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الحجز توفر مجموعة الدروس هذه األلعاب والنشاطات لمساعدة األطفال على تنمية مهارات   :حجز الكرة وإلتقاطها  -الرابعاألسبوع 
   .التكيفيةوالمهارات التوازن التنسيق بين العين و اليد ، المفاهيم الحيزيةالجسدية،  ، القوة، التوعية وااللتقاط

  

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

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

 .المجتمع للتأكد من تحقيق سالسة البرنامج  بطريقة ممتعة

يتم تنفيذ برنامج الالعبين صغار السن بوتيرة سريعة وبجو من  :الوقت
أما الوقت المقدّر فهو ثالثين دقيقة إلتمام كل . لعاليةالحماس الكبير والطاقة ا

إحتياجات، ومع ذلك، يجب أن تتوافق وتيرة الدرس ومدته مع . درس
 .الالعبين صغار السن في مجموعتكومهارات  أعمار،إهتمامات

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

لمساعدة األطفال على التعرف على النشاطات وبناء المهارات من خالل 
 .  التكرار

الخطوط العريضة التي تحتوي على الدروس  ملخصتتضمن بطاقة  :المصادر

، دليل أرقام صفحات النشاطات ، معقائمة باالدوات الرياضية الالزمة لألنشطة،

مراجعة الموقع االلكتروني . لنشاطات، أفالم فيديو، وإقتراحات من األساتذةا

     .المذكور أدناه

    

. و لعب لعبة أو أكثر مع أوالدهم في المنزل قبل الجلسة التاليةلألسر بطاقة تلخيص الدروس وتشجيعهم على غناء األغاني  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

. النشاطات والفيديو للمزيد من المعلومات

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

    حجز الكرة وإلتقاطها
 

 )دقائق 5(  الرياضة مع الغناء

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

                                                                                                                                                                                                                                                                    كلنا سنكون العبين  .الرياضة وبمّرن عضالت جسمهتذكر أن الالعب هو شخص يمارس ! دأ أسبوع جديد من برنامج لالعبين صغار السننبس شرحإ
." غنوا معي وقوموا بنفس حركاتي. لنبدأ البرنامج مع أغنية الرياضة .صغار السن في حين نلعب ألعابًا جديدة ونمّرن عضالت جسمنا

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

  يمسك الكرة، )مام الكرةيقفز أ(حارس المرمى في فريقنا يمسك الكرة ،
 .طوال النهار حارس المرمى في فريقنا يمسك الكرة-. يمسك الكرة

 كافة عب في الملعب يقفز يقفز في الال. عب في الملعب يقفز يقفز يقفزالال
 .المدينةأنحاء 

 عبون في صفنا يدحرجون الكرة، يدحرجون الكرة، يدحرجون الكرةالال .
 .الكرة خالل المباراةعبون في صفنا يدحرجون الال

 )دقائق 5(  دحرجة الكرة وإلتقاطها

 كرة االدوات

، التوعية )الدحرجة وااللتقاط(المرونة، المهارات الحركية / ، القوة، اللياقة البدنية)لمس القدمين(التنسيق الحركي، تحديد أجزاء الجسم  الهدف
). الخطوات الحركيةإتباع التوجيهات، وتقليد (التكيفية الجسدية والمهارات 

أعط  .على شكل جوهرة  يجلس الالعب بوحه اآلخر على األرض، يمدون قدميهم ليتالمسوا. نظم الالعبين في مجموعات ثنائية وبادر إشرح
 .فائتسنتمرن اليوم على تمرير الكرة لشريكنا، كما تعلمنا األسبوع ال .عبين كرة ليمرروها ببطء بينهماالال

  شرحإ( تأكد من أن أصابع قدميك تالمس أصابع قدمي شريكك. وابسط رجليك بهذه الطريقةإجلس مقابل شريكك( 
 أوقف الكرة بيديك، ثم أعدها لشريكك). شرحإ(الكرة لآلخر على هذا الشكل  اثم، يمرر أحدهم. 
  الالعبين تسمح، شجعهم على إتخاذ وضعية الركوع أو الوقوف مهاراتإذا. 
 عمل رائع!! 

 )دقائق 5(  المرمىتدريب حارس 

 .لتشكيل المرمى، وكرة تتدحرج ببطء في الغرفة قمعان  االدوات

، )والجري االلتقاط (، القوة، اللياقة البدنية، المهارات الحركية )للتفاعل مع حركة الكرة التوازن(ي، التنسيق الحرك الهدف
). الخطوات الحركيةإتباع التوجيهات، وتقليد (التكيفية المهارات التوعية الجسدية، 

تسمى  قمعينالمسافة بين ال. قمعين قفوا بين ال  !هيا لنتمّرن على حراسة المرمى." لتشكيل المرمى قمعيندع األطفال يقفون بين ال وبادر إشرح
 ."المرمى

  تجاه المرمى، حاول إمساك الكرة بيديكبإعندما يرمي مدربك أو شريكك الكرة. 
  لنتمرن لنصبح حارس مرمى. المرمى دخولويمنع الكرة من  مرماهيحاول حارس المرمى أن يحمى! 
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 اليوم                                                              
 

    حجز الكرة وإلتقاطها
 

 )دقائق 5(  كرة كبيرة

 كرة كبيرة االدوات

، والمهارات العميق، التنسيق بين اليد والعين، التوعية الجسدية، الحس )التوازن(التنسيق الحركي، القوة، اللياقة البدنية، المهارات الحركية  الهدف
  ).إتباع التوجيهات، وتقليد الخطوات الحركية(التكيفية 

 ، ثم سيتسنى للجميع اللعب معأوالً أنظروا إلي ). الخفيفةالكرة (لنلعب لعبة إلتقاط الكرة " وبادر إشرح 
 ."بالغ

 تابع الكرة بنظرك وهي تتجه نحوك. "عب ومرر له الكرة ببطءالقف بوجه ال "!
 !"إنها تتحرك بسرعة أكبر" .وكل مرة أسرع من قبلها .أعد المحاولة عدة مرات

 عندما أقترب، خذ الكرة من يدي." عبون الكرة من يديكاليمسك ال". 
  إلتقطها بيديك فقط! ن إلتقاطهام نالكرة ليتمكثم، إشرح أنك ستترك."! 
 عبين في المّرن كل العب قدر المستطاع، ولكن إحرص على أن يشارك جميع ال

خرين، أو رمي أما األطفال الذين ينتظرون دورهم، يمكنهم تشجيع اآل .التمرين
 .كرة أخرى لبعضهم البعضكرة خيالية، أو رمي 

 )دقائق 5( إلتقاط كيس حبوب

 حبوبكيس  االدوات

 . كيس فول بدًال من كرة، وذلك لتمرين مهارات اإللتقاطعدل نشاط الكرة الكبير مستخدمًا  وبادر إشرح

 )دقائق 5(  ختام الرياضة مع الغناء 

  .األطفال عليها معتادإختر أغنية . أنهي هذه الحصة بأغنية ختامية الهدف

 ."وقلدوا حركاتي غنوا معي . عبين صغار السن مع أغنيةالبرنامج ال متنختل" 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                                                                      
 

    حجز الكرة وإلتقاطها
 

 )دقائق 4(  الرياضة مع الغناء

 حبال/عارضة توازن األدوات

". غنوا معي وقوموا بالحركات نفسها. بأغنية رياضيةلنبدأ برنامج الالعبين الصغار " شرحإ

 :The wheel on the bus –" عجالت الحافلة" أغنية

 عبون في صفنا يلتقطون كيس الفول طوال النهار الال. ، يلتقطون كيس الفولالحبوبصفنا يلتقطون كيس  في ونعبالال. 
 أنحاء المدينةكافة في عبون في فريقنا بلتقطون الكرة الال. فريقنا يلتقطون الكرة، يلتقطون الكرة عبون فيالال. 
 يقفزون  فريقناالعبون في لا. إلى األعلى وإلى األسفل ،وإلى األسفل فريقنا يقفزون إلى األعلى وإلى األسفل، إلى األعلى عبون فيالال

 .التدريبخالل  – األعلى وإلى األسفلإلى 

 

 .اليوم األولأعد نشاط  )دقائق 5(  تدريب حارس المرمى

 .من اليوم األول الحبوبأعد نشاط  إلتقاط الكرة أو كيس  )دقائق 5( الحبوب إلتقاط الكرة الكبيرة أو كيس

 

 )دقائق 6( إلتقاط الكرة من األعلى

 خفيفةكرة شاطىء كبيرة، كرات  االدوات

، التوعية الجسدية، الحس العميق والمهارات )رمي الكرة، إلتقاطها واإلحتفاظ بها(الحركي، القوة، اللياقة البدنية، المهارات الحركية  التنسيق الهدف
 .خفيفةلتفسير مفهوم إلتقاط الكرة من مسافة قريبة، إستعن بكرة شاطىء كبيرة أو  ).الحركية خطواتإتباع التوجيهات وتقليد ال(التكيفية 

 !"العبين سنتمرن على إلتقاط الكرة الكبيرةلأيها ا"  .منك ثالث أقداميقف على مسافة إركع أمام طفل  وبادر إشرح

 تأكد من أن عملية الرمي أتت من  .إرم برفق كرة كبيرة وشجع الطفل على إلتقاط الكرة
 أرأيت كيف رميت الكرة؟" .الصدرمستوى 

 تابع التمرين مع توسيع  .الطفل الجسدية مهاراتوفًقا ل اتنوع بالمسافات واإلرتفاع
سأترككم تتمرنون على ما ! عمل رائع" .المسافة وتنويع الرميات بين عالية ومنخفضة

 !"علمتكم إياه
  عبين في المّرن كل العب قدر المستطاع، ولكن إحرص على أن يشارك جميع ال

ين، أو رمي كرة أما األطفال الذين ينتظرون دورهم، يمكنهم تشجيع اآلخر. التمرين
 .رمي كرة أخرى لبعضهم البعضخيالية، أو 
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 اليوم                                                                      
 

    حجز الكرة وإلتقاطها
 

 )دقائق 6(   إقفز وإلتقط الكرة

 كرة شاطىء األدوات

، التوعية الجسدية، الحس العميق، المهارات )رمي الكرة وإلتقاطها واإلحتفاظ بها(التنسيق الحركي، القوة، اللياقة البدنية، المهارات الحركية  الهدف
 .، إستعن بكرة شاطىء كبيرةو هي ترتد اليكلتفسير مفهوم إلتقاط الكرة  ).الحركية خطواتإتباع التوجيهات، تقليد ال( التكيفية

وبعد "  .أن يتحركقف مقابل الطفل، ومرر له كرة الشاطىء أو كرة كبيرة ليتمكن  من إلتقاطها من دون   وبادر إشرح
أشر إلى (، سنتعلم إلتقاطها من األسفل )الصدر أشر إلى منطقة(على أن تعلمنا إلتقاط الكرة من األ

 )"المنطقة السفلى من الجسم

 إشارة (سيشير للكرة بأصبعه من األسفل، كان عب من األسفل، الحظ إذا الإذا مررت الكرة ال
 ).إلى المنطقة السفلى من الجسم

 اآلن جّرب مع شريكك. ك إلى األسفل إللتقاط الكرةأشر بإصبع. 
  ِالطفل الجسديةمهارات  ع بالمسافات، ويمكنك استعمال كرة أصغر حجًما بناًء علىنو. 
 أما . عبين في التمرينالمّرن كل العب قدر المستطاع، ولكن إحرص على أن يشارك جميع ال

 .أو رمي كرة أخرى لبعضهم البعضاألطفال الذين ينتظرون دورهم، يمكنهم تشجيع اآلخرين، أو رمي كرة خيالية، 

 االولنشاط اليوم  كرر .أعد أغنية ختامية  )دقائق 5(  ختام الرياضة مع الغناء
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        !!النصائح المساعدة بعض

 على العينين ركزت أن يجب
على االصابع أن توجه . الهدف

 التي الكرة لالسفل عند إلتقاط
توجيهم و الخصر تحت تقترب

 فوق الكرة تقترب عندمالألعلى 
  .الخصر
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 اليوم                                                                               
 

    حجز الكرة وإلتقاطها
 

 القفز كاالرنب )دقائق 5(  الرياضة مع الغناء

". نفسها غنوا معي وقوموا بالحركات. لنبدأ برنامج الالعبين الصغار بأغنية رياضية" شرحإ

 :The wheel on the bus –" عجالت الحافلة" وبادر شرحإ

 عبون الال. فوق العالمات عبون في الفريق يقفزون فوق العالمات، فوق العالمات،الال
 .طوال النهار فوق العالمات-يقفزون في الفريق 

 األعلى إلى  إلى األعلى واألسفل، يقفزون إلى األعلى واألسفل ،عبون في الملعب الال
أنحاء كافة ، في يقفزون إلى األعلى واألسفل عبون الال. إلى األعلى واألسفل واألسفل،

 .المدينة
 عبون في صفنا الال. رةلكرة، يلتقطون الكرة، يلتقطون الكتقطون اليالعبون في صفنا لا

 .التدريبيلتقطون الكرة خالل 

 

 )دقائق 5(  الحبوبرمي كيس / إلتقاط

 .دوره بإنتظارمع بالغ، ثم لوحده  الحبوبليتمكن من رمي كيس  حبوبسيحتاج كل طفل إلى كيس  االدوات

إتباع ( التكيفية، التنسيق الحركي، التوعية الجسدية، المهارات )إلتقاط، رمي(تحديد أقسام الجسم، اللياقة البدنية، المهارات الحركية  الهدف
 .األسبوع الخامسمهارات  تقديم). الحركية خطواتالتوجيهات، تقليد ال

 ."الجميع مع بالغ سيلعب في البداية أنظروا إلي ثم! حبوبسنحاول اآلن رمي وإلتقاط أكياس ال "عبونالعمل رائع أيها ال"   وبادر إشرح

 أعد !" تجه نحوكي وبنظرك وه كيس الحبوبتابع . "ببطءإجلب كيس الحبوب نحوه العب لقف بوجه ا
 !"تحرك بسرعة أكبريإنه . "وكل مرة أسرع من قبلها. المحاولة عدة مرات

 من يدي الكيسعندما أقترب ، خذ ." من يديك الحبوبعب يمسك كيس الثم، دع ال". 
  تمرن عدة !" إستعمل يديك فقط إللتقاطه! من إلتقاطةالالعب ليتمكن  الحبوبإشرح أنك ستترك كيس

 .مرات
  وأنت تلتقطه الحبوبإنني أرمي كيس . "الحبوبثم إرم كيس"! 
 يدي ومن ثم إرموا الكيس نحوي، تماًما كما  الىأنظروا . أمسك الكيس. " الفول قدم كيفية رمي كيس

 .من األسفل رميةإنها !" فعلت
  أما األطفال الذين . عبين في التمرينالمّرن كل العب قدر المستطاع، ولكن إحرص على أن يشارك جميع ال .عدةمرات يمكننا رمي الكيس

مع  العبالت دربوا علىألنفسهم، بعد أن ت كيس الحبوب رمي، أو كيس حبوب خياليينتظرون دورهم، يمكنهم تشجيع اآلخرين، أو رمي 
 .الكيس
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 !!بعض النصائح المساعدة

أن يوجهوا  االطفال إنتبه على
أصابعهم لألسفل عندما يأخذوا 

 أو يرموا األشياء التي تمر
 .تحت خصرهم
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 اليوم                                                                               
 

    حجز الكرة وإلتقاطها
 

أعد نشاط اليوم الثاني  )دقائق 5(  إلتقاط الكرة من األعلى

 )دقائق 5(  الدحرجة

 .ن لتشكيل مرمى، وكرة خفيفةقمعا االدوات

توعية ، ال)على المرمى(، تنسيق اليدين والعينين )جة الكرة وإيقافهادحر(المرونة، المهارات الحركية  /التنسيق الحركي، القوة، اللياقة البدنية الهدف
 .تقديم مهارات األسبوع الخامس). الحركية خطواتإتباع التوجيهات، وتقليد ال( الجسدية والمهارات التكيفية

عبين، الهيا أيها ال. "يقفوا/يركعوا/ضع عالمة أرضية حيث يجب أن يجلسوا. المرمى على بعد مسافة محددة مننظم األطفال في صف واحد    وبادر إشرح
 !"لنتمرن على تسجيل أهداف

  يمكن أن يقام هذا النشاط مع !! لتسجيل هدف القمعينإجلس على األرض ودحرج الكرة بين
العب آخر يقف في الجهة األخرى، مرروا الكرة لبعضكم البعض، مع الهدف ذاته وهو 

 .جيل هدفتس
 لتسجيل هدًفا وأنت راكع لقمعينإركع على ركبتيك وحاول دحرجة الكرة بين ا! 
 لتسجيل هدًفا وأنت واقف قمعينقف على قدمين وحاول دحرجة الكرة بين ال! 

 

 .أعد نشاط اليوم الثاني )دقائق 4(   إقفز وإلتقط الكرة

 )دقائق 5( تسديد من األسفل بكلتا اليدين

 .عبين أو لكل ثنائي منهماللكل من ال خفيفةبالونات أو كرات ذات  االدوات

، اإلمساك(ياق البدنية، المهارات الحركية ، القوة، الل)مع حركة الكرة أقلمالوزن ليت توازن(التنسيق الحركي  الهدف
ع التوجيهات، إتبا( تكيفية، التوعية الجسدية والمهارات ال)األصابع(، تحديد أجزاء الجسم )الرمي واإللتقاط

 .تقديم مهارات األسبوع الخامس). ت الحركيةخطواتقليد ال

يقف  .ت األرضية لتحديد مكانهم إذا تطلب األمريها مقابل بعضهم، واستعن بالعالماعبين بطريقة يقفون فالنظم ال   وبادر إشرح
 .البعض عبون على بعد ثالثة أقدام من بعضهمالال

 .سنتمرن على رمي هذه الكرات لشريكنا، الحبوبكما رمينا أكياس  .1
 !أن تشير أصبعك إلى األسفلتأكد من  .أنظر إلى يد شريكك ثم إرم له الكرة .أمسك الكرة بيديك .2
 !مي الكرة مراًرا بينك وبين شريككيمكنك ر .هذه هي التسديدة من األسفل  .3

 .الثاني للداللة على إنتهاء الدرسإستخدم اغنية نهاية الدرس االول و الدرس ) دقائق 3(  ختام الرياضة مع الغناء

 

 

 

 

 

4االسبوع   1 2 3 

        !!المساعدةبعض النصائح 

أعينهم ذكر الالعبين أن يبقوا 
أن يستخدموا على الكرة و

كدليل العالمات األرضية 
ليعرفوا أين يجلسوا، ينحنوا أو 

  !يقفوا

 

  حجز الكرة وإلتقاطها يمكنك دروس : الرابعلقد انتهيت من األسبوع 

 !الرمي: البدء بدروس األسبوع الخامس
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