برنامج الالعبني صغار السن
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برنامج الالعبني صغار السن من األوملبياد الخاص
برنامج الالعبني صغار السن من األوملبياد الخاص هو برنامج رياىض وبرنامج لعب لألطفال مع ومن غري
إعاقات فكرية والذين ترتاوح أعامرهم بني  2و  7سنوات .يقدم برنامج الالعبني صغار السن املهارات
الرياضية األساسية،مثل الجري ،ركل الكرة ورميها  .يوفر برنامج الالعبني صغار السن لالرس ،املعلمني مقدمى
الرعاية واألفراد من املجتمع فرصة ملشاركة فرح مامرسة الرياضة مع كافة األطفال.
يشارك األطفال من ذوي كافة القدرات ،ويستفيدون جميعاً.
يتعلم األطفال كيفية اللعب مع اآلخرين ومن ثم تتطور لديهم مهارات هامة تساعدهم عىل التعلم .يتعلم
األطفال أيضاُ مفاهيم املشاركه ،تبادل األدوار وإتباع التوجيهات .هذه املهارات تساعد األطفال عىل مامرسة
األنشطة املختلفه يف محيط أرسهم ،مجتمعاتهم ومدارسهم.
يساعد برنامج الالعبني صغار السن األطفال عىل أكتساب اللياقة الجسدية بطريقة مرحة. من املهم جدا
تعليم األطفال أساسيات الطعام الصحى منذ صغرهم  .ندعم بذلك إتباعهم منط حياة صحى يتضمن الحركة،
الصدقات وحب التعلم الدائم .
برنامج صغار الالعبني سهل التنفيذ و ﻤﻳنح املتعه للجميع .ميكن تنفيذه يف املنزل ،املدارس أو املجتمع،
وذلك بإستخدام دليل نشاطات برنامج الالعبني صغار السن واالدوات األساسية.
من خالل برنامج الالعبني صغار السن ميكن أن يكون جميع األطفال ،أرسهم واألفراد يف املجتمع جزءا ً من فريق دامج.

عند والدة طفيل،إكتشفت أن لديه إعاقة فكرية .آنذاك إنهار عاملي.
يف برنامج الالعبني 0صغار السن ،أراه يتحرك ،يبتسم ،يختلط بحرية
مع اآلخرين وال ﻤﻳسك طرف ثوﻲﺑ .هذا األمر يجعلني أبﻲﻜ من
السعادة وأعيد أميل يف أنه يستطيع أن يكون مستقل يوماً ما.
اليوم أتجرأ للتعلم والتخطيط للعبكرة املرضب البايسبول مع
إبني عندما يكرب”.
ميساي ،اليابان

برنامج الالعبني صغار السن من األوملبياد الخاص
يرحب برنامج الالعبني صغار السن باألطفال وأرسهم يف عامل األوملبياد الخاص،
تتضمن أهداف الربنامج:
•يجمع األطفال مع ومن غري إعاقات فكرية للعب معاً ليتعلموا ويتفهموا بعضهم البعض.
•يدعم الدمج اإلجتامعي واللعب الدامج يف املدارس ،املجتمعات واملنا زل.
•يوفر لألطفال نشاطات وألعاب تلبي مهاراتهم ومستويات قدراتهم
•يظهر كيف ميكن للمألبيواد الخاص دعم األرس
•يُظهر أنه يجب تقدير كافة األطفال بناءعاً ىل مواهبهم وقدراتهم
•يعزز اللياقة ويعلم األطفال كيف يبقوا ناشيطني ،إتباع نظام غذا ي صحي وتناول كميات
من املاء.

الجميع مستفيد من برنامج الالعبني صغار السن
•املهارات الحركيه .األطفال ذوي اإلعاقات الفكرية الذين شاركوا يف برنامج الالعبني صغار
السن ملدة  8أسابيع ،أظهروا تطور يف مهاراتهم الحركية ل  7أشهر .هذا مقارنة ملدة  3أشهر
إكتساب املهارات الحركية لألطفال الذين مل يشاركوا.
•املهارات اإلجتامعيه ،العاطفيه والتعليميه. أفاد أرس وأساتذة األطفال الذين شاركوا يف
منهجربنامج الالعبني صغار السن ،بأن األطفال تعلموا املهارات التي سيستخدمونها يف
مرحلة ما قبل إلعداد ية يف املدرسة .كا ن األطفال أكرث .ثقة وأيضاً لعبوا بطريقة أفضل مع
األطفال اآلخرين .
•املهارات. يقول أفراد األرس أن برنامج صغار الالعبني رفع من مستوى آمالهم فيام يتعلق
مبستقبل أ طفالهم.
•اإلستعداد الريايض. يساعد برنامج الالعبني صغار السن األطفال ليك يطوروا حركات
ومهارات رياضية هامة .هذه املهارات من شأنها تجهيزهم للمشاركه يف الرياضات عند
بلوغهم مرحلة عمريه أكرب.
•التقبل. للعب الدامج عدة فوائد لألطفال من غري اإلعاقات الفكرية أيضاً .فهو يساعدهم
عىل فهم اآلخرين وتقبلهم بشكل أفضل.

Favazza, P. C., Siperstein, G. N., Zeisel, S., Odom, S. L., & Moskowitz, A. L. (2011).
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طبيعة تأثري برنامج صغار الالعبني :تأثري التطوير الحريك .واشنطون ،دي.يس :.مؤسسة األوملبياد الخاص.
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برنامج الالعبني صغار السن من األوملبياد الخاص
مرحلة اإلنطالق
يتضمن دليل النشاطات كافة املعلومات لتطبيق برنامج الالعبني صغار السن .يحتوي عىل  4أقسام:
أربعة أقسام:

	 .1املقدمة
	 .2نشاطات برنامج الالعبني صغار السن
	 .3مصادر لألفراد الذين يطبقوا برنامج الالعبني صغار السن
	 .4مصادر إصافيه

إحرص عىل قراءة املقدمة وأقسام النشاطات ،هي مخصصة لكافة األساتذة ،املدربني وأفراد األرس .ومن
املهم أيضاً التفكري ﺑمكان إقامة النشاطات  -يف املدرسة ،يف املجتمع أو يف املنزل  -وراجع القسم ذات الصلة
باملكان .بعدها قم ﻤﺑراجعة النشاطات .تأكد من أن تتوفر لديك املعدات أو األدوات الالزمة قبل البدء
الربمانج.
ثالثة ﻤﻧاذج لربنامج الالعبني صغار السن من األوملبياد الخاص

املدرسه

املجتمع

املنزل

•املدرسه (صفحة :)63 تحت قيادة املعلمني يف املدرسة .يتم مامرسة األنشطة أثنا ءاليوم
املدريس.يتم مامرسة األنشطة مرة واحدة عىل األقل أسبوعياً ،إال أنه من األفضل مامرستها ثالث
مرات أسبوعياً .ﻤﻳكن إدراجها كجزء من دروس املرحلة اإلبتدائيه أو ما قبلها.
•املجتمع (صفحة :)73 بقيادة مدربني ومتطوعني يف برنامج الالعبني صغار السن .توفر لألرس،
األقارب واألصدقاء الفرصة ليتجمعوا معاً .ﻤﻳكن مامرسة األنشطة يف نادي ريايض ،مركز ترفيه أو
مرافق املجتمع األخرى .ﻤﻳكن إقامة النشاطات عىل األقل مرة يف األسبوع ومع األرس التي تطبق
منهج املنزل ،تقام النشاطات مرتني يف األسبوع عىل األقل.
•البيت (صفحة  :)81يلعب أو يتدرب االطفال ،األرس ،األقارب واألصدقاء معا يف املنزل .يتم
إستخدام دليل النشاطات للنصائح واإلقرتاحات .تقام النشاطات العائلية عىل األقل  3مرات
يف األسبوع يف املنزل .ﻤﻳكن أن تكون نشاطات فردية (ولد واحد  -عضو أرسة واحد) أو ضمن
مجموعة صغرية واحدة.
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برنامج الالعبني صغارالسن من األوملبياد الخاص
إستخدام دليل برنامج الالعبني صغار السن
يتضمن دليل نشاطات الالعببني صغار السن ألعاب ونشاطات من شأنها أن تساعد األطفال عىل تعلم
حركات سوف يستخدمونها يف حياتهم الرياضية واليومية.
يحتوي دليل األنشطة عىل ﻤﺛاﻲﻧ مهارات .تتضمن كل مهارة أنشطة ﻤﻳكن مامرستها مع طفل واحد أو
مجموعة من األطفال .يحتوي دليل األنشطة عىل إرشادات تتعلق بكيفية تعديل األنشطة بحيث تتناسب
مع املهارات واإلحتياجات الخاصة بكل طفل.
لكل مهارة ،تندرج النشاطات من األسهل إىل األكرث صعوبة .وتندرج أيضاً النشاطات برتتيب التطور
الطبيعي ،من املهارات األساسية إىل املهارات األكرث تعقيدا ً .طابق كل نشاط بقدرة الطفل .بينام يصبح
الطفل يشعر بإرتياح أكرث ﻤﺑهارة معينة ،إنتقل إىل نشاط أكرث صعوبة.
عىل سبيل املثال :يف مهارة حجز الكرة وإلتقاطها ،أول نشاط مقرتح هو دحرجة الكرة وحجزها .يف هذا
النشاط ،يجلس األطفال عىل األرض .هذا يسمح لألطفال بالعمل عىل تناسق اليد-العني مع جسم متحرك.
وألنهم جالسون ،لن يقلقوا حول مهارات القوة ،التوازن أو الخو ف.
النشاط الثالث ،اإلمساك بالفقاعات ،يعتمد عىل املهارات األساسية الالزمة لإلمساك بالكره .تحلق الفقاقيع
ببطء حتى يتمكن األطفال من مالحقتها بينام تسقط .ميكنهم التصفيق أو إلتقاط الفقاقيع بيديهم .يف هذا
النشاط ال يقلقوا حول إستخدام يديهم أو أجسامهم لإللتقاط كام هو الحال يف األنشطة الالحقة.

ﻤﻳكن الحصول عىل مصادر ومقاطع فيديو لدعم برنامج
الالعبني صغار السن عىل املوقع الرسمي التايل:
resources.specialolympics.org/
YoungAthletes
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برنامج الالعبني صغارالسن من األوملبياد الخاص
ال تتطلب فقرات برنامج الالعبني صغار السن أن تتبع الرتتيب املدرج يف دليل النشاطات .قد يكون من
األفضل أن تركز عىل مهارة واحدة لكل حصة أو أن تقيم النشاطات األساسية التي تشمل عدة
مهارات ،عىل سبيل املثال:

•املدرسه: قد يرغب املدرسون يف إدارة الوحدات التدريبيه لربنامج صغار الالعبني عىل
املهارات األساسيه من جميع مجاالت املهارات .كلام أحرز األطفال معدالت تقدم يف
املهارات األساسيه ،ميكن للمدرسني اإلنتقال إىل املهارات األكرث صعوبه عىل مدار وحدات
تدريبيه متعددة
•املجتمع:ميكن لربنامج الالعبني صغار السن أن يقام يف نادي لكرة وأن يتضمن نشاط
واحد من املهارات األساسية ،نشاط واحد من مهارة الجري وامليش ،وكافة نشاطات
الرمي .يستطيع كافةاألطفال من مختلف القدرات املشاركة وتطوير مهاراتهم بالطريقة
التي تناسبهم.
• املنزل:قد ترغب األرس إختيار أكرث النشاطات التي يستمتع بها أطفالهم أو تلك التي
تسمح لألقارب واألصدقاء باملشاركة.
من املهم أن تأقلم اإلحتياجات الفردية للطفل لضامن أن برنامج الالعبني صغار السن لديه أكرب تأثري
عىل جميع األطفال.

املصطلحات األساسيه

يتضمن دليل األنشطة العديد من اإلرشادات واملقرتحات املفيدة التي تدعم إحتياجات كل طفل .

•اللعب الجامعي -أنشطة متنوعه ﻤﺗَُكِن األطفال من اللعب معاً وتدعم مفهوم
املشاركة.
•اللعب الصحي-تنويع يف النشاط يتعلم من خالله األطفال معلومات عن
التغذيه واللياقه البدنية.
•نشاط إحتياري -نشاط إضايف تٌستخدم فيه أدوات غري مدرجه يف الئحة
النشاطات األساسية.
•نصائح داعمة  -أفكار .ملساندة األفراد الكبار ،املدربني أو املتطوعني الذين
يطبقون أويديروا برنامج الالعبني صغار السن
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برنامج األوملبياد الخاص لصغار الالعبني
أدوات برنامج الالعبني صغار السن

تعتمد نشاطات برنامج الالعبني صغار السن أدوات ملساعدة األطفال عىل الرتكيز عىل مهارة محددة.
ﻤﻳكن إستبدال االدوات بأخرى تجدها يف املنزل.

املعدات

مقرتحات باملواد البديله

عارضة توازن

رشيط
حبل

كرة

كرة تنس أو
أى كرة صغرية

أكياس حبوب

ألعاب أو أجسام صغرية وناعمة
أكياس معبئة باألرز الرمل أو الحبو ب
عنارص طبيعية مثل الورود أو أوراق
األشجا ر

أقامع رياضيه

مكعبات بالستيكيه كبريه

أوتاد بالستيكيه

مرضب

علب
زجاجات مرشوبات غازية بالستيكية
معبئة بالرمل.

مكعبات مصنوعه من حواجز بالستيكية

عصا
لفة محارم ورقيه

عصا قصريه
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برنامج األوملبياد الخاص لصغار الالعبني
املعدات

مقرتحات باملواد البديله

عالمات أرضيه

ململصقات أو رشيط
مربعات (سجاد او موكيت)
أشكال مرسومة بالطبشور

أطواق

أقواس ال هوال هوب
إطارات دراجا ت
إطارات سيارات قدﻤﻳه

وشاح

منشفة
قطعه صغرية من الفامش

كره بطيئة اإلرتداد  /الرسعة

كرة شاطئ
كرة خفيفة الوزن من أي نوع
بالون

أدوات إضافية قد تستعمل لتطبيق برنامج الالعبني صغار السن:

• معدات رياضية صغرية الحجم :كرة سلة،
مرضب جولف من البالستيك ،عصا الكرة
األرضية ،مرضب تنس ،كرة قدم ،مرضب من
البالستيك وقفاز بيسبول.
•كرة لعب مطاطيه
•حبل

•أكواب مرتاكبة (متداخله)
• ُسلَم أريض لتامرين الحركة سهل االستعامل
أنابيب عىل شكلأنفاق
•باراشوت
•عالمات أرضية ،أكياس حبوب وكرات عليها
صور طعام ،أشكال لطعام صحي
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املهارات التأسيسيه
تساعد املهارات األساسية األطفال عىل تطوير الوعي بأنفسهم وعالقتهم
مع محيطهم .كام أنها تدعم أساسيات الصحة واللياقة البدنية.
إن الوعي بالجسم ،القوة ،املرونة ،التناسق البدﻲﻧ وقوة التحمل هي
عنارصهامه للمهارات الحركية واالجتﺎﻤعية .تعزز املهارات االساسية
التطوريف جميع هذه املجاالت ،والتي تعترب مهمة للتنقل يف املنزل
واملدرسة واملجتمع.

يتضمن هذا القسم
النشاطات التالية:
ألعاب الوشا ح
أغاﻲﻧ األطفال
أتحر ى
سباق الحواجز
العالمات املوسيقية
األنفاق والجسو ر
ألعاب الحيوانا ت
ألعاب الرباشو ت
رحلة السجادة السحرية

Special Olympics
™ Young Athletes
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املهارات التأسيسية
ألعاب الوشاح
شَ جِع األطفال عىل متابعة حركة الوشاح برؤوسهم وأعينهم .قم بإسقاط الوشاح وشَ جِع األطفال عىل
اإلمساك” به مستخدمني أيديهم ،رؤوسهم ،أقدامهم أو أي جزء من أجسامهم.
اللعب الجامعي: ميكن ألطفال اللعب معاً برمي األوشحة
لبعضهم البعض ،مع النداء باألرقام ،األلوان أو أسامء الحيوانا ت
مع كل رميه
لتحدي أكرب شجع األطفال ليصغوا ويركزوا عىل ماذا عليهم أن
يفعلوا بالوشاح.مثال “ ،إذا كان لديك وشاح أخرض مرره
للشخص الذي بجانبك” أو “مرر الوشاح خلف ظهرك للفرد
الذي بجانبك”.
 اللعب الصحي: أطلب من األطفال النداء بأسم نوع مختلف من
الفواكه ،الخرضوات أو أية مأكوالت صحيه أخرى مع كل رمية
للوشاح

االدوات الالزمه :وشاح

أغاﻲﻧ االطفال
ششَ جِع األطفال عىل ترديد األغاﻲﻧ التي تربط الكلﺎﻤت بالحركات والوعي اإلدراﻲﻛ بالجسم ،مثل “عجالت
عىل الحافلة” أو غريها من االغاﻲﻧ املشابهة.
كأغنية “إذا كنت سعيدا ً وأنت تعرف ذلك” ﻤﻳكن إستخدامها لتشجيع األطفال عىل أداء أنشطة مختلفة
مثل التصفيق ،فرك البطن ،والرتبيت عىل الرأس وما إىل ذلك .تأكد من إستمتاع األطفال باللعب وأطلب
منهم أفكارا ً حول ما يجب القيام به وكيفية التحر ك!
اللعب الصحي: حاول تكييف األغاﻲﻧ الشعبية املشهورة محلياً لتعليم العادات الصحية ،ويف ذات الوقت
تكوين الوعي اإلدراﻲﻛ بالجسم .راجع قسم “مصادر إضافية” لإلطالع عىل كلامت صحية لألغنيةالشهرية

"Twinkle, Twinkle Little Star".
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املهارات األساسية
أتحرى
شجع األطفال عىل النظر حولهم ومالحظة أشياء مختلفه يف املكان .أطلب من األطفال البحث عن بعض
األشياء وشَ جِعهم عىل الجري ،امليش أو الزحف يف إتجاه تلك األشياء.
إرفع من درجة صعوبة اللعب عن طريق الطلب من األطفال تحديد األلوان واألشكال أو املأكوالت
الصحية .ﻤﻳكن أن يعمل األطفال كفريق مزدوج لتعزيز املهارات اإلجتامعية.
االدوات الالزمة :عالمات أرضية ،أكياس فاصوليا

مسار الحواجز
قم بإعداد مسار حواجز بسيط
باستخدام أية مواد متاحة لديك ،عىل
سبيل املثال ،أقواس ،عارضة توازن ،كرايس
أو مقاعد .قم بإدخال مفاهيم جديدة
متعددة كلام أكمل األطفال دورة
عرباملسار ،ﻤﺑا يف ذلك:
•إنطلق و توقف
•أعىل وأسفل
•رسيعاً وبطيئاً

االدوات الالزمة :أقامع ،عالمات أرضية ،أقواس ،أوتاد ،عارضات توازن.

نصائح ألخذها باالعتبار
قم بتدوين مالحظات عن قدرة األطفال
عىل تذكر الكلامت ،ألنشطة ،أجزاء الجسم
أو املفاهيم الهامة األخرى .عزز هذه املفاهيم
يف نشاطات أخرى أو مهارات املساعدة
الذاتية.
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املهارات األساسية
العالمات املوسيقيه
شغل املوسيقى ،أُطلب من األطفال الجري ،امليش إىل الوراء ،الزحف أو اإلنثناء .عندما تتوقف املوسيقى،
أطلب من األطفال البحث عن إحدى العالمات األرضية والوقوف فوقها (مسموح مشاركة العالمة) .قم
برفع العالمات تدريجياَ إىل أن يتبقى فقط طوق كبري يف املنتصف يتشارك فيه جميع األطفال.
اللعب الصحي: عنداستخدام العالمات األرضية ،يفضل إستخدام عالمات أرضية عىل شكل مأكوالت صحية
(مثل الفواكه والخرضوات) ،صور مطبوعة ،أو ربط ألوان مختلفة ﻤﺑختلف أنواع الفاكة والخرضوات.
أثناءتنفيذ النشاط ،وعند توقف املوسيقى ،أطلب من األطفال الوقوف عىل العالمات األرضية التي تحمل
صور الفاكهة أو الخرضوات وذلك لتعزيز قدراتهم عىل القيام بخيارات صحية من االطعمة.
االدوات الالزمة :أقواس ،عالمات أرضية

األنفاق والجسور
يقوم الكبار واألطفال بعمل أنفاق باإلرتكاز عىل
األرض بأقدامهم وأيديهم ،ورفع خرصهم إىل
األعىل .يقوم بقية األطفال بالزحف عرب
األنفا ق.
يقوم الكبار واألطفال بعمل جسور من خالل
النزول اىل االرض بقدمهم ويديهم .يقوم بقية
األطفال ﻤﺑحاولة تسلق الجسور.
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املهارات األساسية
ألعاب الحيوانات
أطلب من األطفال التظاهر بأنهم حيوانات مختلفة عن طريق تحريك أجسادهم بطرق مختلفة .ميكن
للكتب املصورة أن تساعد األطفال عىل رؤية الحيوانات وحركاتهم.

•زحف الدُ ب: أطلب من األطفال اإلنحناء إىل
األمام مع اإلتكاء بأيديهم وأقدامهم عىل األرض.
شجعهم عىل الزحف أو امليش مثل ال ُدب
تأكدمن أداء األطفال لهذا النشاط .إحرص أن
التلمس ركبهم األرض .إزحف للمرح!
•مشية السلطعون: أطلب من األطفال الجلوس
عىل األرض مع بسط أقدامهم عىل األرض وثني الركبتني  .تكون األيدي منبسطة عىل
األرض ،خلف الجسد بقليل .أطلب منهم رفع الخرص قليالً من عىل سطح األرض وامليش
عىل األيدي واألقدام إىل الخلف .بعدها محاولة الزحف يف إتجاهات مختلفة.
				

ميش السلطعون
يتظاهر األطفال بأنهم السالطعني)أنظر اىل
مشيةالسلطعون(بينام الكره هي السمكه.
يبدأ املدرب اللعبة بدحرجة الكرة تحت
أسفل الطفل بحيث تصبح السمكة تسبح
يف بحر السالطعني .ميكن لألطفال دفع
الكرة أو ركلها حتى تستمر اللعبة.
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املهارات األساسية
أنشطه إختيارية
ألعاب املظلة (الباراشوت)
ﻤﻳسك األطفال والكبار بأطراف
املظلة(الباراشوت) .اثناء قيامهم بتحريك املظلة
(الباراشوت) لألعىل واألسفل ،أطلب من أحد
الكبار إلقاء الكرة أو كيس الحبوب عىل املظلة
(الباراشوت) .عىل األطفال محاولة اإلستمرار يف
تحريك املظلة (الباراشوت) ،مع الحفاظ عىل الكرة
أو كيس الحبوب من السقوط.
اللعب الجامعي: ألعاب املظلة هي وسيلة رائعة
إلنهاء التدريب مع مجموعة من األطفال .أطلب
من األطفال عمل موجات كبرية باملظلة عن طريق
تحريكها ببطء لألعىل واألسفل  .بعدها يرتك األطفال الرباشوت عندما تصبح أيديهم فوق رأسهم .إجعل
األطفال يركضوا إىل الوسط بينام يجمع املتطوع الرباشوت عندما يسقط عىل األطفال.

األدوات الالزمة :مظلة (إختياري :ورقة مسطحة) كرة

نزهة البساط السحري	 
يجلس الطفل عىل الغطاء البطانية ممسكاً بأطرافه.
يقوم أحد الكبار باإلمساك بالطرف اآلخر للبطانية وسحبها
بحيث ينزلق الطفل جالساً عىل البساط عىل األرض .ميكن
للشخص املمسك بالبطانية أن يقوم بسحبها بشكل أرسع
كلام إزداد الطفل إطمئناناً وإرتكازا ً عليها.
يجب تَوخي إعتبارات السالمة واألمان عند أداء هذا
النشاط .قم بعرض بيان عميل عىل النشاط وتأكد من قدرة
األطفال عىل اإلمساك جيدا ً بالبطانية لتجنب سقوطهم.

األدوات الالزمة: بطانية غطاء (إختياري مالية)
18

"أحالمي هي أن يتمكن األطفال مستقبالً
من املشاركه وأن يصبحوا من نجوم
األوملبياد الخاص".
 -ترييس ،ساوث كاليفورنيا
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امليش والجري

امليش والجري هي مهارات تسمح لألطفال باكتشاف بيئتهم.
كال املهارتني تسمحان لألطفال باملشاركة يف مجموعة متنوعة من
األنشطة الرتفيهية ،أللعاب الرياضية وإكتساب الخربات.

يتضمن هذا القسم
النشاطات التالية:
إتبع القائد
امليش بقامة مستقيمة الخَطوات
الجانبية
الجري وإلتقاط األشياء
الكنز املخفي
اليدان املثبتة
أقدام ثقيلة ،أقدام خفيفة
مضامر الحواجز
تدريب االطفال عىل إطفاء
الحريق
متزلجو املستقبل

Special Olympics
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امليش والجري
إتبع القائد
قم بتشجيع األطفال عىل “إتباع القائد” أثناء امليش أمامهم بطرق مختلفة )بطئاً ،رسيعاً ،مهروالً(وتقوم
بتحريك أجزاء مختلفة من جسدك )رفع األذرع إىل أعىل ،فرد األذرع عىل الجانببني( .ثم شَ جِع أألطفال عىل
تبادل دور القائد.
اللعب الجامعي :قُم بإعداد مسار باستخدام األقواس ،األقامع ،العالمات األرضية أو غريها من
االدوات املتوافرة ثم قم بتشجيع األطفال عىل إتباع املسار.

امليش بقامة مستقيمة
أطلب من األطفال امليش بقامة مستقيمة من عالمة أرضيه
إىل أخرى حاملني أكياس الحبوب عىل رؤوسهم .عندما يتمكن
األطفال من أداء هذا النشاط دون إسقاط أكياس الحبو ب،
أطلب منهم الهرولة أو الجري بنفس القامة املستقيمة.
َوضع كيس حبوب فوق رأس الطفل بينام يركض أو ﻤﻳيش
يشجع الوضعية الجيدة والتوازن.

االدوات الالزمة :أكياس حبوب ،عالمات أرضية (إختياري ،أقامع)

الخطوات الجانبية
أطلب من األطفال الوقوف يف مواجهة األمام ثم عمل
خطوة جانبية ،إىل اليمني أو اليسار ،عىل مختلف العالمات
األرضية.
ﻤﻳكن وضع أكياس الحبوب عىل بعض العالمات األرضية .
ﻤﻳكن لألطفال التقاط أكياس حبوب واإلنتقال إىل عالمات
أرضية مختلفة بينام يتنقلون بخطوة جانبية من عالمة
أرضية إىل أخرى أ.
االدوات الالزمة :عالمات أرضية ،أكياس حبوب( ،إختياري :ألعاب ناعمة)
22

الجري وإلتقاط األشياء

امليش والجري

أطلب من األطفال الجري ملسافة محددة ،إلتقاط
شئ من األرض ثم العودة إىل نقطة اإلنطالق .كَرٍر
النشاط عدة مرات لرفع قوة التحمل .
عند اللعب مع طفني أو أكرث ،ﻤﻳكنهم ﻤﺗرير الشئ
فيام بينهم بعد الجري ملسافة محددة .عند مشاركة
عدد كبري من األطفال ،قم بتجربة تشكيل فرق
التتابع والسباقات.
اللعب الجامعي: أطلب من أحد الكبار الوقوف يف
منتصف مكان اللعب  .أطلب من األطفال الجري عرب الشخص الكبري محاولني نقل أكياس الحبوب من
جانب إلىآخر .يُسمح للشخص الكبري بالتحرك فقط يف خط مستقيم  .إذا قام الشخص البالغ بلمس طفل
معني ،يجب عىل هذا الطفل أن “يتوقف ﻤﺗاماً” عن الحركه .يستمر الطفل يف وضعية التوقف التام إىل أن
يلمسه طفل آخر  .ثم يجري الطفالن سوياً إلسقاط أكياس الحبوب عىل الجانب املقابل.
اللعب الصحي: إستَ ِ
خدم مأكوالت حقيقية ،بالستيكية أو مالبس تحتوي أشكال الطعام .أطلب من
األطفال إلتقاط االشياء والجري بها نحو سلة مكتوب عليها “صحي” أو “غريصحي”.
إطلب من األطفال تصنيف عنارص الطعام ِصحى ” أو”غري صحى” .إستَ ِ
خدم هذا النشاط يف مناقشة
األطفال يف األسباب التي تجعل من املأكوالت صحية او غري صحية.
ااالدوات الالزمة :أكياس حبوب

الكنز املخفي
ضع أقامعا يف جميع أنحاء املكان .خبأ القليل من الحبوب تحت القليل من األقامع.
إطلب من األطفال امليش أو الركض مداورة (لألمام ،للخلف ،بشكل جانبي) للقمع لرؤية ما إذا كان القمع
يخفي كنزا ً تحته .إذا ما ُوجد كن ٌز ،يتم وضعه يف صندوق “خزنة الكنوز” .إذا ﻢﻟ يتمكن الطفل من العثور
عىل الكنز ،يقوم بالجري إىل آخر الخط.إذا تم إيجاد كافة عنارص الكنز قبل إنطالق أخر طفل ،تربح
املجموعة بأكملها.

املواد الالزمة :أقامع(إختياري؛ أكواب متداخلة|مكدسة) ،أكياس حبوب ،علب
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امليش والجري
األذرع امللتصقة
قم بتشكيل مسار متعرج بواسطة األقامع .أطلب
من األطفال الجري عرب املسار مع إبقاء أذرعهم
“ملتصقة” إىل أجنابهم .ثم أطلب من األطفال
الجري عرب املسار بحني الكوع | املرفق وأرجحة
يديه .قم بتسجيل الوقت الذي يستغرقه كل طفل
الستكامل الجري عرب املسار وتحدث معهم عن
الطريقة التي كانت أسهل وأرسع.
االدوات الالزمة :أقامع (إختياري؛ عالمات أرضية،
حبل أو رشيط الصق)

الخطوات الثقيلة ،الخطوات الخفيفة
أطلب من األطفال الجري من أحد أطراف الغرفة
إىل الطرف اآلخر “بخطوات ثقيلة” ،أو خطوات
ت ُحدث ضوضاء .ثم أطلب منهم الجري عائدين
بخطوات خفيفة” ،عىل أصابع األقدامهم،
محاولني قدراإلمكان عدم إحداث ضوضاء.

نصائح داعمة

شجع األطفال النظر إىل الجهة التي
ﻤﻳشوا أو يركضوا إليها و إبقاء خرصهم
وقدميهم نحو األمام.

االدوات الالزمة :عالمات أرضية

مضامر الحواجز
ضع مضامر حواجز من األقامع ،العالمات األرضية ،األقواس وغريها من االدوات ،وشجع األطفال امليش،
الزحف ،التسلق ،القفز أو الجري عرب وحول مجموعة من الحواجز .إبدأ ﻤﺑسار مستقيم ونشاطات
مشابهة يف كل محطة وتقدم بزيادة عدد من الحركات ،مثل التعرج أوتغري اإلتجاهات.
إعرض أنواع مختلفة من الجري مثل (بطئ ،رسيع ،إىل الخلف وإىل األمام) ثم قمبإدراجها يف كافة
مراحل نشاط مضامر الحواجز.
االدوات الالزمة :أقامع ،عالمات أرضية ،أقواس وأوتاد.
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امليش والجري
تدريب عىل إطفاء الحريق
أطلب من كافة األطفال ،بإستثناء طفل واحد ،الوقوف يف صف مستقيم .أن يقفوا يف خط .بينام ﻤﻳرر
األطفال الكرة من واحد لآلخر حتى نهاية الخط ،يركض الطفل املتبقي حول الخط .يجب عىل الطفل أن
بعود إىل نقطة إنطالقه قبل أن تصل الكرة إىل نهاية املسار إذا ﻢﻟ ينجح الطفل بذلك ،أعط الطفل فرصة
أخرى وإجعل التمرير أكرث صعوبة من خالل ﻤﺗرير الكرة خلف الظهر أو بني القدمني.
يجب أن يتبادل األطفال األدوار عند الجري حول الخط
األدوات الالزمة :كرة (إختياري :كيس حبوب)

نشاط إختياري
متزلجو املستقبل
أطلب من الالعبني التحرك يف الغرفة دون
أن يرفعوا أقدامهم عن األرض .دعهم يرتدون
مزالج مصنوع من لوحات ورقية
(الكارتون) .
ﻤﻳكنهم التزلج عىل أنغام موسيقية او إدخال
نشاط التزلج عىل ألعاب أخرى.
االدوات الالزمة :أطباق لوحات ورقية (إختياري :كرتون مقوي مقسوم إىل قسمني أو علب أحذية).

نصائح داعمة
يف حال كانت أيادي الطفل تتأرجح
بجانب الجسم أو ليست معاكسة
للقدمني صحح ذلك من خالل الوقوف
أو الركض يف مكانك.
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التوازن والقفز

التوازن الجيد هو أمر هام بالنسبة للعديد من األنشطة
والرياضات .التوازن يساعد األطفال عىلصعود ال َد َرج وامليش عىل
أسطح غري مستوية ،كالعشب أو الرمال .يساعد التوازن الجيد عىل
تطوير الثقة بالنفس الالزمة للقفز والوثب.

يتضمن هذا القسم
النشاطات التالية:
عارضة التوازن
إتبع املدرب
إخطُ ،إقفز ،وإنتزع
القفز من فوق الصخور
أشجار يف الغابة
وثب السحايل
القفز عالياً
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التوازن والقفز
عارضة التوازن
شجع األطفال ليمشوا من الكعب ألصبع القدم بجوار
مسار ضيق مستقيم يتم تحديده بخط يرسم
بالطبشورةر .إرفع من درجة صعوبة النشاط
بتشجيع األطفال عىل امليش مبارش ًة فوق الخط ثم
فوق عارضة توازن منخفضة.
اللعب الجامعي:أطلب األطفال ﻤﻳشون من الكعب
ألصبع القدم بخط مستقيم ويلتقطوا كيس الحبوب.
أطلب منهم وضع كيس الحبوب عىل رأسهم ،كتفهم،
كوعهم أو أي جزء أخر من جسمهم و يتابعوا سريهم
عىل من الكعب ألصبع القدم حتى يتمكنوا من وضع
كيس الحبوب يف دلو أو
قوس.
املعدات الالزمة:عارضة توازن (إختياري :حبل) ،خط مرسوم بالطبشور (إختياري :خط من الرشيط الالصق).

إتبع املدرب
أطلب من األطفال تقليد حركاتك ووضعايتك.
شَ جِع األطفال عىل أداء الحركات التي تتطلب
التوازن ،مثل:
•الوقوف عىل أصابع أو عىل كعب
القدمني
•الوقوف بقدم واحدة مبارشة أمام
القدم
•الوقوف عىل قدم واحدة
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نصائح داعمة
ملتابعة مدى تقدم األطفال يف إتقان أداء نشا ط
معني ،تابع مستوى كل منهم عند البدء برنامج
الالعبني صغار السن وبعدها كل  4أسابيع لرتى إذا
كان األطفال يتقدمون .إستخدم هذا التقييم ملعرفة
متى يحتاج األطفال إىل زيادة يف التامرين ،ومتى
يستطيعون اإلنتقال إىل مهارات أكرث صعوبة.

التوازن والقفز
إخطو ،إقفز ،إتنزع
شَ جِع األطفال عىل الوقوف عالياً فوق حاجز أو عارضة ثم القفز من عليها .إستخدم العالمات األرضيه ملنع
الحواجز من التحرك عىل األسطح الزلقة.
زِد من درجة صعوبة النشاط بتشجيع األطفال عىل:
•القفز من فوق علبة صندوق عىل عالمة أرضية موضوعة عىل مسافة من العلبة الصندوق.
•القفز عالياً والتقاط وشا ح أثناء القفز من فو ق الحاجز.
•القفز من فوق أسطح مرتفعة.
االدوات الالزمة:حاجز(إختياري :عارضة منخفضة) ،عالمات أرضية ،وشاح( ،إختياري :كيس من الحبوب).

القفز من فوق الصخور
جهز حواجز أو عالمات أرضية وتظاهر أنها صخور يف النهر.
إطلب من األطفال التظاهر بأن هناك ﻤﺗساح يف النهر ،عليهم
إجتيا زه من خالل التنقل عىل الصخو ر دون الوقوع يف املياه.
إرفع درجة الصعوبة بتوسيع املسافات بني املكعبا ت أو
تنويع أحجامها وأشكالها.
قم بتطوير النشاط بجعل طفلني ﻤﻳسكان أيا دي بعضهم
البعض ويعمالن معاً إلجتياز النهر  .أو دع األطفال يجتازوا
النهر بإستخدام لون واحد من الحواجز أو من العالمات األرضية.

االدوات الالزمة :حواجز| مكعبات ،عالمات أرضية
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التوازن والقفز
األشجار يف الغابة
أطلب من األطفال التظاهر بأنهم أشجارا ً
يف غابة بحيث يقف كل منهم بقدميه عىل
عالمتني أرضيتني  .أطلب من أحد األطفال
التظاهر بأنه الريح بحيث مييش أو يجري من
خالل األشجار ملوحاً لها بالوشاح .أطلب من
األشجار اإلنثناء والتأرجح والتاميل مع الريح.
زد من صعوبة التمرين من خالل جعل
األطفال يضعوا كلتا قدميهم عىل عالمة أرضية واحدة ،الوقوف عىل قدم واحدة أو الوقوف عىل حاجز.

االدوات الالزمة :عالمات أرضية ،وشاح

نصائح داعمة
كن متسقاً يفاإلشارات الشفهية والبيانات
العملية التي تقوم بتوجيهها لألطفال .التكرار
يساعد األطفال عىل التعلم وإتقان مهارات
جديدة.
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التوازن والقفز
قفز السحايل
شَ جِع األطفال عىل القفز من عالمة أرضية إىل األخرى.
قم بتطوير النشاط بتشجيع األطفال عىل الجري إىل األمام ثم الوثب يف الهواء إما من فوق العالمة
األرضيةأو هبوطاً عليها.

االدوات الالزمة :عالمات أرضية

القفز عالياً
شَ جِع األطفال عىل القفز من فوق الوتد .قم بزيادة مستوى
إرتفاع الجسم لزيادة درجة الصعوبة.
االدوات الالزمة :وتد بالستييك (إختياري :حبل ،عالمة أرضية)،
أقامع

نصائح داعمة
ينطلق أو يحط القافزون الجدد بقدم واحدة تقود
األخرى ،بدل الدفع بكلتا القدمني والحط بها سوياً
بنفس الوقت .سيتطلب ذلك بعض الوقت ،لذلك
شجع األطفال عىل اإلنطالق والحط بكلتا القدمني
بنفس الوقت.
31
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حجز الكرة وإلتقاطها

حجز الكرة هي عندما يقوم األطفال بإيقاف الكرة بأجسادهم
وليس بأيديهم .إلتقاط الكرة هو عندما يقوم األطفال باستخدام أيديهم
إليقاف الكرة املرمية ،املرتدة أو املتدحرجة .كلتا املهارتني تتطلبا ن
من األطفال مالحظة الكرة أثناء حركتها وتناسق حرﻲﻛ بني اليد
والعني .يحتاج األمر أيضاً إىل توافر القوة والتوازن حتى يتمكن
األطفال من حجز الكرة وإلتقاطها.

يتضمن هذا القسم
النشاطات التالية:
دحرجة الكرة وحجزها
تدريب حارس املرمى
إلتقاط الفقاقيع
إلتقاط الكرة الكبريه
إلتقاط الكرة العالية
إلتقاط الكرة املرتد ة
الكرة الدائرية
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حجز الكرة وإلتقاطها
دحرجة الكرة وإلتقاطها
يجلس األطفال وجهاً لوجه مع تباعد القدمني
بحيث تتالمس أقدامهم بشكل أملاسة .شجع
األطفال عىل دحرجة الكرة لبعضهم البعض
إللتقاطها أو إيقافها بيديهم.
قم بتطوير هذا النشاط إما بتقليص حجم
الكرة أو دحرجتها بشكل أرسع .أطلب من
األطفال اإلنحناء لزيادة درجة الصعوبة.
اللعب الجامعي :أطلب من األطفال الجلوس بشكل دائري ودحرجة الكرة فيام بينهم .أثناء دحرجة الكرة،
أطلب من األطفال الهتاف بإسم أي شئ يتناسب مع موضوع اليوم أو األسبوع (عىل سبيل املثال ،أسامء
حيوانات ،ألوان ،فواكه أو خضار).

األدوات الالزمة :كرةبطيئة الحركة (إختياري :كرة طرية صغرية ،طابة تنس).

تدريب حارس املرمى
أطلب من األطفال الوقوف أمام قم َعني تم إعدادهام
ليكونا مبثابة قامئَي مرمى .شَ جِع األطفال عىل إيقاف
الكرة بأيديهم بحيث ال تتدحرج بني القم َعني.

األدوات الالزمة :كرة ,أقامع (إختياري :مرمى ريايض صغريا الحجم ،زجاجات بالستيكيه).
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حجز الكرة وإلتقاطها
نشاط إختياري
إلتقاط الفقاقيع
إطلب من األطفال الوقوف بشكل دائري .إنفخ
فقاقيع لألطفال من منتصف الدائرة ودعهم
يلتقطوا الفقاقيع بيد واحدة أو بكلتا اليدين.

األدوات الالزمة :فقاقيع

إلتقاط الكرة
قف يف مواجهة األطفال ثم قَرِب الكرة منهم ببطء ،عند
مستوى الخرص .كَرِر لعدة مرات ،مع زيادة الرسعة يف كل
مرة .بعد ذلك ،قم بإسقاط الكرة أمام أيديهم مبارشةً.
شجع االطفال عىل إلتقاطها بايديهم وعدم تركها تسقط عىل
األرض.
األدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئية)

نصائح داعمة
شجع األطفال االكرب سناً أو اولئك ذوي
املهارات العالية بتجسيد النشاط ودعم
األطفال اآلخرين .هذا اإلجراء من شأنه
تعزيز مفاهيم التواصل ،القيادة والصداقة
لدى األطفال.
35

حجز الكرة وإلتقاطها
إلتقاط الكرة منخفضة االرتفاع
قف يف مواجهة الطفل عىل مسافة ثالث خطوات
منه .قم برمي الكرة إىل الطفل برفق ،مع مراعاة
وصول الكرة إليه عند مستوى الخرص أو أدﻰﻧ .شَ جِع
الطفل عىل اإلمساك بالكرة بحيث تكون أصابع يديه
متجه ًة إىل األسفل.
قم بتطوير النشاط بتوسيع املسافةبينك وبني الطفل.

االدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئية ،كرة ملعب).

إلتقاط الكرة عالية اإلرتفاع
قم باإلنحناء يف مواجهة الطفل عىل
مسافة ثالث خطوات منه .قم برمي
الكرة إىل الطفل برفق ،مع مراعاة
وصول الكرة إليه عند مستوى الصد
دأو اعىل .شجع األطفال عىل إلتقاط
الكرة بتوجيه أصابعهم اىل األعىل.
قم بتطوير النشاط بتوسيع املسافة
بينك وبني الطفل وزيادة حجم
الكرة

االدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئية كرة ملعب).
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حجز الكرة وإلتقاطها
إلتقاط الكرة املرتدة
قف يف مواجهة الطفل وأرض ب الكرة يف األ رض،
بحيث يتمكن الطفل من اإلمساك بها دون أن
يتحرك .شَ جِع الطفل عىل ﻤﺗرير الكرة إليك
بنفس ا لطريقة
قم بتطوير النشاط بتوسيع املسافة بينك وبني
الطفل وإستخدام كرات أصغر حجامً.
اللعب الجامعي :أطلب من األطفال الوقوف يف
شكل دائرة والقيام بتمرير الكرة إىل بعضهم البعض بطريقة الكرة املرتدة من األرض.
األدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة ملعب).

كرة الدائرية
أطلب من األطفال الوقوف بشكل دائري وﻤﺗرير الكرة
بتمريرات قصرية للفرد الذي يقف بجانبهم .أضف كرة ثانية
عند وصول الكرة األوىل إىل نصف الدائرة .أطلب من األطفال
خطوة إىل الخلف لتوسيع الدائرة لرفع درجة الصعوبة.
اللعب الجامعي :إجعلها مباراة .شَ جِع األطفال عىل إحصاء
عدد املرات التي تتمكن املجموعة من اإلمساك بالكرة دون
أن تسقط عىل الرض.

األدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئية ،كرة ملعب)

نصائح داعمة:

تتميز الفقاعات وكرات الشاطئ عن
غريها من الكرات بطول فرتة التلحيق يف
الهواء .يساعد هذا األمر بعض األطفال عىل
تحقيق نجاح مبكر يف مهارة اإللتقاط .تاكد
من إختيار حجم الكرة املناسب لكل طفل
بحيث ال تكون أكرب أو أصغر من املطلوب.

37
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رمي الكرة

تحتاج مهارة الرمي إىل القوة ،املرونة ،التوازن والتناسق .يتعلم األطفال
كيفية القبض عىل األشياء وتركها من خالل رمي أي شئ صغري الحجم
خفيف الوزن .إذا متكن األطفال من رفع الكرة فوق رؤوسهم بكلتا
اليدين ،فإن حجم الكرة يف هذه الحالة يكون مناسباً.
مهارة الرمي مهمة بالنسبة للعديد من الرياضات .إجادة مهارة الرمي
تساعد األطفال عىل الﯩشعور بالراحة يف االنضﺎﻤم إىل األلعاب مع
األصدقاء.

يتضمن هذا القسم
النشاطات التالية:
البولينج
نفق القطار
الرميبكلتا اليدين من أسفل
الرمي بيد واحدة من أسفل
الرمي بكلتا اليدين من أعىل
الرمي بيد واحدة من أعىل
التمرين عىل الهدف
الرمي لتسديد كرة السلة
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رمي الكرة
نشاط إختياري
البولينج

قم بإعداد حارة البولينج بواسطة عارضَ تَي
توازن  .قم برتتيب أكواب يف شكل هرمي ثم
أطلب من األطفال دحرجة الكرة يف إتجاه
األكواب بهدف إسقاطها.

الدوات الالزمة :أكواب مكدسة (إختياري :زجاجات بولينغ بالستيكية ،زجاجات مرشوبات غازية
بالستيكيه فارغة) ،عارضة توازن ناعمة (إختياري :رشيط ،عصا) ،كرة .

نفق القطار

طدع األطفال يقفوا بصف بحيث يكون طفل أمام طفل آخر ،وقدميهم متباعديت ،ليصنعوا
“نفقاً” بالساقني.
أطلب من الطفل الواقف يف آخر الصف ودحرجة الكرة إىل األمام عرب النفق ،وكأن الكرة هي القطار .لن
يستطيع “القطار” | الكرة أن يعرب عرب كافة األقدام ،ألن القطار “يحتاج أن يأخذ الركاب” .الطفل األقرب
للكرة عليه إلتقاطها  .بعدها ،يقوم جميع األطفال باإلنتقال أمام الطفل الذي ﻤﻳسك بالكرة بحيث يكون
هذا الطفل يف آخر الصف وﻤﻳكنه دحرجة الكرة عرب أقدام األفراد اآلخرين.

األدوات الالزمة :كرة

نصائح داعمة
مهارات الرمي واإللتقاط مرتبطﻦﻴ
بشكل وثيق ،لذلك سرتى نفسك
غالباً ما تعمل عىل املهارتني معاً
بنفس الوقت.
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رمي الكرة
الرمي بكلتا اليدين من أسفل

شجِع األطفال عىل الوقوف مع ثني الركبتني واإلمساك بالكرة
بكلتا اليدين .أطلب من الطفل النظر اىل يديك ورمي الكرة
إليك من أاألسفل بكلتا اليدين.
إرفع من درجة صعوبة النشاط وأطلب من الطفل رمي الكرة
يف السلة ،من فوق حاجز قليل اإلرتفاع أو عرب قوس.
اللعب الجامعي :أطلب من األطفال الوقوف يف دائرة ورمي
الكرة بكلتا يديهم إىل بعضهم البعض

األدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري؛ كرة شاطئية ،كرة ملعب) ،قوس (إختياري؛ شبكة منخفضة ،سلة).

رمي الكرة بيد واحدة من األسفل

شَ جِع الطفل عىل الوقوف مع ثني الركبتني ،ممسكاً بكرة
صغرية بيد واحدة .أطلب من الطفل النظر يف إتجاه يديك
ورمي الكرة إليك من األسفل إىل األعىل .زِد من درجة
صعوبة النشاط وأطلب من الطفل رمي الكرة بداخل سلة،
من فوق حاجز منخفض اإلرتفاع أو من خالل طوق.
اللعب الصحي:ضع أكياس حبوب عىل اشكال طعام
أو أكياس حبوب عليها صور طعام .إطلب من الطفل
رمي كيس الحبوب داخل قوس أو سلة “للطعام الصحي”
أو يف قوس أو سلة “للطعام الغري صحي” ،وفقاً للطعام
املرسوم عىل كيس الحبوب.

األدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئ ،كرة ملعب) ،قوس (إختياري :شبكة منخفضة ،سلة).
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رمي الكرة
الرمي بكلتا اليدين من أعىل

أطلب من األطفال الوقوف بحيث تكون إحدى
القدمني أمام األخرى ،ﻤﺑسافة ال تزيد عىل عر ض
الخرص ،ثم شَ جِعهم عىل التأرجح اىل ألمام واىل
الخلف .أثناء تأرجح األطفال عىل القدم الخلفية،
أطلب منهم رفع الذراعني فوق الرأس .أثناء التأرجح
إىل األمام ،أطلب منهم تحريك الذراعني إىل األمام
لرمي الكرة.
قم بتطوير النشاط بتشجيع األطفال عىل رمي الكرة
يف سلة ،فوق حاجز أو داخل طوق.

األدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئ ،كرة ملعب) ،قوس (إختياري :شبكة منخفضة،
سلة).

الرمي بيد واحدة من األعىل

مستخدماً نفس طريقة الرمي من أعىل بكلتا اليدين ،شَ جِع
األطفال عىل إستخدام يد واحدة ،بتحريك الذراع إىل الخلف
واألمام فوق الرأس لرمي كرة صغرية يف إتجاهك.
قم بتطوير النشاط بتشجيع األطفال عىل رمي الكرة داخل سلة،
من فوق حاجز أو من خالل طوق.
األدوات الالزمة :كرة لينية صغرية (إختياري :كرة تنس ،كيس حبوب) ،قوس (شبكة منخفضة ،سلة).

نصائح داعمة
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مع مهارة قذف الكرة ورميها ،شجع
األطفال للتقدم إىل األمام بالقدم
املعاكسة لليد التي يرمي بها.

رمي الكرة
ﻤﺗرين الهدف

قم بلصق عدة صور عىل الجدار عىل أرتفاعات مختلفة لتكون ﻤﺑثابة أهداف .يُفضل أن تكون
األهداف معربة عن أشكال ،ألوان ،عادات صحية أو أية موضوعات أخرى ذات صلة.
إستخدم العالمات األرضية للتشجيع عىل وضع القدم الصحيحة .دع طفلك يقف عىل العالمات
األرضية ويرمي كرة صغرية عىل الهدف.
االدوات الالزمة :صور ،رشيط الصق ،عالمات أرضية ،كرة لينة صغرية (إختياري :كيس حبوب)

الرمي لتسجيل كرة سلة

يقف األطفال بشكل دائري حول
شخص بالغ ،يحمل قوس.
أطلب من األطفال ﻤﺗرير الكرة حول
الدائرة لعدد معني من املرات .الطفل
الذي يحمل الكرة يف النهاية عليه
تسديدها يف القوس إلحراز نقطة.

ااالدوات الالزمة :قوس (إختياري :سلة) ،كرة
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رضب الكرة

رضب الكرة يعني رضب الكرة أو أي جسم آخر
بواسطة اليد ،أو بإستخدام جسم مثل عىص أو
مرضب من أي نوع .يساعد هذا النشاط عىل
تطوير مهارات التناسق الحرﻲﻛ بني اليد والعني
الالزم ملامرسة لعبة التنس ،الجولف ،الكرة اللينة،
الكرة الطائرة والهوﻲﻛ األريض.

يتضمن هذا القسم
النشاطات التالية:
كرة اليد
نقر الكرة
هوﻲﻛ األريض أو الغولف للمبتدئني
تنس الطاولة
أو الكرة اللينة للمبتدئني
الكرة الطائرة للمبتدئني
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رضب الكرة
كرة اليد

ضع ىالكرة فوق قمع .أطلب من األطفال
رضب الكرة بقبضة اليد أو كف اليد.
ااالدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري
كرة شاطئ) ،قمع (إختياري :قاعدة كرة لينة).

نقر الكرة

أُنقر الكرة يف الهواء تجاه األطفال وأطلب منهم نقرها بكف اليد تجاهك أو لبعضهم البعض ،بيد مفتوحة.
إحسب عدد النقرات قبل أن تلمس الكرة األرض.

االدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئ ،بالون).

نصائح داعمة
ت ُعد الكر ات الكبرية أكرث سهولة
لرضبها من الكرات الصغرية .األشياء
الثابتة أسهل رضبها من تلك املتحركة.
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رضب الكرة
هوﻲﻛ األريض أو الغولف للمبتدئني

ضع كرة عىل األرض .بينام تحمل مرضب ،دع األطفال يقفون بوضع
جانبي بحيث يواجهوا الكرة .شَ جِع األطفال عىل رضب الكرةباستخدام
املرضب .أجعل األطفال يحملون املرضي بتوجية اإلبهام ىل أسفل.

اللعب الجامعي: ضع قُم َعني ليكونوا املرمى .ودع الطفل يسجل ىف
املرمى .ميكن أن يتمرن األطفال أيضا علىاإللتقاط بأخذ دور حارس
املرمى .

االدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئ ،كرة لينة صغرية،كرة تنس) ،مرضب (إختياري :عصا
هوىك أرىض صغرية الحجم ،عصا غولف صغرية الحجم) ،أقامع .

تنس  -كرة اللينة للمبتدئني

ضع كرة كبرية عىل قمع.بينام تحمل املرضب ،إجعل
الطفل يقف جانباً ﻤﺑواجهة الكرة .شجع الطفل عىل رضب
الكرة بإستخدام املرضب.
لرفع درجة صعوبة النشاط ،قم برمي الكرة بخفة يف
إتجاه األطفال وشَ جِعهم عىل رضبها بإستخدام املرضب.
اللعب الجامعي: قُم باستحداث “قواعد” يجري األطفال
من حولها بعد رضب الكرة ،تجسيدا ً لرياضة الكرة اللينة.

االدوات الالزمة :كرة ،قمع (إختياري :قاعد ة الكرة اللينة) ،مرضب (إختياري :مرضب تنس).

نصائح داعمة
الكرة التي يتم رميها ببطء وبأقواس
طريان صغرية يسهل رضبها عن الكرات
التي تم رميها برسعة أو بقوس مرتفع.
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رضب الكرة
كرة الطائرة للمبتدئني

قُم بتقسيم األطفال اىل
مجموعتني،يفصل بينهﺎﻤ عارضة
توازن .شَ جِع األطفال عىل نقرأو
رضب الكرة بيد مفتوحة من
إحدى جوانب الحاجزإىل الجانب
اآلخر.

االدوات الالزمة :عارضة توازن (إختياري :حبل ،شبكة منخفضة) ،كرة بطيئة الحركة
(إختياري :كرة شاطئ ،بالون).

نصائح داعمة
من األهمية تعليم األطفال كيفية توزيع
وزن جسدهم لتصحيح وضعية رضب
الكرة .إذا ﻢﻟ يتمكن األطفال من توزيع وزن
جسدهم ،أطلب منهم التأرجح إىل األما م
والخلف ثم إىل الجانبﻦﻴ أثناء الوقوف فوق
العالمات األرضية.
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“إنتامء ماثيو اىل برنامج الالعبني صغار السن يعني الكثري
إلبني ،ألنه يحب الرياضة .كأرسة ،نحن أكرث تالحامً ،ألن
أوالدي اآلخرين دون اإلعاقة الفكرية يشاركون أيضاً .اليوم
يستطيع ماثيو أن يشارك يف عدد كبري من النشاطات داخل
مدرسته ويحظى بدعم وتقدير زمالئه”.
ميليسا ،املكسيك
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ركل الكرة

نشاط الركل يعني رضب جسم أو شئٍ ما بالقدم .يتطلب
نشاط الركل توافر التناسق بني العني والقدم .كام أنه يتطلب
توافرالقدرة عىل التوازن ،للحظة ،عىل قدم واحدة .توافرالقدرة
عىل ركل الكرة هو أمر هام بالنسبة ملامرسة لعبة كرة القدم،
كام أنه يتيح لألطفال اللعب معاً.

يتضمن هذا القسم
النشاطات التالية:
ركل الكرة الثابتة
ركلة الجزاء
مترين التمرير
التسليم واإلنطالق
تحديد /حرص الكرة
()Pinball
ثالث حارات بولينغ
دحرجة القمع
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ركل الكرة
ركل كرة ثابتة

ضع كرة عىل األرض وإطلب من الطفل الجري نحو
الكرة وركلها إتجاهك .شجع االطفال عىل الركل
بإستخدام قدم االرتكاز.
لرفع درجة صعوبة النشاط ،شَ جِع األطفال عىل ركل
الكرة ملسافة أكرب ،وذلك بركل الكرة ملسافات تتعد ى
عدة عالمات أرضية .أو ركل الكرة بني قمعني أو
عالمتني أرضيتني لتسجيل هدف.

األدوات الالزمة :كرة ببطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئ ،كرة قدم صغرية ،كرة ملعب) ،عالمات أرضية
(إختياري :أقامع).

ركلة الجزاء

ضع كرة عىل األرض وإطلب من الطفل الجري
نحو الكرة وركلها تجاهك.

لرفع درجة صعوبة النشاط ،شَ جِع األطفال
عىل الجري يف إتجاه الكرة وركلها بني قمعني
لتسجيل هدف .ﻤﻳكن لألطفال اآلخرين أن
يتمرنوا عىل حجز الكرة وإلتقاطها بأخذ أدوار
حارس املرمى.

األدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئية ،كرة قدم صغرية الحجم ،كرة ملعب) ،أقامع

نصائح داعمة
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يجب أن يركز األطفال عيونهم عىل
الكرة قبل ركلها وعىل الهدفبينام
يركلوا.

ركل الكرة
مترين التمرير

أطلب من األطفال الوقوف يف دائرة وشَ جعهم عىل ركل الكرة لبعضهم البعض .تأكد من اإلبقاء عىل الكرة
داخل الدائرة.
األدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئ ،كرة قدم صغرية الحجم ،كرة قدم ،كرة ملعب).

التسليم واإلنطالق

قم بركل الكرة يف إتجاه الطفل وشَ جِعه عىل ركل الكرة أثناء حركتها بني قمعني لتسجيل هدف.

االدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئ ،كرة قدم صغرية الحجم ،كرة ملعب) ،أقامع
(إختياري :مرمى ،عالمات أرضية).
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ركل الكرة
تحديد  -حرص الكرة ()Pinball
قم باستخدام عارِضتَي توازن لعمل اإلطار املستطيل
الخاص بلعبة “بينبول” .ضَ ع األقامع واملكعبات
بداخل اإلطار لتكون مبثابة عوائق  /حواجز.
أطلب من األطفال الوقوف عىل عارضتي التوازن
وركل الكرة بخفة لبعضهم البعض ،والسامح لإلطار
والعوائق  /الحواجز بتغيري مسارها.

ااألدوات الالزمة :عارضات توازن،أقامع ،حواجز (إختياري :أكواب) ،كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة
ملعب ،كرة رياضية).

نشاط إختياري
ثالث حارات بولينغ

قم بإنشاء حارة بولينج بواسطة عارِضَ تَي توازن
ثم ضع ثالث زجاجات بالستيكية يف نهاية
الحارة .أطلب من األطفال تبادل األدوار يف
ركل الكرة بهدف تحريك أو إسقاط الزجاجات.

األدوات الالزمة :عارضة توازن ،زجاجات بالستيكية (إختياري :أكواب مكدسة)،كرة بطيئة الحركة
(إختياري :كرة ملعب ،كرة رياضية)
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ركل الكرة
دحرجة القمع

ضع األقامع بشكل عشواﻲﺋ يف منطقة اللعب .أطلب من األطفال ركل الكرة بخفة أثناء تحركهم يف أرجاء
املكان مع مراعاة عدم اإلصطدام باألقامع .ﻤﻳكن أن يأخذ األطفال األدوار أو ﻤﻳكن أن يقوم عدة أطفال
بدحرجة الكرة بنفس الوقت.
األدوات الالزمة :أقامع ،كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة قدم صغريةالحجم ،كرة ملعب).

نصائح داعمة
قبل الركل ،ﻤﻳيل الجسم إىل الخلف قبل
ملس الكرة .الذراع العكسية تتأرجح
إىل األمام بالتزامن مع الركل .يجب أن
تتبعها القدم التي يتم الركل بها.
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مهارات رياضية متقدمة

تتطلب املهارات الرياضية املتقدمة من األطفال إستخد ام
املهارات التي قاموا باكتسابها يف مرحلة سابقة من هذا الدليل
ومن ثم تطبيقها يف سياق ريايض .ويتطلب ذلك توافر مستو ى
مرتفع من التواصل ،القوة ،التناسق ،العمل الجامعى والوعي.

يتضمن هذا القسم
النشاطات التالية:
إسقاط الكرة باليد وركلها بالقدم
الركض
الوثب
مهارات كرة القدم:
الوقوف ،التمرير الكرة
وحجزها
إثنان مقابل واحد
واحد مقابل واحد
مهارات كرة السلة :
تنطيط الكرة
التمرير والتسديد
تنطيط الكرة والتسديد
مهارات الكرة اللينة :
الجري عرب القواعد
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مهارات رياضية متقدمة
إسقاط الكرة باليد وركلها بالقدم

شجع الطفل ليتمرن عىل التوازن عىل قدم واحدة برفع قدمه
التي يركل بها إىل أمام جسده وتوجيه ذراعيه للخارج عىل
الجوانب .بعدها ،إطلب من الطفل أرجحة قدمه للخلف
واألمام .دع الطفل يحمل كرة يف كلتا يديه ،وإسقاطها عندما
تكون القدم للخلف وركلها بأرجحة القدم لألمام.
األدوات الالزمة:كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة شاطئ ،كرة لعب)

الركض

ضع محموعة من العالمات األرضية عىل األرض يف خط مستقيم .أطلب من األطفال القفز عىل عالمة أرضية
مستخدمني القدم املفضلة ثم نقل القدم الخلفية إىل نفس العالمة األرضية .إستمر يف قيادة النشاط بالقدم
الفضلة.
األجهزة واملعدات الالزمة:عالمات أرضية

الوثب

ضع مجموعة من العالمات األرضية بخط مستقيم .دع الطفل يقفز عىل العالمة بقدم االرتكاز ووضع
القدم الخلفية عىل العالمة االرضية .تابع التمرين بالقدم الغالبة.

األدوات الالزمة:عالمات أرضية

نصائح داعمة
هذه املهارات تتطلب القوة ،التوازن ،الرؤية،
التناسق والعمل الجامعى .راقب املكونات
التي يواجه الطفل صعوبة فيها وعد إىل
النشاطات التي تم وصفها سابقاً يف الدليل.
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مهارات رياضية متقدمة

مهارات كرة القدم
الوقوف ،دحرجة الكرة وحجزها

إطلب من األطفال الوقوف بشكل دائري ودحرجة الكرة
لبعضهم البعض .دع األطفال يوقفوا الكرة أو يحجزوها
بأسفل أقدامهم .إجعل النشاط أكرثحامساً بإدخال العد أو
االيقاع كل مرة يدحرجوا الكرة.

األدوات الالزمة::كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة قدم صغرية الحجم ،كرة قدم).

إثنان عىل واحد
يقوم أحد األطفال بدور حارس املرمى ويقف أمام املرمى .طفالن آخران هام زمالء بالفريق يريدان
إحراز هدف .عند التصفيق أو سامع الصافرة ،يقوم أحد الطفلني بركل الكرة إىل زميله  /زميلته ،ثم
يقوم الطفل اآلخر بتسديد الكرة باتجاه املرمى الذي تم إنشائه بواسطة قمعني.

األدوات الالزمة:كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة قدم صغرية الحجم ،كرة ملعب) ،أقامع (إختياري :مرمى
ريايض صغري الحجم).

واحد عىل واحد

شجع طفلني عىل الجري وركل الكرة لتمريرها ثالث مرات .الطفل الذي تكون الكرة بحوزته بعد التمريرة
الثالثة
يجب أن يتم تشجيعه لتسديد هدف .بعد التسديد ،ﻤﺗرر الكرة للطفلني اآلخرين.
األدوات الالزمة:كرة طيئة الحركة (إختياري :كرة قدم صغرية الحجم ،كرة ملعب) ،أقامع (إختياري :مرمى
ريايض صغريالحجم).
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مهارات رياضية متقدمة

مهارات كرة السلة
تنطيط الكرة

قف خلف الطفل وساعده يف تنطيط الكرة بكلتا اليدين  .دع الكرة ترضب بيديه دون أن يلتقطها .قَلِل من
املساعدة التي تقدمها لألطفال كلام طرأ تحسناً عىل املستويات املهارية.
تقدم بإستخدام أنواع مختلفة من الكرات وبعدها تقدم لتنطيط الكرة أو إرتدادها بيد واحدة.

األدوات الالزمة:كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة سلة صغرية الحجم ،كرة ملعب).

التمرير والتسديد

أطلب من األطفال الوقوف يف دائرة وضع قوس يف الوسط .شجع الطفل عىل رمي ،تنطيط أو ﻤﺗرير الكرة
ثالث مرات بحيث يحظى الطفل بالكرة بعد التمريرة الثالثة .و يقوم بعدها برمي الكرة إىل القوس.
األدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة سلة صغرية الحجم ،كرة ملعب) ،قوس (إختياري :سلة).

تنطيط الكرة وتسديدها

يقف األطفال بخط مستقيم أمام القوس .عندما يحصلوا عىل الكرة ،دع األطفال ينططوا الكرة ثالث مرات
والتسديد .بعدها .خذ الكرة من القوس ومررها للطفل التايل يف الخط.
ا ألدوات الالزمة :كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة سلة صغرية الحجم ،كرة ملعب) ،قوس (إختياري :سلة).
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مهارات رياضية متقدمة

مهارات الكرة اللينة
الجري عرب القواعد

إستخدم عالمات أرضية كقواعد .أطلب من طفل واحد الوقوف عىل كل واحدة من القواعد .ضع قمعاً مكا
ن اللوحة الرئيسة وأطلب من أحد األطفال رضب الكرة من ذلك املكان.يتم تشجيع الطفل الذي يرضب
الكرة عىل الركض حول القاعدات قبل أن ﻤﺗر الكرة بني ثالث العبني مختلفني  .عىل املدرب تدوير األطفال
عىل مختلف املواقع (املراكز)
األدوات الالزمة:عالمات أرضية ،كرة بطيئة الحركة (إختياري :كرة لينة ،كرة مرنة ناعمة) ،أقامع (إختياري:
قاعدة الكرة اللينة) ،وتد (إختياري :مرضب ،عصا).
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برنامج الالعبني صغار السن
يف املدارس
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برنامج الالعبني صغار السن يف املدارس
بينام يكتشف األطفال العاﻢﻟ من حولهم عرب الرياضة ،يتعلمون عدة مفاهيم من الحياة.
إضافة الحركة والنشاط الجسدي إىل الصفوف يؤدي إىل نشاط مدى الحياة.
فوائد النشاط الجسدي واللعب يتعدى الرياضة .برنامج الالعبني صغار السن من األوملبياد الخاص يساعد
األطفال عىل التفاعل مع بعضهم البعض ،وتطوير مهارات تواصل هامة ،تعليمية ومهارات املساعدة الذاتية.
البدء بالنشاطات الحركية مبكرا ً هو أمر هام جدا ً لألطفال ذوي اإلعاقات الفكرية .سوف يكون األطفال
الذين يتلقوا الدعم يف سن مبكرة قادرين أكرث عىل الفيام بحركات مهمة وصعبة مع تقدمهم يف العمر.
الهيكلية يف املدارس:

•التكرار :مرة واحدة أسبوعياً عىل األقل ،واألفضل أن يكون ثالث مرات أسبوعياً
إملا يزيد عن املرة الواحدة أسبوعياً .عىل املدارس السعي لتقديم ودعم األنشطة البدنية
لثالث مرات أسبوعياً.
جميع الدروس الثالثة ميكن تطبيقها داخل الفصل الدرايس ،أو تعزيزها باألنشطة املنزلية .عىل
سبيل املثال ،إذا تم تطبيق برنامج األوملبياد الخاص لصغار الالعبني مل َ َرتَني أسبوعياً داخل الفصل
الدرايس ،فإنه ميكن ألفراد األرسة أداء األنشطة ملرة واحدة باملنزل.

•اإلطار الزمني 45 - 30 :دقيقة للجلسة
•املكان :يف الخارج أو يف الداخل

ميكن إقامة برنامج الالعبني صغار السن يف عدة أمكنة آمنة .تتضمن النادي الريايض
خالل وقت النشاطات البدنية أو يف الصف أو يف الخارج خالل الوقت املخصص لتطوير
املهارات الحركية أو للعب.
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برنامج الالعبني صغار السن يف املدارس
مشاركة األرس
قد ال تكون األرس مشاركة يف برنامج الالعبني صغار السن يف املدارس ،من املهم لها أن تشارك مع
أطفالها .ﻤﻳكن لألرس أن تشارك بطرق مختلفة ،تتضمن:

•اإلجتامع األسايس :يتم تشجيع املدارس عىل تقديم النشاط لألرس يف بداية السنة
الدراسية .ميكن لألرس وأفرادها أن تتعلم عن برنامج الالعبني صغار السن وعن كيفية
دعم طفلهم يف املنزل خالل السنةالدراسية .
•النرشات االخبارية ورسائل بريد إليكرتوﻲﻧ :تواصل أسبوعياً مع األرس ملشاركتهم
النشاطات وكيفية تقدمهم .
•ااملتطوعون :قم بدعوة أعضاء األرس للمشاركة كمتطوعني وداعمني لدروس برنامج
الالعبني صغار السن.
•األنشطة املنزلية :شارك دليل النشاطات مع األرس .توفري إقرتاحات يومية لعنارص ﻤﻳكن
إستخدامها كأدوات .هذا يسمح لألرس بتكرار النشاطات مع أطفالهم يف املنزل.
•نشاط العرض أو اإلحتفال .يف نهاية برنامج الالعبني صغار السن ،خطط إلقامة إحتفال
دامج أو يوم ريايض .قم بدعوة أفراد األرس لحضور ومشاهدة النشاطات املختلفة التي
تعلمها االطفال يف الصف.
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برنامج الالعبني صغار السن يف املدارس
مصادر إضافيه
يُعترب منهج الالعبني صغار السن مصدر ثاﻲﻧ ﻤﻳكن توفرية كنص لخطط الدروس وإستخدامه عىل مدى
ﻤﺛانية أسابيع يف املدرسة .لكل أسبوع هناك  3أيام من خطط الدروس ،ﻤﺑجموع  24يوماً من النشاطات.
الدروس مصممة بطريقة تساعد األطفال أن يعتادوا عىل النشاطات .يبني األطفال املهارات عرب التكرار.
تم تطوير منهج الالعبني صغار السن مطور النشاطات املتوفرة يف الدليل .فهو يوفر مقدمة حول كيفية
تنفيذ برنامج الالعبني صغار السن يف املدارس.
ﻤﻳكن إيجاد منهج الالعبني صغار السن ومصادر أخرى خاصة بالربنامج للمعلمني واألساتذة عىل املوقع
اإللتكروﻲﻧ التايل:
resources.specialolympics.org/YoungAthletes
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برنامج الالعبني صغار السن يف املدارس
كيفية بناء خطة درس
إستخدم الهيكلية املذكورة أدناه لتطوير دروس فردية لالعبني صغار السن يف الصف .التكرار مهم
ويعزز النمو الفردي ويدعم التفاعالت اإلجتامعية.

•اإلحامء: تجعل ﻤﺗارين اإلحامء األطفال يتحركون وتحرضهم للنشاطات القادمة .ﻤﻳكن أن
تتضمنﻤﺗارين اإلحامء املرحة بعض األغاﻲﻧ ،األلعاب وﻤﺗارين ﻤﺗديد العضالت.
•تطوير املهارات الفردية :يسمح هذا القسم لألطفال بالرتكيز عىل معدالت النمو الخاصة
لكل منهم ونجاحهم الفردي .إخرت مهارة ونشاط من الدليل ونظمه كنشاط فردي .أو،
إخرت نشاطات مختلفة وجهز محطات متعددة.
•األلعاب /النشاطات الجامعية :هذه األلعاب والنشاطات هي طريقة مرحة وفعالة
للتمرن عىل املهارات .فهي تعزز دروس الصف ،تشجع عىل التواصل والتفاعل
اإلجتامعي.
•التهدئة وأغاﻲﻧ الختام :يساعد هذا القسم األطفال عىل االسرتخاء والتحضري للعودة
إىل نشاطات صفوف أخرى .مع أغنية الختام ،راجع النشاطات أو املهارة التي تعلمها
الطفل .إنهي الحصة مع ﻤﺗرينﻤﺗديد العضالت.

إرشادات للكبار
•إستخدم الكلام ت ،الصور أو تصويرات أخرى ،شارك النشاطات الفردية عىل لوح أبيض أو
لوح عادي .يوفر ذلك إشارات برصية لألطفال بنيﺎﻤ يكملوا درس اليوم.
•تجدون ﻤﻧوذج خطة الدرس فارغة عىل املوقع اإللكرتوﻲﻧ التايل:
resources.specialolympics.org/YoungAthletes
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برنامج الالعبني صغار السن يف املدارس

خطة درس برنامج الالعبني صغار السن:

ﻤﻧوذج درس لنشاطات “الجري وامليش”

ﻤﺗارين اإلحامء ( 5دقائق)

•أغنية – عىل عجالت الحافلة
•إتبع القائد

تطوير املهارات| املحطات ( 15 - 10دقيقة)
•القفز الجانبي
•الجري والحمل
•األذرع امللتصقة

نشاط جامعي( 15 – 10دقيقة)
•تدريب إطفاء الحريق
•مضامر الحواجز

مترين تهدئة العضالت  /أغنية الختام( 5دقائق)
•أغنية – إن كنت سعيدا ً و تعلم ذلك.

68

برنامج الالعبني صغار السن يف املدارس
نقاط أساسية إلعتامدها داخل الصف الدرايس
املساحة والسالمة

•أال تكون كبرية جداً؛ وال صغريةجداً :خذ الوقت الكايف لقراءة كل نشاط .تأكد من أن
تطابق املساحة املتوفرة إحتياجات النشاط وعدد األطفال يف املجموعة.
•األنشطة الداخلية يف مقابل األنشطة الخارجية .يتناسب برنامج الالعبني صغار السن
مع املساحات الداخلية والخارجية عىل حد سواء .ضع املساحة املتاحة يف إعتبارك داﻤﺋا ً.
ملراعاة إعتبارات السالمة ،قم برتسيم الحدود.
•مساحة واحدة مقارنة بإثنني :قام العديد من األساتذة بتنفيذ برنامج الالعبني صغار
السن عرب تقسيم صفهم إىل مجموعتني .إستخدم الصف واملمرات لتمرين مجموعتني
صغريتني من االطفال يف نفس الوقت.

الهيكل

•قم بتأسيس روتني ثابت .الروتني الثابت يوفر توقعات واضحة ،باإلضافة إىل عوامل
اإلتساق والراحة للعديد من األطفال.
•خطط لفرتة إسرتاحة .وفر مساحة حيث يستطيع األطفال اإلسرتاحة إذا شعروا بالتعب
أو اإلرهاق من املكان أو النشاط.
•شجع أساليب مختلفة من الحركة يف اإلنتقال بني النشاطات .هذا يقوي مختلف
العضالت ويشجع األطفال عىل تعلم مهارة جديدة.
•إستخدم املوسيقى لإلشارة إىل اإلنتقال بني األنشطة .ﻤﻳكن إستخدام األغنيات لإلشارة
إىل إنتهاء أحد األنشطة وقرب إنطالق نشاط جديد.
•رشكاء الرياضة املوحدة .شجع األطفال األكرب سناً أو األطفال دون إعاقة فكرية أن
يدعموا األطفال الصغار من خالل رشح النشاطات لهم وقيادة النشاط أو املشاركة
كرشكاء رياضات موحدة.
•رشب الكميات الكافية من املاء وتناول الوجبات الخفيفة الصحية .قم بتقديم املاء
والفاكهة يف نهاية كل حصة أنشطة ،إذا توافر ذلك .رشب الكميات الكافية من املاء
وإتباع نظام تغذية صحي يحظيان بأهمية بالغة فيام يتعلق بصحة الحالة البدنية
والقدرة عىل التعلم.
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برنامج الالعبني صغار السن يف املدارس
القيادة واملتطوعون

باإلضافة إىل العديد من الفوائد األخرى ،ﻤﻳكن لربنامج صغار الالعبني املساعدة عىل تفعيل مفاهيم املشاركة،
تقبل اآلخر واإلحرتام املتبادل يف الصفوف واملدارس .خذ يف اإلعتبار تطوير حصص األنشطة من خالل منح
األطفال الفرصة للقيادة والتعلم.

•بعد تكرار ترديد األغاﻲﻧ لعدة مرات ،قم بتشجيع األطفال عىل قيادة ترديد أغنيات
اإلحامء والتهدئة.
•خالل النشاطات ،حدد طرق لألطفال ليبدؤا بتويل أدوار قيادية .مثال ،دع األطفال يتولوا
دور القائد يف نشاط “إلتبع القائد” أو تجهيز املسار يف نشاط “مضامر الحواجز “.
•إستخدم وقت الحصص الدراسية داخل الصف ملناقشة املواضيع الهامة التي من شأنها
مساعدة األطفال عىل أن يكونوا أعضاءا ً فاعلني يف صفوفهم ومجتمعاتهم .ﻤﻳكن أن
تتضمن هذه املواضيع مفاهيم كاملشاركة ،اإلحرتام املتبادل ،القدرات والصداقة.

ﻤﻳكن أن يدعم أيضاً برنامج الالعبني صغار السن األفراد اليافعيني يف تطوير مهاراتهم القيادية .خذ بعني
اإلعتبار اإلقرتاحات التالية:

•ﻤﻳكن أن يدعم أطفال املرحلة اإلعدادية يف املدرسة واألكرب سناً برنامج الالعبني صغار
السن من خالل عرض أوإظهار املهارات ومساعدة األطفال األصغر سناً عىل إكامل
النشاطات.
•طالب املدارس الثانوية ميكنهم العمل كمتطوعني إلدارة األنشطة .يلعب املتطوعون
دورا ًعظيامً فيام يتعلق بإدارة املحطات الفردية أو دعم األطفال أثناء إنتقالهم من نشاط
إىل آخر.
•بناء رشاكة مع جامعة محلية لتعزيز نشاطات برنامج الالعبني صغار السن .
•إدرس إمكانية العمل والتنسيق مع وزارات وهيئات حكومية وثيقة الصلة بطبيعة
عملك ،مثل ،الرتبية ،الرتبية الخاصة ،العالج الفيزياﻲﺋ ،أو التدريب .ﻤﻳكن أن يخدم طالب
الجامعات كمتطوعني أو مدربني ،وﻤﻳكن أيضاً أن يتولوا القيادة يف صياغة خطط الدرس.
•دع الالعبني القادة من األوملبياد الخاص أن يخدموا كمساعدين مدربني ومتطوعني.
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برنامج الالعبني صغار السن يف املدارس
العرض أو نشاطات اإلحتفال

بينام يتعلم األطفال وﻤﻳارسوا مهارات جديدة ،سوف تزداد ثقتهم بنفسم ويفتخروا بتطورهم وتقدمهم.
نشاطات اإلحتفال ،مثل اليوم الريايض املوحد ،يوم اللعب املوحد ،أو عرض الالعبني صغار السن ،يوفر
للمدارس الفرصة ملشاركة األطفال من كافة األعامر والقدرات .ويتم أيضاً إلقاء الضوء عىل برنامج الالعبني
صغار السن لألرس واملجتمع ككل.
لضامن تجربة قيمة للجميع ،خذ بعني اإلعتبار اإلقرتاحات التالية عند التخطيط للنشاط:

•قم بدعوة أعضاء األرس واملجتمع بحيث ﻤﻳكنهم مشاركة النجاح .أيضاً ،قم بدعوة
صفوف أخرى يف املدرسة اىل النشاط .بهذه الطريقة ،ﻤﻳكن أن يخترب كافة األطفال فرحة
الدمج
•ييمكن أن يخدم الطالب األكرب سناً يف املدرسة كمتطوعني ويتولوا القيادة من حيث
تنظيم و إدارةالنشاطات املختلفة.
•فكر بأن يأخذ النشاط طابع إحتفايل وذلك بإقامة مراسم إفتتاح وإختتام صغرية.
•إستضف نشاط إحتفايل يف نهاية السنة الدراسية أو بعد إكامل كافة الحصص .خالل
النشاط يجب أن يحتفل بالنجاح الفردي لألطفال وتقدمهم.
•جهز املحطات التي تعكس النشاطات واأللعاب التي قام بها األطفال يف برنامج الالعبني
صغار السن.
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برنامج الالعبني صغار السن يف املجتمع
إالنشاطات الشبابية والربامج الرتفيهية هي الربامج التي يجتمع فيها األطفال معاً مع “مدرب” للعب
منظم .ﻤﻳكن إيجادها يف العديد من املجتمعات .ﻤﻳكن أن يوفر برنامج الالعبني صغار السن من األوملبياد
الخاص نفس فرصة الدمج لألطفال مع ومن غري إعاقات فكرية.
يسمح برنامج الالعبني صغار السن يف املجتمع لألرس ﻤﺑشاركة فرحة أطفالهم بينام يلعبوا مع اآلخرين.
وﻤﻳكنهم ايضاً مراقبة أطفالهم وهم يطوروا املهارات التي تساعدهم يف الرياضة ويف حياتهم.

الهيكل التنفيذي يف املجتمعات

عند تحديد كيفية إقامة نشاط برنامج الالعبني صغار السن يف املجتمع ،فيام ييل بعض التفاصيل التي
ﻤﻳكنك اإلستعانة بها عند تشكيل الهيكل التفيذي

•التكرار :مرة واحدة يف األسبوع ،مع مرتني يف األسبوع يف املنزل
•املدة الزمنية 45 :دقيقة – –ساعة واحدة للحصة
•املكان :يف الخارج أو يف الداخل
•املواقع: املراكز اإلجتامعية ،نادي ريايض ،حرم جامعي ،مركز ترفيهي عام ،مكتبة أو
مواقع أخرى.
•املدربون :متطوعون من املجتمع ،مهنيون متخصصون ،أعضاء األرس أو طالب
الجامعات.
•الدمج :االخوة ،األقارب أو أطفال املجتمع املحيل
•املتطوعون :أعضاء األرس ،الالعبني القادة يف األوملبياد الخاص ،أعضاء النادي الريايض
املحيل ،طالب الجامعات أو أو متطوعون من املجتمع.

التطوع أو مساعد ة املدرب هي فرصة قياد ية عظيمة لالعبني القادة األكرب سنأ من األوملبياد الخاص،
التفاعل مع الالعبني القادة قيم أيضاً لألرس حيث ﻤﻳكن أن يتم إ لهامهم حو ل اإلمكانيات ا ملستقبلية
ألطفالهم.
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برنامج الالعبني صغار السن يف املجتمع
هيكلية النشاط يف املجتمع

إستخدم الهيكلية أدناه لتطوير جلسات فردية لربنامج الالعبني صغار السن يف املجتمع .التكرار مهم
ويعزز النمو الفردي ويدعم التفاعالت اإلجتام عية.
•اإلحامء :تجعل ﻤﺗارين اإلحامء األطفال يتحركون وتحرضهم للنشاطات القادمة .ﻤﻳكن أن
•تتضمن ﻤﺗارين اإلحامء ترديد األغنيات ،مامرسة األلعاب وأداء أنشطة ﻤﺗديد العضالت.

•تطوير املهارات الفردية: يسمح هذا القسم لألطفال بأن يركزوا عىل تطورهم
الفردي والنجاح .إخرت مهارة ونشاط من الدليل ونظمه كنشاط فردي .أو ،إخرت
نشاطات مختلفة وجهز محطات متعددة.
•األلعاب /النشاطات الجامعية :هذه األلعاب والنشاطات هي طريقة مرحة
وفعالة للتمرن عىل املهارات .فهي تعزز دروس الصف ،تشجع عىل التواصل
والتفاعل اإلجتامعي.
•التهدئة وأغاﻲﻧالختام :يساعد هذا القسم األطفال عىل االسرتخاء والتحضري للعودة
إىل نشاطات صفوف أخرى .مع أغنية الختام ،راجع النشاطات أو املهارة التي
تعلمها الطفل .إنهي الحصة مع ﻤﺗرين جيد لتمديد العضالت.
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برنامج الالالعبني صغار السن يف املجتمع
نقاط أساسية ألخذها بعني اإلعتبار يف ﻤﻧوذج املجتمع
املكان والسالمة
•أال يكون بالغ الكرب؛ وال متناهي الصغر .خذ الوقت الكايف لقراءة كل نشاط .تأكد من
أن تطابق املساحة املتوفرة إحتياجات النشاط وعدد األطفال يف املجموعة.
•األماكن الداخلية املغلقة مقابل األماكن الخارجية املفتوحة .برنامج الالعبني صغار السن
جيد لألمكنة الداخلية والخارجية معاً .إنتبه للمسافة .حدد حدود السالمة.
•مكان واحد يف مقابل مكانني .بناءا ً عىل عدد األطفال واملتطوعني ،ﻤﻳكن للمدربني تقسيم
املجموعات الكبرية إىل مجموعات صغرية ،من حيث السن أو القدرة ،وإدارة مجموعتَني
يف نفس الوقت
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برنامج الالعبني صغار السن يف املجتمع
الهيكلية
•ضع نظام روتيني.يوفر الروتني توقعات واضحة ،التناسق والراحة للعديد من األطفال.
•قم بإنشاء محطات مهارات مختلفة إلستيعاب األطفال من مختلف األعامر والقدرات.
•ضف األلعاب والنشاطات الجامعية إىل الفقرة عندما يكون األطفال من نفس القدرة أو
العمر.
•شَ جِع أﻤﻧاطاً مختلفة من الحركات لإلنتقال بني األنشطة .إن ذلك من شأنه تقوية
عضالت مختلفة وتشجيع األطفال عىل تعلم مهارة جديدة.
•قم بدعوة االخوة ،األقارب ،األرس أو األطفال األسوياء لدعم األطفال خالل النشاطات.
•إستخدم املوسيقى إشارة لإلنتقال .ﻤﻳكن إستخدام األغاﻲﻧ لإلشارة إىل وقت إنتهاء أحد
النشاطات وبدء أخرى.
•قم بتخطيط فرتات الراحة .وفر مساحة حيث يستطيع األطفال اإلسرتاحة إذا شعروا
بالتعب أو اإلرهاق من املكان أو النشاط.
•ق َِدم املياه والفاكهة يف نهاية الحصة التدريبية ،إذا أمكن .رشب الكميات الكافية من
املاء والتغذية السليمة أمران مهﺎﻤن للصحة البدنية والتعلم.
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برنامج الالعبني صغار السن يف املجتمع
مشاركة األرس
من املهم مشاركة األرس مع أطفالهم يف برنامج الالعبني صغار السن ،حيث تعترب فرصة لألرس
للتواصل مع أعضاء مجتمعهم ومع أرس آخرى .هذا يدعم النمو ،التطور والشعور بالتقبل.
ﻤﻳكن أن تشارك األرس يف برنامج مجتمعي من خالل طرق متنوعة ،منها
•النرشات اإلخبارية األسبوعية ورسائل الربيد الإلليكرتوﻲﻧ .تواصل أسبوعياً مع
األرس ملشاركتهم النشاطات كيفية تقدمهم.
•داعمي النشاط  .قم بدعوة أفراد األرس للمشاركة يف جلسات أسبوعية ،لدعم
أطفالهم من خالل نشاطات مختلفة ،أو شجع األرس لالنتقال اىل الخطوة التالية
ويصبحوا مدربني
•األنشطة املنزلية .شارك األرس يف دليل األنشطة .قم بتقديم إقرتاحات يومية
لعنارص ﻤﻳكن إستخدامها كأ دوات هذا يسمح لألرس بتكرار النشاطات مع
أطفالهم يف املنزل.
•مجموعات دعم األرس .وفر مساحة لألرس للتحدث والتواصل بينام يتواجد
أطفالهم يف برنامج الالعبني صغار السن .ﻤﻳكن أن تكون األرس أفضل نظام دعم
لبعضهم البعض.
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برنامج الالعبني صغار السن يف املجتمع
مؤﻤﺗر األرس

تتضمن مؤﻤﺗرات األرس إرشاك األرس يف األوملبياد الخاص .فهي توفر محيط لألرس ومقدمي الرعاية
للحصول عىل معلومات يف الصحة ،عىل املصادر والدعم.
خذ بعني اإلعتبار األفكار التالية عند التخطيط ملؤﻤﺗر لألرس:

 التكرار والتوقيت

خطط ملؤﻤﺗر األرس شهرياً أو مرة كل ثالثة أشهر .ﻤﻳكن أن تجتمع األرس مع محارض مختص بينامينظم
املدربون واملتطوعون فقرة الالعبني صغار السن لذلك األسبوع.

املواضيع املمكنة

يجب أن تتطرق مؤﻤﺗرات األرس اىل األسئلة ومخاوف أعضاء األرس املحليني .ويجب أن تأخذ يعني
االعتبار ثقافة ومعتقدات املجتمع .فيام ييل بعض اإلقرتاحات ملواضيع قيمة ملؤﻤﺗر األرس .إجتمع مع
أعضاء األرس أوالً وإحصل عىل رأيهم قبل إعتامد املواضيع النهائية.

•املطالبة الفاعلة لحقوق طفلك وحقه يف الخدمات املتوفرة
•الرعاية الصحية لطفلك والعناية باألسنا ن.
•االستفادة من متابعة الرعاية – كيفية تحديد الطبيب أو املتخصص املناسب لطفلك
•فرص املدرسة -ما هو املتوفر لطفلك من ذوي اإلعاقة الفكرية يف املجتمع.
•التغذية الصحية ،الطعام الصحي وطريقة الطهو
•مواضيع صحية عامة تتعلق باملجتمع ككل ،مثل منع إنتشار املالريا
•التعلم عرب اللعب
•عالقات صحية بني االخوة
•تعزيز اإلستقاللية بسن مبكر
الضيوف املتحدثون

عند تنظيم مؤمتر األرس ،تواصل مع رشكاء املجتمع ،أساتذة الجامعة والخرباء يف الصناعة إلدارة
الحوار .مثلاً إدعي طبيب أطفال للتحدث عن املتابعة مع طبيب طفلك .إدعي أخصاﻲﺋ تغذية
للتحدث عن الطعام الصحي.
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برنامج الالعبني صغار السن يف املنزل
مشاركة األرس يف حياة األطفال أمر هام .يجب أن يحظى كل عضو من االرسة ،الجدود ،مقدمي الرعاية،
األشقاء ،األخوات ،العامت ،األعامم واألقارب كافة الفرص ليشاركوا يف برنامج الالعبني صغار السن .من
خالل برنامج الالعبني صغار السن منوذج املنزل من األوملبياد الخاص ،ﻤﻳكن لألرس أن تلعب معاً يف
بيئة حريصة و ممتعة.
عند تنفيذ الربنامج يف املنزل ،ﻤﻳكن أن يكون برنامج الالعبني صغار السن مستقل أو يدعم النشاطات التي
يقوم بها األطفال يف املدرسة أو املجتمع.

األنشطة القامئة بذاتها
طريقة جيدة لبدء بربنامج الالعبني صغار السن هي ببساطة اللعب مع األطفال ،بإعتامد دليل نشاطات
برنامج الالعبني صغار السن يف وقت اللعب املنظم هذا .ﻤﻳكن إستخدام األنشطة الواردة يف الدليل بطريقة
واحد-ضد-واحد يشارك فيها شخص بالغ مع طفل أو ﻤﻳكن دعوة األقارب وأطفال الجريان للمشاركة يف
املر ح.
إبدأ بتنفيذ  20اىل  30دقيقة من اللعب املنظم ،عىل األقل  3مرات يف األسبوع .إخرت نشاطﻦﻴ أو ثالث للرتكيز
عليها يف كل فرتة لعب .تأكد من إدارة الحصص بطريقة مرحة .الئم النشاطات بينام يتقدم طفلك يف كل
مهارة عىل حدى.

دعم برامج املجتمع  /املدارس
يساعد مامرسة برنامج الالعبني صغار السن يف املنزل عىل دعم مهارات التي يتعلمها األطفال من
برنامج الالعبني صغار السن يف املدرسة أو املجتمع.
لتحقيق النمو املوثق يف منهج الالعبني صغار السن – حسب الدراسة واملراقبة ،يكتسب األطفال 7
أشهر من ملهارات الحركية عىل مدى  8أسابيع – عىل أن يتمرن األطفال عىل املهارات والنشاطات 3
مرات يف األسبو عً.
ﻤﻳكن أن تدعم األرس هذا النمو بإعتامد برنامج الالعبني صغار السن كدليل للعب يف املنزل .إطلب
من معلم طفلك أو مدربه أن يشاركك الدروس التي يقوم بها خالل األسبوع وتابع معه يف املنزل.
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برنامج الالعبني صغار السن يف املنزل
نقاط أساسية إلعتامدها يف النشاطات املنزلية
•ال تلتزم بقاﻤﺋة األجهزة واملعدات املقرتحة .األدوات الرياضية الرسمية ليست مطلوبة.
ﻤﻳكن إستبدال معظم األدوات مع أشياء ﻤﻳكنك إيجادها يف املنزل .مثل الرشيط كبديل
لعارضة التوازن أو زجاجة الصودا الفارغة كبديل لألقامع .إعتمد عىل إبداعك وإستمتع!
•قم بدعوة األقارب واألطفال اآلخرين يف املجتمع للعب .كافة األطفال تحب النشاطات
واأللعاب املذكورة يف دليل النشاطات .ليس هناك من طريقة أفضل لإلستمتاع والتمتع
باللياقة البدنية مثل اللعب مع اآلخرين.
•كُن مبدع .بينام تبدأ بتطبيق النشاطات يف الدليل ،إبتكر نشاطات جديدة تأخذ بعني
االعتبار نقاط قوة وضعف طفلك ،رياضة أو نشاطات طفلك املفضلة .
•تواصل مع أرس أخرى .قم بإيجاد شبكة دعم األرس من برنامج األوملبياد الخاص املحيل
للتواصل معها .أصبح قائد لألرس بالتطوع أو ببدء بربنامج الالعبني صغار السن يف املجتمع
•إستمتع! بينام هناك ا لعديد من الفوائد لربنامج الالعبني صغار السن ،إحدى األهداف
الرئيسية هو دعم األرس يف اللعب املنظم واملرح مع أطفالهم ،إستمتع بوقت اللعب سوياً.
تواصل من خالل النشاطات الجسدية ،نشاطات اللياقة والرياضة.
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مصادر إضافية  :أدوات عىل شبكة اإلنرتنت

دليل نشاطات برنامج الالعبني صغار السن ليس إال البداية .ﻤﻳكنك إيجاد معلومات
إضافية ومصادر مساعدة عرب اإلنرتنت .هذه املصادر تتضمن:
•مقاطع فيديو تعرض الطريقة الصحيحة ألداء كافة األنشطة الواردة يف الدليل.
•منهج الالعبني صغار السن ،مع  24درس مكتوب مبني عىل دليل النشاطات
•مصادر أخرى من شأنها أن تساعد قادة الربامج عىل إدارة برنامج الالعبني صغار السن يف
املدرسة ،املجتمع واملنزل
•معلومات لدعم وإرشاك أعضاء األرس
•نشاطات إضافية عن الصحة واللياقة
•مواد تسويقية لتعزيز برنامج الالعبني صغار السن يف املجتمع.

resources.specialolympics.org/YoungAthletes
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مصادر إضافية :تعديالت
تعديل والتكييف يف االدوات

تغري األدوات ممكن أن يقلل خطر اإلصابة و يزيد فرص النجاح .الكرات ،مضارب تنس الطاولة ،البالونات،
أقراص الهوﻲﻛ ،املضارب ،مضارب التنس ،العيص ،القاعدات ،الشبكات ،مرمى وأدوات اللياقة ﻤﻳكن تغيريها
تالئم إحتياجات طفلك.

•تغيري حجم الكرة. إجعل الكرة أو األدوات الرياضية (أقراص الهوك ،املكوك) .أكرب أو
أصغر
•الطول أو العرض. غري طول أداة الرضب (رضب ،عصا) لتكون أطول ،أقرص أو أعرض.
•الوزن .وفر أداة رضب أو كرات وزنها أخف أو أثقل.
ض. إجعل املقبض أكرب ،أصغر ،أكرث نعومة أو مصنو ع ليتناسب مع يد الطفل
•املقب 

•النسيج والرتكيبة .وفر مجموعة من الكرات وآداة الرضب املصنوعة من اإلسفنج،
الصوف البالستيك ،املطاط ،الكرتون أو مواد األخرى.
•األلوان. إستخدم أدوات يف ألوان مختلفة للتنظيم أو إرشاك األطفال برصيا.
•الطول أو الحجم .أخفض طول الشبكة ،املرمى أو القاعدة .إستخدم قواعد كبرية
محددة باالرقام وااللوان .قم بتعديل حجم املرمى او علوه للمساعدة عىل تحديد
الهدف ،األصوات.
•اإلضاءة ،الصور ،اإلشارات أو األلوان .إستخدم أوشحة ملونة ،صور أو مرئيات
أخرى.
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مصادر إضافية :تعديالت
تعديالت لألطفال ذوي الصعوبات الحركية

يوفر برنامج الالعبني صغار السن مساحة لألطفال من جميع القدرات ليكونوا ناجحني .يف بعض الحاالت،
قد نحتاج إىل القيام بتغيريات لضامن أن كافة األطفال يستفيدوا من التجربة.
بغض النظر عن مستوى القدرة ،من املهم تكييف النشاطات لتالئم اإلحتياجات الفردية لكل طفل.

لألطفال غري القادرين عىل امليش:

•إخرت النشاطات التي تركز عىل الجلوس عىل األرض مع وبدون دعم .تتضمن هذه
النشاطات“دحرجة الكرة وتنطيطها””،ألعاب الوشاح” واملزيد
•عدل النشاطات بحيث ﻤﻳكن للطفل أن يزحف بدل أن ﻤﻳيش أو يركض.

لألطفال الذين ال يستطيعون الثبات عىل أقدامهم:

•سمح لألطفال بإستخدام آلة املساعدة للميش  walkerأو أن يدفعوا عربة (ذات
دوالبني) للمشاركة يف النشاطات.
•إمسك األطفال عند الخرص بحيث يستطيعوا العمل عىل مهارات التوازن ،رضب الكرة
والرمي،

لألطفال الذين يستخدمون الكريس املدولب (املتحرك) أو عربة األطفال:

•إسمح لألطفال برضب الكره لينة .
•قم بخفض مستى إرتفاع الشبكات ،األهداف أو الحواجز.
•إستخدم كرات أكرب حجامً والتي تسمح لألطفال بركلها من عىل الكريس املتحر ك.
•أوقف الكريس املتحرك بطريقة جانبية للكرة أو للرمي فوق الرأس ونشاطات الرضب
الجانبية
•إسمح لألطفال اآلخرين باملساعدة من خالل دفع الكريس املتحرك أو العربة خالل
النشاطات الجامعية.

لألطفال ذوي الحركة املحدودة:

•قم بتقديم املساعدة اليدوية (يد فوق يد) الستكامل األنشطة.
•قم بتقديم الدعم البدين من عند منطقة الجذع أو الفخذين.
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مصادر إضافية :تعديالت
تعديالت لألطفال بحاالت التوحد

إعتمد اإلقرتاحات التالية عند التخطيط لجلسة برنامج الالعبني صغار السن والتي تضم أطفال من ذوي
التوحد:

الهيكلية والتناسق

•ضَ ع جدوالً مبواعيد يومية ثابتة للحصص التدريبية للحفاظ عىل اإلتساق.
•كَرِر نفس الهيكل لكل حصة من برنامج الالعبني صغار السن .إبدأ بتامرين اإلحامء
وأغنية اإلفتتاح .مرن عىل املهارات الفردية واأللعاب الجامعية .بعدها إختم الحصة
التدريبية بأغنية .الروتني الثابت يساعد األطفال ملعرفة ما الذي عليهم توقعه.
•وفر بداية واضحة ونهاية واضحة للنشاطات.
•إستخدم املرئيات والصور ملساعدة األطفال (كالنموذج الوارد يف صفحة  )68يف
النشاطات املحددة لهذه الحصة.

البيئة املحيطة والتحفيز الجسدي

•الحد من وسائل اإللهاء أو التشتت ،مثل األضاءة الساطعة واألصوات العالية.
•تجنب األصوات الفجائية مثل الصافرة أو التصفيق.
•خصص غرفة هادئة أو مساحة هادئة حيث يستطيع األطفال أن يذهبوا إليها يف أوقات
التحفيزات املفرطة.

تعليامت

•ضَ ع حدودا ً واضحة لألنشطة.
•لتكن التوجيهات موجزة وواضحة لكل نشاط ،فذلك بساعد األطفال عىل فهم ما هو
متوقع منهم.
•ضع قواعد واضحة فيام يتعلق بالتفاعل اإلجتامعي ،السلوك والتواصل .واستخدم هذه
القواعد يف توفري بنية واضح للمجموعة.
•وفر دعم فردي لألطفال من املتطوعني ،فريق العمل أو األطفال اآلخرين.
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مصادر إضافية :اللعب الصحي
تنمية العادات الصحية يف مرحلة عمرية مبكرة

من املهم التحدث عن العادات الصحية لألطفال بسن مبكرة .يتضمن برنامج الالعبني صغار السن
معلومات صحية وأخرى حول اللياقة بينام يركز عىل املهارات الحركية.
بعض العادات الصحية األساسية التي يجب الرتكيز عليها:
•غسل اليدين
•األطعمة واملرشوبات صحية
•تخفيف أوقات الجلوس أمام الشاشة (التلفاز ،الكومبيوتر ،ألعاب الفيديو ،الهواتف الذكية)
النشاط الجسدي اليومي
•العادات الصحية اليومية ،مثل تنظيف األسنان.

يف هذا الدليل ،هناك العديد من أفكار “اللعب الصحي” التي تشارك تعديالت سهلة للنشاط والتي توصل
رسائل أساسية حول الصحة واللياقة.
لدعم نشاطات “اللعب الصحي” ،ﻤﻳكن رشاء أدوات إضافية .تتضمن هذه العنارص العالمات األرضية عليها
صور فاكهة وخضار ،أكياس حبوب عىل أشكال طعام ،أو كرات شاطئية مع رسومات ألطعمة متنوعة،
مرشوبات أو ﻤﺗارين.

هناك نشاطات صحية ولياقة إضافية التي ﻤﻳكن إضافتها لربنامج الالعبني صغار السن .هناك ثالث
ﻤﻧاذج دروس يف هذا الدليل .دروس ونشاطات إضافية لدعم العادات الصحية ﻤﻳكن إيجادها عل
املوقع الرسمي التايل:
resources.specialolympics.org/YoungAthletes
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 اللعب الصحي:مصادر إضافية
أغاﻲﻧ األطفال

 ﻤﻧاذج.ﻤﻳكن تعديل األغاﻲﻧ املحلية املشهورة للتحدث عن مواضيع صحية بطريقة مرحة وحامسية
، النشاطات الجسدية،األغاﻲﻧ أدناه تظهر كيف ﻤﻳكن تعديل األغنية لتعليم األطفال عىل التغذية الصحية
.الصحة العامة والعافية
Apple, Apple, Way Up High
Sung to “Twinkle Twinkle Little Star”
Apple, apple, way up high,
I can reach you if I try.
Climb a ladder,
Hold on tight.
Pick you quickly
Take a bite.

Wash, Wash, Wash Your Hands
Sung to “Row, Row, Row your Boat”
Wash, wash, wash your hands
Wash the dirt away
Before you eat, before you sleep
And after outdoor play.
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مصادر إضافية :اللعب الصحي
أي طعام هو طعام صحي؟
األدوات الالزمة: أطعمة حقيقية أو بالستيكية ،أو صور طعام ،رشيط
الهدف من هذا النشاط هو مساعدة األطفال عىل إكتساب معلومات مفيدة فيام يتعلق بأنواع مختلفة
من األطعمة واملأكوالت وإتخاذ خيارات غذائية جيدة.
عىل الحائط أو الطاولة ،إرسم وجهاً سعيدا ً (إبتسامة) ووجهاً غري سعيد (عابس) مستخدماً الرشيط .ق َِدم
لألطفال عدة أطعمة ومأكوالت صحية وغري صحية .هذه األطعمة واملأكوالت ﻤﻳكن أن تكون عىل هيئة
صور أو أشكال بالستيكية أو قامش ،كام ﻤﻳكن أن تكون أطعمة ومأكوالت حقيقية.
أُإطلب من األطفال تقسيم األطعمة إىل مجموعتني -األطعمة التي تجعلهم يتمتعون بصحة جيدة
ويصبحوا أقوياء (وجه سعيد) وتلك الغري صحية (وجه حزين).
حاملا يفصل األطفال األطعمة ،ناقش األطعمة التي وضعت يف مكانها الصحيح عىل الوجه السعيد وأي
أطعمة تم تحديدها عىل أنها “صحيحة” بطريقة خاطئة .إستخدم الجدول أدناه كنموذج ،تحدث مع
األطفال حول السبب الذي يجعل هذه األطعمة غري صحية .أيضاً ،إقرتح التبديل مع األطعمة التي تعترب
خيارات صحية.

األطعمة الغري صحية مقابل األطعمة الصحية
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أطعمة غري صحية

أطعمة صحية

معلومات للطفل

رقائق البطاطا املقلية /
املقرمشات

املوز أو الجزر

"”رقائق البطاطا املقلية ال ﻤﺗنح عضالت قوية ،برشة ناعمة أوعيوناً
قوية ،بنيﺎﻤ تتمتع بصحة جيدة عندما تتناول املوز والجزر!”

العصري

الحليب

"يحتوي الحليب عىل نسب مرتفعة من الكالسيوم والربوتينات
التي تساعدك عىل إكتساب الطول و تقوي عظامك ،عضالتك
وأسنانك”.

املرشوبات الغازية

املاء

"عند الشعور بالظأم ،فرشب املاء هو أفضل خَيار لجسمك" .أما
املرشوبات الغازية ،فتحتوي عىل نسب كبرية من السكر مام
يجعلها تزيد من شعورك بالظأم".

مصادر إضافية :اللعب الصحي
الحد من وقت الجلوس أمام الشاشات
األدوات الالزمة: علبة صغرية ،بطاقات “شاشة خالية من النشاطات”
الهدف من هذا النشاط هو توضيح أهمية الحد من وقت الجلوس أمام الشاشات (مثل التلفزيو ن،
والكمبيوتر ،وألعاب الفيديو ،والتابليت ،والهواتف الذكية) ﻤﺑا ال يزيد عن ساعتني يف اليوم لألطفال واألرس.
إنسخ الالئحة أدناه وإقطع كل نشاط .ضع نشاطات فردية يف وعاء صغريأو علبة .أطلب من األطفال
إلتقاط نشاط معني يتم مامرسته كأرسة أو مع زمالء الفصل الدرايس بأكمله .أطلب من األطفال إقرتاح
أنشطة أخرى قد يحبون مامرستها وال تتضمن الجلوس أمام الشاشات.
طوال فرتة مامرسة النشاط ،تحدث مع األطفال عن أهمية الحد من وقت الجلوس أما الشاشات.

أنشطة ال تتضمن الجلوس امام الشاشات
إقرأ كتاياً

غنِ أغنية

إذهب يف جولة مشياً
عىل األقدام

أرقص عىل أغنية

إلعب مع األصدقاء

خُض مباراة رياضية

إلعب خارج األماكن املغلقة

أكتب قصيدة

َجهِز وجبة صحية

إرسم صورة

إستمع إىل املوسيقى

مارس رياضتك املفضلة
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مصادر إضافية :الخطوات التالية مع األوملبياد الخاص
سيتمكن األطفال من تحقيق معدالت تقدم متفاوته يف برنامج صغار الالعبني بعضهم سيواجه تحدياً كبريا ً
ببينام يصبح أطفال آخرون عىل إستعداد لإلنتقال إىل مهارات أكرث تقدماً .تعامل مع كل طفل عىل حدة
حتى تتمكن من تحديد الخطوة القادمة التي تناسبه .الخطوة التالية ﻤﻳكن أن تكون املشاركة يف حصة
تدريبية أخرى من برنامج الالعبني صغار السن،البدء بربنامج تدريبي لرياضة محددة ،أو التقدم مبارش ًة
ليصبح العب يف األوملبياد الخاص جاهز للتنافس أو رشيك يف الرياضات املوحدة.
وبغض النظر عن مستوى القدرة ،يوفر األوملبياد الخاص فرصاً لألطفال والكبار طوال حياتهم .عرب تعزيز
الحياة الصحية ،النشاط الجسدي والرياضة ،لدى األوملبياد الخاص شيئاً للجميع .
من خالل األلعاب الرياضية الفردية والجامعية ذات الطابع األوليمبي ،ﻤﻳكن لألشخاص من ذوي اإلعاقات
الفكرية الذين تجاوزوا الثامنة من العمر املشاركة بتدريب فعيل وفرص للتسابق.

كيف تصبح رشيك رياضات موحدة

يضم برنامج الرياضات املوحدة من األوملبياد الخاص األفراد مع وبدون إعاقة فكرية معاً يف فريق واحد.
أﻰﺗ اإللهام بفكرة الرياضات املوحدة من مبدأ بسيط :التدريب معاً واللعب معاً هو مسار رسيع لتكوين
الصداقات وخلق التفهم .
ملعلومات إيضافية زوروا املوقع التايلwww.specialolympics.org :
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Special Olympics
Young Athletes ™
www.specialolympics.org/YoungAthletes
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