مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228

برنامج تعليمي مقترح لتنمية الوعي بالفراغ لألطفال من سن  6-4سنوات
بوالية شمال كردفان (محلية غرب بارا)

إعداد:
د.محمود يعقوب محمود
أ.آمنة آدـ النمير
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المقدمة :
تعتبر مرحمة الطفولة مف أىـ المراحؿ في حياة اإلنساف ،ففي ىذه المرحمة تنمو قدرات الطفؿ وتنضج
مواىبو ويكوف قابالً لمتأثير والتوجيو والتشكيؿ

لذا فإف العناية بالطفولة واالىتماـ بأنشطتيا مف أىـ المؤثرات التي تسيـ في تقدـ المجتمعات ،ويؤكد

ويرنر ( )Werner-1994بأف أطفاؿ المجتمعات المتقدمة يتصفوف بنمو جسمي وعقمي وانفعالي سميـ ،كما
أنيـ أكثر تعمماً وأكثر ثقافة بالمقارنة مع المجتمعات األخرى .لذا عمى القائميف بالعممية التعميمية التربوية

ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة العناية بتخطيط وتصميـ البرامج التعميمية والتربوية التي تشكؿ أنواع مختمفة

مف الخبرات التي تيدؼ إلى النمو المتكامؿ مف جميع النواحي.

التربية الحركية وبرامجيا المختمفة مف أنجح الوسائؿ التربوية التي تيدؼ إلى تحقيؽ النمو المتكامؿ

لمطفؿ ،حيث يرى جالييو (  )Gallhue-1996إف الحركة إحدى الدوافع األساسية لنمو الطفؿ ،فعف طريقيا
يبدأ الطفؿ التعرؼ عمى البيئة المحيطة بو ،وىذا الميؿ الطبيعي لمحركة ىو إحدى طرؽ التعمـ ،فالطفؿ يتعمـ

فعاؿ لتحسيف وتطوير النمو
مف خالؿ الحركة وىي عبارة عف مدخؿ وظيفي لعالـ الطفولة ووسيط تربوي ّ
الحركي والعقمي واالجتماعي لمطفؿ.
والتربية عف طريؽ الحركة المدخؿ الطبيعي لنظاـ تربوي مبني عمى أساس حاجة الطفؿ الطبيعية

لمتعمـ ، ،حيث تيدؼ التربية الحركية أو التربية مف خالؿ الحركة إلى إخراج التعميـ المدرسي التقميدي إلى
أساليب أكثر إيجابية وفاعمية في تكويف الطفؿ وتنميتو إلى أقصى ما تؤىمو إمكانياتو وقدراتو ومواىبو.

وعموماً تتعدى التربية الحركية مفيوـ إكساب األطفاؿ الميارات الحركية أو تنمية األنماط الحركية ،إذ

أف تعمـ الحركة يعني مجرد العممية الجزئية المتعمقة بالتعمـ ،إالّ أف اإلطار المعرفي لمتعمـ الحركي ينمو
بمختمؼ الخبرات اإلدراكية والمعرفية ،فمف خالؿ الحركة ينمي الطفؿ مالحظاتو ومفاىيمو وقدراتو

اإلبداعية،وادراكو لألبعاد واالتجاىات كاإلحساس بالتوازف والمكاف والزماف ،ويكتسب المعرفة بكؿ مستوياتيا
فيتعود عمى السموؾ المنطقي وحؿ المشكالت واصدار أحكاـ تقويمية.

ويؤكد (فزاري )2002 -أف مرحمة التعميـ األولي تالئـ فترة النمو الفسيولوجي واإلدراكي والحركي

لمطفؿ ،حيث يبدأ خالليا في التدرج في مستوى اإلدراؾ الكمي العاـ والشامؿ إلى مستوى التحديات ،حيث

تنمو لديو أجيزة التحكـ في العضالت والتنفس ،وىذه العمميات تحتاج إلى رعاية والى تنظيـ دقيؽ لممساعدة

عمى تحقيؽ ترابط إجمالي لنضجو العضوي.
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والتربية عف طريؽ الحركة ىى المدخؿ الطبيعي لنظاـ تربوي مبني عمى أساس حاجة الطفؿ الطبيعية

لمتعمـ ،وماداـ جسـ الطفؿ ىو اإلطار المادي الممموس لمعنى الوجود فإف الطفؿ يعمد مف خالؿ جسمو إلى
فيـ ذاتو مف خالؿ ممارستو لمنشاط الحركي الموجو.

مشكمة البحث

الحظ الباحثاف مف خالؿ الزيارات المتكررة لرياض األطفاؿ افتقار ىذه الشريحة الميمة مف األطفاؿ

لمخبرات المنظمة لإلدراؾ الحسي والحركي في استغالؿ الفراغ  ،معظميـ تنقصيـ خاصيتي القوة والرشاقة
المتيف تمكناف الطفؿ مف تطيؽ أنشطة الوعي بالفراغ ،بجانب أف عممية القياـ بيذه األنشطة عممية معقدة

وصعبة تحتاج لتعمـ ميارات خاصة وتغذية متخصصة مع توفر األدوات الالزمة لمتطبيؽ ،خاصة أف مجتمع
الريؼ يفتقد التوعية والتعرؼ عمى ماىية التغذية الرياضية التي تكسب الطفؿ ىاتيف السمتيف مع االجتياد في

عمميات التدريب لألطفاؿ عمى القياـ باألنشطة الحركية منذ الطفولة المبكرة.
وعميو صاغ الباحثان مشكمة البحث في اآلتي:

ما تأثير البرنامج التعميمى المقترح في تنمية الوعي بالفراغ لألطفاؿ مف سف (

 6-4سنوات) بوالية

شماؿ كردفاف – محمية بارا؟

أىمية البحث

 .1تكمف أىمية ىذا البحث في أىمية الدور الذي تمعبو الحركة والتربية الحركية في تطوير شخصيات
األطفاؿ مف خالؿ المعب وممارسة األنشطة الحركية المنظمة.

 .2تنبع أىمية ىذا البحث مف أىمية مرحمة التعميـ قبؿ المدرسي باعتباره بداية السمـ التعميمي في التعمـ
العاـ.

 .3مساعدة الميتميف بأمر التربية في مرحمة التعميـ قبؿ المدرسي والمربيف والمخططيف لوضع برامج
اإلعداد والتدريب لمعممات رياض األطفاؿ.

أىداؼ البحث

ييدف ىذا البحث بالدرجة األولى إلى:
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 التعرؼ عمى األنشطة الحركية التي تمكف الطفؿ مف سف (  6-4سنوات) مف االحساس بالوعي
بالفراغ.

 وضع برنامج تعميمى لتنمية الوعي بالفراغ لألطفاؿ مف سف (  )6-4سنوات بوالية شماؿ كردفاف –
محمية غرب با ار.

تساؤالت البحث

 .1ما األنشطة الحركية التي تمكف األطفاؿ في سف ( )6-4سنوات مف اإلحساسالوعي بالفراغ؟

 .2ما البرنامج التعميميالمقترح لتنمية الوعي بالفراغ لألداء الحركي لألطفاؿ مف سف (  )6-4سنوات بوالية
شماؿ كردفاف – محمية بارا؟

منيج البحث

استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة ىذا البحث

حدود البحث

الحد المكاني :والية شماؿ كردفاف – محمية غرب با ار
الحد الزماني :العاـ الدراسي 2016ـ – 2017ـ.

الحد الموضوعي :األطفاؿ مف سف ( )6-4سنوات.

المصطمحات:

الوعي بالفراغ :ويحتوي ىذا البعد حركة الجسـ عمى االتجاه والمسار الحركي لمجسـ في الفراغ ،والفراغ

ىو المسافة الموجودة والتي يتـ في إطارىا حركة الجسـ ()www.iraqacad.org

اإلطارالنظري والدراسات السابقة

الميارات األساسية الحركية

إف ميارات الحركات األساسية ىي تمؾ الحركات التي يؤدييا المتعمـ ليدرؾ إمكانياتو الحركية ويدرؾ

إمكانات جسمو والسيطرة عمييا ،أي التحرؾ مف مكاف آلخر ،وكذلؾ ميارات التعامؿ مع األشياء أو مع
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األدوات بأطراؼ جسمو ويمكف تقسيـ ميارات الحركات األساسية إلى ثالثة أنواع (شاكر عبد الحميد،

2001ـ)

:

 .1الحركات االنتقالية :ىي مجموعة مف الحركات التي يؤدييا الطفؿ بجسمو ،أي تحريؾ جسمو مف
مكاف آلخر في الفراغ العاـ ،في الساحة أو في الممعب سواء كاف ذلؾ بحركات بسيطة أو حركات

مركبة.

 .2الحركات غير االنتقالية :تعني تحريؾ الجسـ أو أجزاء منو في المكاف ،سواء كانت منفصمة أو متصمة
عف بعضيا أو معاً دوف االنتقاؿ مف المكاف ،ويؤكد العمماء أف أداء الحركات غير االنتقالية تتطمب

مف الطفؿ إدراؾ التغير الذي يحدث في العالقة بيف أجزاء الجسـ ،وأف ىذا اإلدراؾ يغير اتزاف الجسـ،
كما يصاحب ىذه تغير مقدرة الجسـ عمى تعويض التغيرات التي تحصؿ بحركات تتناسب مع الوضع

الجديد .ومف الميـ ىنا عند تدريس الحركات غير االنتقالية في دروس التربية الرياضية اعتبار أف
صقؿ وتطوير ىذه الحركات يحتاج إلى قاعدة ارتكاز ،بمعنى أف يكوف الطفؿ قاد اًر عمى االرتكاز
بأجزاء مختمفة مف الجسـ والتحرؾ مف المكاف والمحافظة عمى االتزاف .وليذا فإف األطفاؿ الذيف

يتمتعوف بخبرات حركية متنوعة يتعمموف بسرعة الحركات غير االنتقالية التي تتطمب اتزاناً جيداً

بسيولة ،وعندما ال يمر األطفاؿ بخبرات حركية متنوعة سيجدوف صعوبة في تعمـ الحركات األكثر

تعقيداً.

وتنقسم الحركات غير االنتقالية إلى قسمين:

أ)االرتكاز أو السند :ويعني سند ثقؿ الجسـ عمى سطح متماسؾ مثؿ أرض الممعب أو مرتبة أو فرشة
ويشمؿ:

-1سند وارتكاز ثقؿ الجسـ عمى القدميف مثؿ :وضع الوقوؼ.
-2سند وارتكاز ثقؿ الجسـ عمى المقعدة مثؿ :جموس التوازف.

-3سند وارتكاز ثقؿ الجسـ عمى الصدر والبطف مثؿ :انبطاح رفع الرجميف والذراعيف عالياً.
-4سند وارتكاز ثقؿ الجسـ عمى الظير مثؿ :رقود رفع الرجميف عالياً.
-5سند وارتكاز ثقؿ الجسـ عمى الركبتيف مثؿ :وضع جثو.

-6سند وارتكاز ثقؿ الجسـ عمى الركبتيف واليديف مثؿ :وضع جثو أفقي.
-7سند وارتكاز ثقؿ الجسـ عمى اليديف والرأس مثؿ :وقوؼ عمى الرأس.
-8سند وارتكاز ثقؿ الجسـ عمى اليديف مثؿ :وقوؼ عمى اليديف.

-9سند وارتكاز ثقؿ الجسـ عمى الجانب مثؿ :انبطاح مائؿ جانبي.
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ب)الحركات المحورية وتشمل :اإلنثناء ،االمتداد ،المؼ والدوراف.

 .3ميارات التعامل مع األدوات أو األشياء :وىي تعني إعطاء قوة حركية إلى األدوات أو األشياء التي
يتعامؿ معيا الطفؿ ،وكذلؾ امتصاص القوة مف األشياء ،وىي نوعاف:

أ -تحريؾ األشياء بواسطة قوة مف الجسـ أو قوة غير مباشرة مثؿ :المضرب والعصا.
ب -استقباؿ األشياء المختمفة مف خالؿ تخفيؼ قوة حركتيا أو توقيفيا كمياً أو امتصاص قوتيا.

وميارة التعامؿ مع األداة مف الميارات الميمة لمصفوؼ الثالثة األولى ،والتي تعني التحكـ والسيطرة

عمى أنواع مختمفة مف األشياء ،ويمكف أف تتـ السيطرة عمى األشياء بواسطة أطراؼ الجسـ ،اليديف ،القدميف،

إما بتحريؾ مباشر أو غير مباشر لألشياء عف طريؽ
الرأس ،الكتفيف والفخذيف ،كما تتـ السيطرة عمى األشياء ّ
قوة نابعة مف الجسـ وتشمؿ الدفع ،الرمي ،التنطيط ،ضرب بالقدـ ،الشد ،ضرب الكرة باليد ،دحرجة الكرة،
وا ّما استقباؿ أو امتصاص القوة مف األشياء المتحركة عف طريؽ لقؼ الكرة أو إيقاؼ الكرة.
ليذا فمف الضروري أف يتعرؼ المدرس عمى ىذه المتغيرات والعوامؿ المؤثرة لميارة التعامؿ مع
األدوات ومف ثـ يقوـ بتنظيـ الخبرات التعميمية واألنشطة الحركية بطريقة تجعؿ األطفاؿ واثقيف مف تطورىـ

واستعداداتيـ لعممية التعمـ.

وسنتطرؽ بنوع مف الشرح ألىـ الميارات والحركات األساسية وطرؽ تطويرىا كما يمي (فريدة إبراىيـ

عثماف1987 ،ـ)

.1ميارة المشي:

المشي عممية مستمرة متكررة لفقداف واعادة التوازف أثناء التحرؾ أو االنتقاؿ في الوضع العمودي

لمجسـ ،وتشير الدراسات في مجاؿ الحركة والتعمـ الحركي إلى وجود أنماط متعددة في المشي بالنسبة لمراحؿ
النمو المختمفة ،حيث تشير نتائج ىذه الدراسات إلى أف األداء الحركي لممشي ومواصفاتو تتأثر بالعوامؿ

البيئة المحيطة بالطفؿ عبر مراحؿ نموه ،وخالؿ مرحمة النضوج مف سف السابعة وحتى نياية العمر يالحظ

تغيرات كبي اًر قد حدث في مواصفات األداء الحركي لميارة المشي ،حيث تضيؽ قاعدة االرتكاز وتطوؿ

الخطوة وتصبح أكثر سالسة وتوافقاً وارتخاء ،وتنتصب القامة أكثر مف المراحؿ السابقة لتصؿ إلى الوضع
العمودي السميـ ،وتحدث مرجحة الذراعيف المتوافقة مع حركة الرجميف تمقائياً ،وتتقابؿ القدـ مع األرض

بالكعب أوالً ثـ المشط ليصبح المشي في صورتو العامة الجديدة أكثر جماالً واتقاناً مف المراحؿ السابقة،
ويمكف مالحظة تحسف واضح في أسس األداء الحركي الديناميكية والزمنية والمكانة.

يعتبر المشي إنجا اًز حركياً متقدماً بالنسبة لمطفؿ ،فيو أحد المنعطفات األساسية في سمسمة أطوار

النمو الحركي ،كما أنو يقدـ لمطفؿ أكبر اإلسيامات لنمو مداركو ومعارفو ،فعف طريؽ المشي يتمكف الطفؿ
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مف إدراؾ األبعاد المختمفة لمجوانب المعرفية والوجدانية ،كما تتاح لو فرص جديدة الكتشاؼ األشياء ،وفي

دراسات خاصة بالمشي والجري أجراىا مكالنجاف وجاليميو ( )Mcclennghan and Gallahue-1976
وجدوا أف المشي يتطور مبك اًر عند الطفؿ في نياية السنة األولى مف عمره ويقؼ ويمشي ،وميارة المشي

تتطور بسرعة حتى السنة السادسة مف العمر ،وفي ىذا الوقت يأخذ نمط المشي عند األطفاؿ نمط الكبار.
ولقد أوضح (ويكستدوـ) عاـ 1983ـ بعض التغيرات اليامة لتطور نمو ميارة المشي بما يفيد انتقاؿ

الطفؿ لممشي مع مالمسة جميع أجزاء القدـ األرض إلى مرحمة مالمسة الكعب لألرض أوالً ،ثـ تالمس بقية
أجزاء القدـ األرض مع مالحظة نقص درجة انثناء مفصاللفخذ ،وعدـ رفع الفخذ والركبة ألعمى ،ويمكف

مالحظة تطور ميارة المشي مف خالؿ تطور أنماط المشي المتنوعة لمطفؿ مثؿ المشي لمخمؼ أو المشي
عمى أصابع القدميف ،أو المشي مع تنوع حركات األطراؼ العميا.

ويشير عالوي إلى أف اكتساب الطفؿ لميارات المشي واالنتقاؿ إلى المكاف وكذلؾ القدرة عمى التعبير

المغوي يصبحاف مف أىـ العوامؿ لتوسيع دائرة النشاط الحركي لمطفؿ ،وتزداد بذلؾ كمية المثيرات والعوامؿ

التي تؤثر عمى الطفؿ في غضوف تفاعمو مع بيئتو ()www.physcialplegors

.2ميارات الجري

تعتبر ميارة الجري في أف المشي ال يحتوي عمى لحظة طيراف ،أي أف قاعدة االرتكاز ىنا تظؿ

مالمسة لمسطح الذي يتحرؾ عميو اإلنساف ،بينما يحتو الجري عمى فترة طيراف ممحوظة يمكف مالحظتيا

أما قبؿ ذلؾ يظير الجري عند الطفؿ وكأنو نمط مف أنماط
لممرة األولى في العاـ الثاني مف عمر الطفؿّ ،
المشي السريع تجد إحدى القدميف دائماً مالمسة لألرض التي يتحرؾ عمييا الطفؿ ،ويمكف لبعض األطفاؿ

الجري بدوف إتقاف كامؿ لميارة المشي ،وتعتبر ميارة الجري في حد ذاتيا مف الميارات األساسية التي يتوقؼ
عمييا نجاح الكثير مف الميارات الرياضية واأللعاب المختمفة ،وبتحميؿ ميارة الجري نجد أنيا تتخذ أنماط

ومواصفات مختمفة خالؿ نمو الطفؿ وحتى مرحمة النضوج ،حيث تظير ميارة الجري بصورة جيدة ومتقنة
وتتزايد سرعتو بصورة ممحوظة ،ويمكف لنا مالحظة الطيراف بمواصفاتو األساسية والفرد الكامؿ لرجؿ

االرتكاز ،كما يالحظ أف الفخذ يكوف موازياً لألرض في لحظة عودة الرجؿ الخمفية ،كما تثنى الذراعيف لتصؿ
إلى الزاوية الصحيحة تقريباً،ويكوف ىناؾ دوراف خفيؼ في حركة الرجؿ العائدة ،وتتـ مرجحة الذراعيف بصورة
عمودية وعكس حركة الرجميف ،وفي المرحمة الثالثة يط أر التحسف في مواصفات األداء مجتمعة ومتمثمة في

األساس الزمني والمكاني والديناميكي لمحركة (عبد العزيز المصطفى2000 ،ـ).

يتميز الجري عف المشي بوجود مرحمة متوسطة بيف االرتقاء واليبوط –بداية الخطوط ونيايتيا -تعرؼ

مرحمة الطيراف ،وبتطور النمو يزداد إتقاف الطفؿ لتمؾ الميارة وتصبح حركاتو انسيابية وىادفة وتتميز بكبر
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حجـ مرحمة الطيراف ،وفي المرحمة مف (  )6-5سنوات يصبح في مقدرة الطفؿ عمى الجري بدرجة توافقية

جيدة وتمكنو مف حسف استخدامو لحركات اليديف أثناء الجري (عالوي .)1998 ،يعتبر الجري امتداداً طبيعياً

ألداء الطفؿ لحركة المشي ،ويعتبر تمكف الطفؿ مف األداء الجيد لميارة الجري في ىذه المرحمة أساساً ميماً
لالشتراؾ والممارسة لمعديد مف الميارات الرياضية لألنشطة المختمفة في المرحمة الالحقة ،كذلؾ أوضح

(كراتي )1979 ،أف األطفاؿ في عمر الخامسة يستطيعوف الجري بسرعة معقولة ،كما توصؿ (ىاربر،

 )1975إلى أف األطفاؿ في عمر الخامسة يستطيعوف تغيير اتجاه الجري لزاوية  ، o180كما توصؿ (ميميف
وآخروف )1976 ،و( )1977 ،Rayanعدـ وجود فروؽ دالة بيف األوالد والبنات في أداء سرعة الجري واف
كانت النتائج تشير إلى التفوؽ الطفيؼ لصالح األوالد (سوزانا ميمر)1987 ،

.3ميارة الحجل

الحجؿ ميارة حركية انتقالية تعتمد عمى المزاوجة بيف الرجميف والذراعيف ،والحجؿ يتطمب استخداـ نفس

القدـ لقذؼ الجسـ في اليواء واليبوط والطفؿ عادة ما يحجـ عمى استخداـ ىذه الميارات حتى لو تمكف مف
إنجازىا بنجاح ،وىو عادة ما يستخدـ القدـ المفضؿ في أداء الحجؿ وناد اًر ما يستخدـ القدـ األخرى إالّ في
حاجز قوي كالتحدي.

يستطيع الحجؿ مف ثمانية إلى عشر خطوات متتالية عندما يبمغ عمره خمس سنوات ،ويبدو أف الطفؿ

عندما يبمغ عمره خمس سنوات يمتمؾ العديد مف المتطمبات الضرورية مثؿ التحمؿ والتوازف والقوة التي تؤىمو

ألداء ميارة الحجؿ لمسافة معينة بسرعة معقولة.

.4ميارة الوثب

تنمو القدرات المرتبطة بميارة الوثب أناء تطور القدرات البدنية لميارة الجري لدى الطفؿ ،وذلؾ إف

مرحمة الطيراف أو عدـ االرتكاز التي يتميز بيا الجري والتي تمثؿ حقيقة األمر مف الناحية الفنية أحد

متطمبات أداء ميارة الوثب ،وأف ميارة الوثب تتطمب مف الطفؿ باإلضافة إلى توافر قدر مالئـ مف القوة

يسمح بدفع الجسـ فى اليواء ،وأف يمتمؾ قد اًر كافياً مف التوافؽ العضمي العصبي الذي يسمح باحتفاظ الجسـ
بتوازنو أثناء الطيراف وعند اليبوط.

وكذلؾ يوضح (  )Fredrick,1977أف ميارة الوثب العمودي تتحسف لدى األطفاؿ الذيف تتراوح

أعمارىـ مف  5-3سنوات،وأف األوالد يتفوقوف عمى البنات ،وفي عمر  5سنوات يستطيع الطفؿ تأدية القفز

مف الثبات ،وكذلؾ القفز لألعمى ،والقفز العريض مف الركضة التقريبية ،كذلؾ فإنو يستطيع القفز فوؽ خطيف

أو منطقة محددة ومرسومة عمى األرض.

.5ميارة الرمي
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تُعد ميارة الرمي مف أكثر الميارات أىمية وشيوعاً لمتعبير عف حركات التحكـ والسيطرة لمعضالت
 Maclenghanفي الدراسة التي أجراىا عاـ
الكبيرة لمطفؿ في ىذه المرحمة ،ويؤكد الباحث مكالنجاف
1976ـ أف ىناؾ ثالثة أنماط رئيسية مف الرمي (الرمي مف أعمى ،الرمي مف أسفؿ ،الرمي مف الجانب)،

كما تعتبر ميارة الرمي والذراع مفرودة مف أعمى الرأس مف أكثر ميارات الرمي استخداماً في مجاالت دراسة
تطور النو الحركي لميارة الرمي ،ويمكف إنجاز ىذه الميارة بطرؽ عديدة باستخداـ أدوات مختمفة وتؤدي

ميارة الرمي والذراع مفرودة مف أعمى الرأس ،كما يمكف أف تؤدى باليديف مف أسؼ الحوض أو تؤدى بحركة

الذراع لمجانب.

ويالحظ أف انتقاؿ الحركة مف اليد الرامية ال تكوف بدرجة متقنة ولو أف الرمية تتميز بقوتيا ،ويستطيع
ُ
الطفؿ مف  5-4سنوات أف يرمي عمى ىدؼ كبير عمى بعد حوالي  2متر مع مالحظة موازاة اليدؼ الرتفاع
رأس الطفؿ ،وحوالي نياية تمؾ المرحمة يتقف الطفؿ دقة الرمي عمى ىدؼ يبعد حوالي  5أمتار ويرمي األوالد

لمسافة أبعد وبدقة أكثر مف البنات.

مما
وفي سف الخامسة حتى السادسة يؤدي الطفؿ في ىذه الخطوة لألماـ بالقدـ الموازية لذراع الرمي ّ

يؤدي إلى زيادة قوة دفع الثقؿ ،كما يؤدي حركة لؼ الجذع وتقوـ الذراع بالمرجحة لمجانب وألعمى ولمخمؼ

باإلضافة إلى ما سبؽ ُيالحظ انتقاؿ ثقؿ الجسـ مف قدـ ألخرى.

.6ميارة المقف

إف ميارة المقؼ (االستالـ) مف أكثر الميارات األساسية تمثيالً لحركات التحكـ والسيطرة لمعضالت

ويعتبر المحؾ العممي لنجاح ميارة االستالـ لدى الطفؿ وىو استالـ الشيء المقذوؼ أو الكرة
الكبيرةُ ،
باليديف.

تتطمب ميارة المقؼ استخداـ اليدف إليقاؼ األداة بعد رمييا ،وتتشابو عناصر القؼ مف أعمى والمقؼ

مف ٍأفؿ ويكوف االختالؼ األساسي في مكاف اليديف أثناء اصطداـ األداة باليد ،فالمقؼ مف أسفؿ يؤدى حينما
تكوف األداة المراد لقفيا في مستوى أسفؿ وسط الجسـ فتتجو كؼ اليد بعيداً عف الجسـ في اتجاه طيراف
األداة ،وبتطور النمو يزداد تحسف ميارة المقؼ ويستطيع الطفؿ في العاـ الرابع مف التحرؾ في مختمؼ

االتجاىات لمحاولة لقؼ الكرة في أثناء انحرافيا نحو الجانبيف ،أو في حالة انخفاضيا أو ارتفاعيا.

ومف المالحظ أف ميارة االستالـ تشيد تقدماً ممحوظاً لطفؿ الخامسة مف العمر وخاصة فيما يتعمؽ

بحركة الذراعيف والرجميف حيث يثنييما قميالً ويجذبيما نحو الجسـ عند استالـ الكرة ،كما ُيالحظ وجود في
مفصمي الفخذ والركبة بما يسمح باستالـ الكرة بقدر مالئـ مف التوافؽ واالنسيابية ،وعادة الطفؿ في ىذا السف
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يستطيع استالـ الكرات الصغيرة كما أنو يؤدي االستقباؿ المضموف عندما تمرر الكرة بسرعة منخفضة

ومسافة قصيرة.

.7ميارة الركل

يعتبر الركؿ مف الميارات األساسية الميمة لطفؿ المرحمة األساسية ،ويتشابو الركؿ مع الضرب في

األسس الميكانيكية ،وتتحدد نوعية الركؿ عادة بالمسار المطموب ،وارتفاع الكرة عند مالمسة الرجؿ ،وىي

تتطمب أيضاً الدقة في األداء عند ميارة التصويب.

والمدرس الناجح يستطيع أف يعمـ ركؿ الكرة مف خالؿ الخبرات والوسائؿ التي يضعيا في جزء

المحتوى ،حيث يطرح المدرس األسئمة التالية بطريقة حؿ المشكالت.

 ىؿ تستطيعوا يا أطفاؿ أف تركموا الكرة بالقدـ لألماـ ،لمخمؼ ،لمجانب؟ ىؿ تستطيعوا يا أطفاؿ أف تركموا الكرة بالقدـ لألعمى ،في مستوى منخفض؟ -ىؿ تستطيعوا يا أطفاؿ أف تركموا الكرة بالقدـ إلى أبعد مسافة؟

 ىؿ تستطيعوا يا أطفاؿ أف تركموا الكرة بالقدـ مف وضع الجثو ،مف وضع االنبطاح المائؿ الجانبي؟ ىؿ تستطيعوا يا أطفاؿ أف تركموا الكرة بالقدـ بمرجحة الرجؿ خمفاً؟ -ىؿ تستطيعوا يا أطفاؿ أف تركموا كرة القدـ بدوف مرجحة؟

وفي النياية يمكف اإلشارة إلى أىمية توفر المياقة البدنية في تحقيؽ التعميـ الحركي ،فقد أشار أسامة

كامؿ راتب إلى أف الطفؿ الذي يتميز بمستوى مف المياقة الحركية سوؼ يساعده ذلؾ عمى اكتساب اليارات
الحركية كما أف الطفؿ الذي يتميز بالضعؼ واليبوط في مستوى المياقة البدنية سوؼ يؤثر سمباً عمى كفاءتو
ولياقتو الحركية.

بينما أشار آخروف إلى أنو بالرغـ مف قدرات الطفؿ عمى السيطرة عمى عممية المشي والقفز والجري

والتسمؽ قد تكوف قد اكتممت لدى الطفؿ في ىذه السنوات فإننا نجده ما يزاؿ عاج اًز عمى القياـ باألعماؿ
والحركات التي تتطمب منو السيطرة عمى العضالت التفصيمية (عبد العزيز المصطفى)2000 ،
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الدراسات السابقة

 )1دراسة غرابة ياسر عاطف غريب(  )2000بعنوان :ديناميكية تطور أداء بعض أنماط الحركة

األساسية الخاصة بالجمباز لدى األطفال من  6-4سنوات ،دكتوراه غير منشورة ،جامعة طنطا –
كمية التربية الرياضية ،قسم عموم الحركة الرياضية. ،

قاـ الباحث بدراسة ديناميكية عف تطور أنماط الحركة األساسية الخاصة بالجمباز وذلؾ لمتعرؼ عمى
بداية ظيور أنماط االتزاف والتعمؽ ومعرفة سف تأكيد ظيورىا والتعرؼ عمى ديناميكية التطور الكمي

مما يساعد عمى إرساء األسس العممية لوضع وتنفيذ البرامج الحركية لألطفاؿ مف سف
والكيفي ليا ّ
( 6-4سنوات) والتوصؿ لمعرفة ما ىو أفضؿ سف لبداية تعمـ الحركات األساسية المرتبطة بالجمباز
حتى يمكننا تحقيؽ ىدؼ دراسة الحركة وىو إعطاء الفرصة لألطفاؿ لممشاركة في األنشطة التي
ستعزز مستواىـ الخاص لمنمو والتطور الحركي دوف مطالبة بمستوى يفوؽ قدراتيـ ،ولقد أجريت

الدراسة عمى األطفاؿ مف سف (

 6-4سنوات) بكؿ دور الحضانة التابعة لو ازرة الشئوف

االجتماعية،ورياض األطفاؿ التابعة لو ازرة التربية والتعميـ.

أظيرت النتائج وجود فروؽ معنوية بيف الفئات السنية لألطفاؿ قيد البحث في مستوى التطور الكمي

ألنماط االتزاف وأنماط التعمؽ وكانت لصالح السف األكبر ،تـ استخالص األسس العممية لتنمية أنماط

االتزاف وأنماط التعمؽ لألطفاؿ عينة البحث.

 )2دراسة سموى حسن عبد الرحيم )2000 (،بعنوان :أثر التربية الحركية عمى الكفاءة اإلدراكية الحركية
لدى األطفال من (  6-4سنوات) ببعض أندية محافظة اإلسكندرية،ماجستير غير منشورة جامعة
اإلسكندرية ،كمية التربية الرياضية بنين.

ييدؼ البحث إلى تعديؿ مقياس دايتوف لموعي الحس حركي ليناسب المرحمة السنية مف (

6-4

سنوات) كذلؾ وضع برنامج لمتربية الحركية يطبؽ عمى األطفاؿ مف (  6-4سنوات) بأندية محافظة
اإلسكندرية كذلؾ التعرؼ عمى أثر برنامج التربية الحركية المقترح عمى الكفاءة اإلدراكية الحركية لدى

األطفاؿ مف (  6-4سنوات) بأندية محافظة اإلسكندرية ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا ( 132

طفؿ وطفمة) قسموا إلى مجموعتيف (  60طفؿ وطفمة) مجموعة تجريبية (  62طفؿ وطفمة) مجموعة
ضابطة ،وأجريت الدراسة االستطالعية في الفترة مف  25فبراير –  1ديسمبر 1998ـ.

استخدمت الباحثة لمدراسة مقياس دايتوف لإلدراؾ الحس حركي لألطفاؿ بعد تعديمو وكذلؾ برنامج

التربية الحركية المقترح ،وفي ضوء ىدؼ البحث واجراءاتو تـ استخالص ما يمي:

293

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228
 .1أثر برنامج التربية الحركية إيجابياً عمى المجموعة التجريبية في تنمية غالبية اإلدراكات الحس
حركية.

 .2احتياج البعد الخاص بالتوافؽ بيف العيف والقدـ إلى وقت أطوؿ في الممارسة ألنشطة البرنامج
لمتنمية بدرجة أفضؿ.

 .3تفوؽ البنات عمى البنيف في بعدي القدرة االستكشافية والتميز السمعي،وتفتؽ البنيف عمى البنات
في بعدي التوازف والتحكـ العضمي الدقيؽ

وكانت أىم التوصيات ما يمي:
 .1تطبيؽ برنامج التربية الحركية عمى أطفاؿ المرحمة السنية مف (  6-4سنوات) المشتركيف بأندية
محافظة اإلسكندرية ضمف أنشطة ىذه األندية.

 .2االىتماـ بتنمية القدرة االستكشافية والتميز السمعي لدى األطفااللبنيف ،والتوازف والتحكـ العضمي
الدقيؽ لألطفاؿ البنات مف خالؿ براج التربية الحركية.

 )3دراسة ىشام محمد الصاوي1999 ،م بعنوان :االستكشاف الحركي وأثره في نمو بعض المفاىيم

األساسية لطفل ما قبل المدرسة ،ماجستير غير منشورة ،جامعة اإلسكندرية ،كمية التربية الرياضية

بنات.

استيدفت الدراسة إعداد برنامج لالستكشاؼ الحركي لتنمية بعض المفاىيـ األساسية لدى طفؿ مرحمة

ما قبؿ المدرسة مف (  6-5سنوات) استخدـ المنيج التجريبي باستخداـ القياس القبمي والبعدي عمى

مجموعتيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة ،وكانت العينة عمديو عمى أطفاؿ روضة مدرسة طمعت

حرب التجريبية لغات بأبي قير ،وبمغ حجـ العينة الكمية (  14طفالً وطفمة) تراوحت أعمارىـ ما بيف

( 6-5سنوات) وتـ تطبيؽ األدوات التالية عمى جميع أفراد العينة:
 .1اختبار الذكاء العاـ (رسـ الرجؿ)

 .2استمارة تقدير المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة.
 .3اختبار القدرات الحركية ومقياس المفاىيـ األساسية لطفؿ ما قبؿ المدرسة.

توصمت الدراسة إلى أف برنامج االستكشاؼ الحركي المقترح والذي طبؽ عمى عينة البحث قد أدى إلى

نمو المفاىيـ األساسية لدى طفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة.
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اإلجراءات الميدانية لمبحث
 .1منيج البحث

استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمالئمتو لمثؿ ىذه الدراسة ،والذي ُيعرؼ بأنو تغيير مضبوط بشروط
لحدث ما ومالحظة التغيرات الناتجة مف ىذا التأثير (محمد عمي حسف عالوي ،أسامة راتب.)1999 ،
وليذا اختار الباحثاف نظاـ المجموعة الواحدة والتي يتـ اختبار القبمي والبعدي وفؽ الضوابط العممية

المتعارؼ عمييا.

 .2مجتمع البحث

تكوف مجتمع البحث مف أطفاؿ رياض األطفاؿ مف سف (  6-4سنوات) بوالية شماؿ كردفاف محمية

غرب با ار والبالغ عددىـ إجماالً ( 2015طفالً وطفمة) في ( 44روضة).

جدول رقم ()1

يبين أفراد المجتمع
النوع

بنين

بنات

العدد

585

1430

النسبة %

%29

%71

 .3عينة البحث
أوالد)

اختار الباحثاف عينة عشوائية متعددة المراحؿ تكونت مف (  25طفالً) منيـ (  15مف البنات) و ( 10
جدول رقم ()2
عينة الدراسة

اسم الروضة

عدد البنين

عدد البنات
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لمبنين

لمبنات

عمر بن الخطاب

10

-

%40

-

طيور الجنة

-

15

-

%60

يالحظ مف الجدوؿ تزايد نسبة البنات عمى البنيف كما وأنيا قد ظيرت واضحة –أي تمؾ الزيادة -في

المجتمع الكمي لمدراسة ،والناظر لمعينة الممثمة في عممية الدراسة وأداء األنشطة الحركية ُيالحظ أف ىناؾ
تناسب واضح يتمثؿ في  2إلى  3مف العينة المستخدمة لمدراسة ،ومف تناسب البنيف إلى البنات ،والسبب

الرغبة والثقافة المنتشرة في أوساط البنات وأمياتيف بصورة تفوؽ ثقافة البنيف مع القابمية والتفاعؿ مع الروضة

وموضوع الدراسة.

جدول رقم ()3

يبين المتغيرات المتعمقة بعينة البحث
متوسط العمر بالسنوات

متوسط الطول بالسنتيمترات

متوسط الوزن بالكيمو
جرامات

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

5

5

91,6

90,3

17,2

17,2

بالنظر لمجدوؿ رقـ (  )6أعاله ُيالحظ متوسطاف أطواؿ األطفاؿ وأوزانيـ وىـ في عمر الخامسة
مما ًيعطي مؤشر طيب لمستقبؿ ىؤالء األطفاؿ.
متقارب جداً ّ
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 .4التطبيق

طبؽ الباحثاف البرنامج في الفترة الزمنية  12/29_11/29وذلؾ باالستعانة بعدد مف معممات رياض

األطفاؿ كمساعديف وعددىـ ( )3معممات خصائصيـ كما يمي:
جدول رقم ()4

خصائص المعممات الالتي نفذن البرنامج
متوسط الدورات

العدد

متوسط العمر

المؤىل

متوسط الخبرة

1

 31سنة

شيادة ثانوية

 10سنوات

 4دورات تدريبية

2

 36سنة

شيادة ثانوية

 16سنة

 7دورات تدريبية

3

 30سنة

شيادة ثانوية

 9سنوات

 5دورات تدريبية

4

 29سنة

شيادة ثانوية

 8سنوات

 3دورات تدريبية

التدريبية

وقد ساعد في تنفيذ البرنامج االتصاؿ والتنسيؽ مع مكتب تعميـ المنطقة ،وادارة التعميـ قبؿ المدرسي

وتأميف المالعب واألدوات والشرح الوافي مف جانب المعممات ،وقد وقؼ الباحثاف عمى ىذه الخطوات بدقة
متناىية ألىمية الدراسة.

كما وضع الباحثاف تقديرات الدرجات كاآلتي:

10-9
8-7

6جيد

ممتاز

جيد جدا

5متوسط

 4فما دوف  ضعيؼ

 .5بناء االختبار

بعد االطالع عمى المراجع والدراسات السابقة تـ بناء االختبار حسب الخصائص العممية بالوعي

بالفراغ الحركي خاصة ليذه المرحمة السنية (  6-4سنوات) مف جممة التمرينات عمى ضوء أىداؼ البرنامج
المقترح لتنمية ىذه الخصائص (الوعي بالفراغ وطريقة األداء وطريقة التقويـ "ممحؽ رقـ (")1

عرض االختبار لعدد مف الخبراء لمتحكيـ وىـ مف ذوي الخبرة والدراية في ىذا المجاؿ وعددىـ خمسة

محكميف ،اغمبيـ مف حممة الدكتوراه في تخصصات التربية الرياضية وعمـ النفس التربوي وأجروا عدد مف

المالحظات في الصياغة والترتيب ،ولـ تكف ىنالؾ إضافة بؿ ُحذفت بعض الفقرات.
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 .6أسس بناء البرنامج المقترح

ُبني البرنامج المقترح عمى األسس العممية المتعمقة بتصحيح البرامج ذات الطابع العممي الذي يحتوي
عمى المقدمة والنشاط الرئيس والجزء التطبيقيوالجزء الختامي ،يبدأ تطبيؽ الوحدات والزمف المقترح ليا طبقاً

لألىداؼ.

 .7األنشطة داخل البرنامج المقترح

نظّـ الباحثاف النشاط داخؿ البرنامج عمى النحو التالي:
أ) زمف الدرس  40دقيقة.

زمف الفترة لمبرنامج  4أسابيع.

ب)

ج) عدد الدروس في األسبوع  5دروس.

د) عدد الدروس في الشير  20درس.

جدول رقم ()5

يبين الوزن النسبي لمحتويات البرنامج
الرقم

المتسمسل

إجراء الدرس

1

المقدمة

2

تمرينات

3

التعميمي

4

التطبيقي

5

الختاـ
المجموع

الزمن في

الزمن

بالدقائق

أسبوعين

= 4×5×5

= 2×5×5

 100دقيقة

 50دقيقة

= 2×5×30 = 4×5×30
 600دقيقة

=4×5×90
 1800دقيقة

 300دقيقة

2×5×900
= 900
دقيقة

= 2×5×40 = 4×5×40
 800دقيقة

 400دقيقة

= 2×5×15 = 4×5×15
 300دقيقة

 150دقيقة

4×5×180

2×5×180
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كل البرنامج

 %من

جممة الزمن

 100دقيقة

%3

 600دقيقة

%17

 1800دقيقة

%50

 800دقيقة

%22

 300دقيقة

%8

3600

%100
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= 1800

= 3600

دقيقة

دقيقة
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تحميؿ ومناقشة البيانات

جدول رقم ()6

يبين درجات االختبار القبمي لألطفال
م

درجات االختبار
القبمي

م

درجات االختبار
القبمي

درجات االختبار

م

القبمي

1

4

10

5

19

1

2

3

11

4

20

5

3

1

12

3

21

4

4

صفر

13

2

22

4

5

2

14

1

23

5

6

1

15

3

24

6

7

1

16

5

25

5

8

5

17

6

9

6

18

2
جدول رقم ()7

يبين درجات االختبار ألبعدي لألطفال
م

درجات االختبار
ألبعدي

م

درجات االختبار
ألبعدي

م

درجات االختبار
ألبعدي

1

9

11

10

21

10

2

9

12

9

22

8

3

10

13

8

23

10

4

5

14

6

24

9

5

7

15

9

25

8

6

8

16

10

7

8

17

8
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8

10

18

10

9

10

19

9

10

9

20

8

يتضح مف الجدوليف ( 6و )7أف نسبة نجاح األطفاؿ كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ (  )6بمغت %36

في االمتحاف القبمي ،بينما بمغت النسبة المئوية في االختبار ألبعدي %100
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جدول رقم ()8

يبين متوسط نتئج االمتحان القبمي واالمتحان البعدي لألطفال
م

االمتحان
القبمي

االمتحانألبعدي المتوسط

االمتحان

م

القبمي

االمتحانألبعدي المتوسط

1

4

9

7

14

1

6

4

2

3

9

6

15

3

9

6

3

1

10

6

16

5

10

8

4

صفر

5

3

17

6

8

7

5

2

7

5

18

2

10

7

6

1

8

5

19

1

9

5

7

1

8

5

20

5

8

7

8

5

10

8

21

4

10

7

9

6

10

8

22

4

8

6

10

5

9

7

23

5

10

8

11

4

10

7

24

6

9

8

12

3

9

6

25

5

8

7

13

2

8

5

الجدوؿ رقـ ( )9يوضح الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري
االنحراؼ المعياري

المتوسط الحسابي
االمتحاف القبمي

االمتحاف البعدى

االمتحاف القبمي

االمتحاف البعدى

3,36

8,68

1,23

2,04

مف الجداوؿ أعاله ُيالحظ أف األطفاؿ قد تمكنوا مف تطبيؽ األنشطة المتعمقة بيذا المحور ،ساعد
فى ذلؾ إدراؾ الطفؿ لما ىو مطموب منو مف خالؿ البرنامج المقدـ بالشرح المفصؿ الوافي والتقديـ المنطقي
لمخبرات مع التكرار وتقرير األداء ومعالجة بعض السمبيات التي صاحبتو مف خالؿ إجراء االختبار ،ومف أىـ
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أسباب تفوؽ الطفؿ في ىذه األنشطة ىو استخداـ أسموب التوجيو اليادي واألريحية التي توفرت في أوساط

األطفاؿ.

وبالنظر إلى الجدوليف ( 8و )9المذاف يوضحاف متوسط نتائج االختبار بيف القبمي والبعدي والتي بمغت

بناء عمى التقرير المئوي أي النسبة المئوية المفسرة لنتيجة االمتحانيف أي االختباريف القبمي
درجة االمتياز ً
وفعاؿ في ارتفاع
والبعدي والتي بمغت (  ،)%92وعميو؛ فإف ذلؾ يدؿ عمى أف لالمتحاف البعدي أثر كبير ّ
نسبة النجاح،وتبعاً لذلؾ نجاح البرنامج المقدـ لألطفاؿ.

يالحظ الباحثاف أف البرنامج حقؽ األىداؼ ليذا المحور (الوعي بالفراغ) بالتطبيؽ واألداء الممتاز وفي

زمف معيف وبصورة عممية وتطبيقية.

النتائػ ػ ػ ػػج

من أىم النتائج:

 .1اكتساب األطفاؿ لخاصيتي الرشاقة والقوة المتاف تعمالف عمى إدراؾ األنشطة التي ليا عالقة
بالوعي بالفراغ.

 .2تمكف الطفؿ مف أداء الحجؿ والوثب والرمي بدرجة ممتازة.

 .3تكيُّؼ الطفؿ مع األداء والتوافؽ مع أقرانو وكذلؾ المرشدات.
 .4تحكـ الطفؿ في انفعاالتو في حالة المنافسة مع أقرانو.
 .5البرنامج التعميمي المقترح فاعؿ ويمكف تطبيقو
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التوصيات
في ضوء نتائج البحث واالستخالصات يوصي الباحثان باآلتي:
 .1تشجيع األبحاث العممية والتجريبية في المجاؿ الحركي في رياض األطفاؿ.

 .2تطبيؽ ىذا النشاط الحركي وأف يكوف ضمف المنيج الذي ُيدرس في رياض األطفاؿ.
 .3االىتماـ بالجانب الحركي لمطفؿ مف قبؿ المختصيف نسبة ألىمية ىذه الشريحة والتي سوؼ ُيبنى
عمييا الكثير في المستقبؿ.
 .4وضع مادة التربية الحركية ضمف برنامج التأىيؿ المدرسي لمتربية الرياضية ليذه المرحمة السنية.
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ممحق رقم ()1
البرنامج التعميمي المقترح لتنمية جوانب الحركة األساسية لألطفال ما قبل المدرسة من سن ( 6-4سنوات)
م
1

األىداف
أف يكتشؼ الطفؿ الفراغ المحيط بو ووعيو بالمكاف

الوصف الحركي

األدوات

عمؿ دورتاف بالذراعيف حوؿ الجسـ مع ثباتو

(وقوؼ) الذراعيف جانباً

تحريؾ الذراعيف حوؿ الجسـ

2

أف يتحرؾ الطفؿ في اتجاىات مختمفة كما ُيطمب منو
اإلتجاه نحو اليميف ،اليسار ،األماـ ،الخمؼ

وضع الجموس تربيع ،تثبيت اليديف عمى األرض الوضع إلى طويؿ،

3

أف يتعرؼ الطفؿ عمى الوقت وعالماتو بإيقاع

(جموس تربيع) فرد الرجميف ثـ ضميا ويكرر

أف يتحرؾ الطفؿ في مسارات معينة (عالية ،منخفضة)

الوقوؼ عمى قدـ واحدة وعمؿ أوضاع أخرى مف ىذا الوضع حسب

4

5

التقويم

قصير

االستطاعة

(نصؼ الوقوؼ) الذراعيف وسط الجسـ
أف يتحرؾ الطفؿ في مستويات محددة

التحريؾ مف وضع الرقود إلى وضع الوقوؼ دف إسناد باليديف

(رقود) الوصوؿ بالجسـ لموقوؼ دوف استناد.

الجري بسرعة متوسطة دوف االصطداـ باآلخريف والوقوؼ عند سماع

الصافرة

(وقوؼ) الجري ببطء في ساحة والتوقؼ عند سماع الصافرة
اختيار مساريف أحدىما عالي واآلخر منخفض ،يقمد الطفؿ حركة
العربة تطمع الكبري ثـ تيبط

(وقوؼ) الصعود مف عمى منطقة مرتفعة
الجري وراء زميؿ ثـ محاولة تتبع حركاتو مع تغيير االتجاه – الوقوؼ

فجأة – الجري عكس االتجاه

(وقوؼ) الجري لتتبع حركات الزميؿ بحركات مختمفة
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 .1صفارة

 .2أطواؽ
 .3حباؿ
 .4جير

ممتاز

9-10

جيد

6

جيد جداً 7-8

مقبوؿ

5

غادرت – دوف الوسط 4
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الجري في مساحة محددة مع عمؿ الوثب بقدـ واحدة عنما تصفؽ

المعممة مرة واحدة ،والوثب بالقدميف عند التصفيؽ مرتيف ،والحجؿ عند

التصفيؽ  3مرات ،والدحرجة عند التصفيؽ  4مرات.

(وقوؼ) الوثب بقدـ واحدة أو اثنيف حسب عدد الصفقات.
يطمب مف الطفؿ رسـ دوائر والتنقؿ داخؿ الدوائر بالحجؿ

(وقوؼ) عمؿ دوائر عمى األرض والوثب عمييا بالحجؿ (داخميا)
يطمب مف الطفؿ الوثب عمى األطواؽ برجؿ واحدة عند الصافرة األولى

والرجالف معاً عند الصافرة الثانية.

ويطمب مف الطفؿ الوثب عمييا حسب عدد
(وقوؼ) وضع األطواؽ ُ
الصافرات
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األنشطة الحركية المقترحة لتنمية الوعي بالفراغ
وصف الحركة

م
1

عمؿ دورتاف بالذراعيف حوؿ الجسـ مع ثباتو

2

وضع الجموس تربيع ،تثبيت اليديف عمى األرض ،الوضع إلى طويؿ قصير

3

الوقوؼ عمى قدـ واحدة وعمؿ أوضاع أخرى مف ىذا الوضع حسب اإلستطاعة

4

التحريؾ مف وضع الرقود إلى وضع الوقوؼ دوف استند باليديف

5

الجري بسرعة متوسطة دوف االصطداـ باآلخريف ،الوقوؼ عند سماع الصافرة

6

اختيار مساريف أحدىما عالي واآلخر منخفض ،يقمد الطفؿ حركة العربة تطمع الكبري ثـ تيبط

7

الجري وراء زميؿ في محاولة تتبع حركاتو مع تغيير االتجاه (الوقوؼ فجأة ،الجري عكس االتجاه)

8

الجري في مساحة محددة مع عمؿ الوثب بقدـ واحدة عندما تصفؽ المعممة مرة واحدة ،والوثب

9

يطمب مف الطفؿ رسـ دوائر والتنقؿ داخؿ الدوائر بالحجؿ.

10

يطمب مف الطفؿ الوثب عمى األطواؽ برجؿ واحدة عند الصافرة األولى ،والرجالف معاً عند الصافرة

بالقدميف عند التصفيؽ مرتيف ،والحجؿ عند التصفيؽ  3مرات ،وعمؿ دحرجة عند التصفيؽ  4مرات.

الثانية.
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دليؿ المعممة لتنفيذ البرنامج
األخت الكريمة،،،

إليؾ عدد مف التوجييات إلرشادؾ في العمؿ ونقترح ما يجب عميؾ فعمو عند اختيارؾ

التدريس بيذا النظاـ التعميمي
 .1أداء إحماء مناسب لألطفاؿ قبؿ البدء ونقترح أف تكوف لعبة صغيرة بدوف قيود عمى
شرط اختيارىا مف بيئة الطفؿ.
 .2التقديـ المنطقي لمخبرات (السيؿ ،المعب)
 .3االىتماـ بمبدأ السالمة لألطفاؿ خاصة عند إستخداـ األدوات.
 .4تصحيح األخطاء في أثناء األداء.
 .5تقويـ تغذية راجعة فورية.
 .6تعزيز األداء بالتكرار المناسب ( )3مرات عمى األقؿ.
 .7ال تستخؼ بمقدرات واستعداد األطفاؿ.
 .8يستحسف عدـ الشد والصرامة مع األطفاؿ عند ضبطيـ.
 .9استخداـ أسموب التوجيو الياديء بقدر اإلمكاف.
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المصادر والمراجع
الكتب

 .1انشراح إبراىيـ الدسوقي ،التربية الحركية لطفؿ الروضة ،ط ،3دار الفكر العربي2006 ،ـ
 .2شاكر عبد الحميد ،التفضيؿ الجمالي ،عالـ المعرفة2001 ،ـ.
 .3سوزانا ممر ،سيكولوجية المعب ،عالـ المعرفة1987 ،ـ.

 .4فوزية إبراىيـ ،التربية الحركية لمرحمة الرياضة والمرحمة اإلبتدائية ،دار القمـ ،الكويت1987 ،ـ.

الرسائل والمجالت
 .1سموى سميماف حسف عبد الرحيـ ،أثر التربية الحركية عمى الكفاءة اإلدراكية لدى األطفاؿ مف سف
 6-4سنوات ببعض أندية محافظة االسكندرية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،
اإلسكندرية2000 ،ـ.

 .2عبد العزيز المصطفى ،أثر ممارسة األنشطة الحركية الموجية عمى النمو الحركي لألطفاؿ بمرحمة
ما قبؿ المدرسة ،مجمة جامعة أـ القرى ،العدد األوؿ ،السعودية2000 ،ـ.

 .3ياسر غرابة عاطؼ ،ديناميكية تطور أداء بعض أنماط الحركة األساسية لخاصة بالجمباز لدى
األطفاؿ مف  6-4سنوات ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة طنطا2011 ،ـ.

 .4ىشاـ الصاوي محمد ،االستكشاؼ الحركي وأثره في نمو بعض المفاىيـ لطفؿ ما قبؿ المدرسة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية لمبنات ،اإلسكندرية1999 ،ـ.
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