، أو 

 .إن تواجدت كرة أخرى 
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 اليوم                                                                                      
 

    مراجعة المهارات كمهارات رياضية   
 

 )دقائق 5(    الرمي من األعلى

 كرة  لينة صغيرة   االدوات

التنسيق الحركي، المرونة، اللياقة البدنية، المهارات الحركية   الهدف

، بإرجاع يده إلى \واحدة يد شجع الالعب أن يستخدم . نتبع في هذا النشاط  التقنيات نفسها التي إستخدمناها في نشاط الرمي بيد واحدة   وبادر إشرح
 ". هيا بنا نرمي هذه الكرة الصغيرة بيد واحدة كما أفعل أنا . " الوراء بعدها رمي الكرة إلى األمام بإتجاهك

 قف بشكل جانبي. 
 إرفع اليد التي تمسك بها الكرة الى فوق رأسك. 
 إحني يديك إلى المرفق. 
 اآلن إرمي الكرة. 
  هيا بنا نعيدها مرة أُخرى! كان هذا رائعًا ، عمل جيد . 

 

 )دقائق 4(   كرة اليد

 . كرة شاطئ، قمع   االدوات

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

 ."  . إبقي يدك مفتوحة و إضرب الكرة هكذا –راقب . اآلن سنرى إذا كان بإمكاننا ضرب هذه الكرة و إنزالها عن القمع وبادر إشرح

 ضع الكرة على القمع و إضربها بيد مفتوحة أو بقبضة الكف. 
 ِصف الالعبين وجهًا لوجه مع القمع و يأخذ كل العب دوره في رمي الكرة و من ثم إعادتها. 
 عمل جيد . ن فعلتها حسنًا ، اآل! 

 

 ) دقائق 6(  :هوكي المبتدئين

 . كرة شاطئ، كرة لينة صغيرة ، مضرب ، عصا هوكي حجم صغير، أو مضرب غولف، بالستيكية حجم صغير  :االدوات

التنسيق الحركي، اللياقة البدنية، المرونة، المهارات الحركية، التنسيق بين العين و  الهدف
 . اليد

ضع كرة كبيرة على " . أوالً سنعلب الهوكي . اليوم سنتعلم القيام ببعض الرياضات"    وبادر إشرح
 .األرض 

  قف بوضع جانبي. 
  عصا الهوكي ، أو مضرب الغولف(إمسك بالعصا( 
 اآلن إضرب الكرة 
  عظيم! 

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

    مراجعة المهارات كمهارات رياضية   
 

 )دقائق 4( الرياضة مع الغناء 
  

 ."غنوا معي وقلدوا حركاتي  لنبدأ بأغنيتنا الرياضية،! حان وقت الالعبين صغار السن"  إشرح
 The wheels on the bus  -":عجالت الحافلة"  أغنية 

 طوال  الالعبون في صفنا يلمسون أقدامهم، -. يلمسون أقدامهم، يلمسون أقدامهم ،)ينحنون ويتمددون(عبون يلمسون أقداهم الال
 .النهار

  الرامي في فريقنا يرمي الكرة طوال فترة المباراة. الرامي في فريقنا يرمي الكرة، يرمي الكرة، يرمي الكرة. 

 

 )دقائق 6(    :الكرة الللينة للمبتدئين/التنس

 . كرة شاطئ، كرة لينة صغيرة ، أقماع، ريشة، مضرب تنس حجم صغير أو مضرب بالستيكي  االدوات

 . التنسيق الحركي، اللياقة البدنية،المرونة، المهارات الحركية، التنسيق بين العين و اليد الهدف

ضع كرة كبيرة على القمع، و إستخدم العالمات األرضية لمساعدة الالعب على تعلم الوقوف بموضع " . الكرة اللينة /اآلن سنلعب التنس"    وبادر إشرح
 .جانبي

  المضرب بيد واحدة اآلن قف بموضع جانبي و إمسك. 
 إضرب الكرة بمضربك. 

 )دقائق 4(   الركل

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

  ).إتباع التوجيهات، تقليد الخطوات الحركية( التكيفيةوالمهارات التنسيق الحركي، اللياقة البدنية، المرونة، المهارات الحركية،  الهدف

 !"، راقبونيأوالً سنقوم بركل الكرة! كرة القدم لعبة اآلن سنتمرن على "   وبادر إشرح 

 قف خلف الكرة وإركلها. 
 إجعل الالعب يركل الكرة وثم الجري و هو يركل الكرة. 
 لنكرر هذا التمرين. رائع 

 )دقائق 5(   جزاء  ركلةل التحضير

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

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

 ". األرض على الكرة ضع!  راقبوني.  الكرة ونركلسنجري . الجزاء ركلة على سنتمرن اآلن"  وبادر  إشرح

 إمشي نحو الكرة ثم قم بركلها. 
  إجعل الالعب يكرر النشاط، مرتقيًا الى الجري والركل. 
 لنفعلها مجدداً ! رائع. 

  

8االسبوع  3  2 1 



Ref: I-MENA/Sports &Initiatives Office/NFE/91/2014 
Page 8 of 8 

 

 اليوم                                                                                             
 

    مراجعة المهارات كمهارات رياضية   
 

 )دقائق 5(   إعطي و إذهب

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

إتباع التوجيهات، تقليد الخطوات (والمهارات التكيفية التنسيق الحركي، اللياقة البدنية، المرونة، المهارات الحركية ، تناسق بين العين و اليد،  الهدف
 ).الحركية، العد

 ." سأركل الكرة لك و أنت إركلها بين االقماع. لنلعب كرة القدم"   وبادر إشرح

 إركل الكرة نحو الالعب و شجعه على ركل الكرة المتحركة بإتجاه المرمى أو بين المخروطين . . 
  لنستمر باإلحصاء و نرى كم هدف سيحرز فريقك! لقد سجلت هدفًا . 

 

 .كرر األغنية التي إستخدمت في اليوم األول إلنهاء الدرس )دقائق 3(  الغناءختام الرياضة مع  
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 تهانينا! 
خطط لنشاط التتويج مع برنامج األولمبياد . و برنامج الالعبين صغار السن  رياضية مراجعة المهارات كمهارات: لقد انتهيت من األسبوع الثامن

 قراءةراجع الُكتيب على اإلنترنت ل. كتسبوا ثقة إضافيةاألطفال ليمرنوا مهاراتهم و ييمكنك إعادة أو مالئمة الدروس لمساعدة . الخاص المحلي
: إقتراحات األساتذة و مصادر أخرى على الموقع اإللكتروني التالي

www.specialolympics.org/youngathletes 

 

http://www.specialolympics.org/youngathletes

	الأسبوع الثامن: مراجعة المهارات كمهارات رياضية: توفر مجموعة الدروس هذه الألعاب والنشاطات لمساعدة الأطفال على تنمية مهارات تم تطويرها خلال هذا المنهج التدريبي على برنامج    اللاعبين صغار السن .
	لمحة عامة
	اليوم
	مراجعة المهارات كمهارات رياضية
	اليوم
	مراجعة المهارات كمهارات رياضية
	اليوم
	مراجعة المهارات كمهارات رياضية
	اليوم
	مراجعة المهارات كمهارات رياضية
	اليوم
	مراجعة المهارات كمهارات رياضية
	اليوم
	مراجعة المهارات كمهارات رياضية
	اليوم
	مراجعة المهارات كمهارات رياضية

