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نحوه همسوسازی برنامه درسی تربیت بدنی با برنامه درسی ملی
برنامه  دهد.این  می  قرار  مدنظر  را  او  و روحانی  ابعاد جسمانی  و رشد  داشته  انسان  به  کاملی  و  نگاه جامع  ملی  برنامه درسی 

هدایت کننده برنامه های درسی در حوزه های یادگیری مختلف بوده و رویکرد آن فطرت گرایی توحیدی است. 
در برنامه درسی ملی حوزه های یادگیری شامل یادگیری های ضروری می باشد که در 11 حوزه پیش بینی شده اند. هر یک از 
حوزه های یادگیری گستره و محدودٔه دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش های مرتبط با یادگیری دانش آموزان پیش دبستان تا دورٔه 
متوسطه را توصیف می کنند. همچنین در این برنامه صالحیت ها و یادگیری های مشترک به آن دسته از یادگیری ها اطالق می شود که 

همه خروجی های آموزش و پرورش بتوانند به گونه ای به آن ها دست یافته و در همه  حوزه های یادگیری امکان حضور داشته باشند.
برنامه درسی ملی است که کسب صالحیت های اساسی و  یادگیری  بدنی و سالمت یکی از 11 حوزه  تربیت  یادگیری  حوزه 
مشترک این حوزه متربیان را قادر می سازد تا در خالل فعالیت های یادگیری، ارزش های اخالقی و بهداشتی و مهارت هایی همچون 
تالش، کارگروهی، احترام به خود و دیگران، انصاف، صبر، خویشتن داری، حسن خلق، اعتماد به نفس، نظم و انضباط، رعایت 
قوانین، حس مسئولیت و انتخاب سالم را به صورت کاربردی بیاموزند و تمرین کنند. از این رو برنامه های آموزشی درس تربیت بدنی 
با برنامه درسی ملی به عنوان بخشی از نظام تعلیم و تربیت رسمی به دنبال آن است تا با توجه به نیازها، عالیق و ویژگی های  همسو 
جسمانی، ذهنی و عاطفی دانش آموزان از طریق حرکت و فعالیت و با بهره گیری از فرهنگ اسالمی ، ارزش های  اسالمی  ،   و ایرانی 
عالوه بر پرورش قوای جسمانی و تسهیل رشد حرکتی، معنویت و صفات انسانی ، نیازهای تربیتی دانش آموزان را تأمین کرده و در 

کسب صالحیت های مشترک حوزه های یادگیری در برنامه درسی ملی کارکرد مؤثری داشته باشد.

برنامه ریزی درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی
اساس و پایه برنامه درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی بر اساس نیازها، عالیق و ویژگی های جسمانی،حركتی، ذهنی و عاطفی 
کودکان 7 تا 12 سال شکل می گیرد. کودکان در این سنین به بازی های گروهی عالقمند هستند، توانایی همکاری با دیگران را دارند، 
از فعالیت جسمانی لذت می برند، از نظر اجتماعی آگاهی بیشتری پیدا کرده و آمادگی آموزش قوانین و مقررات، آداب صحیح اجتماعی 
و اصول سالم زیستن در آن ها دیده می شود. افرادی صادق و راستگو هستند و دوست دارند کارها را به خوبی انجام دهند و مورد 
تحسین قرارگیرند. کنجکاو هستند و از تالش و رقابت لذت می برند و برای رسیدن به هر چیزی تالش می کنند. از نظر حرکتی، مهارت های 
پایه در آن ها در حال بهبود و تکامل است و همراه با رشد بدنی، سایر توانایی های ایشان نیز رو  به توسعه است. از این رو فراهم آوردن 
موقعیت های مختلف حرکتی برای توسعه و بهبود هر چه بیشتر توانایی های ذهنی، جسمانی و حرکتی دانش آموزان در کنار توسعه روابط 
اجتماعی، پرورش ارزش های اخالقی و نگرش مثبت به فعالیت بدنی از اهداف اصلی این برنامه است. معلمان در کنار طراحی انواع 
فعالیت ها و تمرینات با انتخاب هدفمند انواع بازی ها و خلق موقعیت های متنوع و دلچسب حرکتی برای دانش آموزان می توانند در 
ساعات آموزشی درس تربیت بدنی به راحتی به این اهداف دست بیابند. لذا در طراحی آموزشی محتوای برنامه درس تربیت بدنی دوره 

ابتدایی، بازی به عنوان یکی از اصلی ترین اجزاء برنامه آموزشی نقش و اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
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بازی چیست و در برنامه درسی تربیت بدنی چه جایگاهی دارد؟
تعریف جامع و فراگیر از بازی که مورد تأیید همه نظریه پردازان روانشناسی باشد وجود ندارد و تقسیم بندی های متعددی نیز از 
انواع بازی صورت گرفته است اما آنچه از تعاریف و دسته بندی ها به طورمشترک قابل مشاهده می باشد، این است که کودک بر اساس 
نیازهای درونی خود به بازی می پردازد؛ در حالی که فعالیت ها و کوشش های آگاه و ناخودآگاه وی به منظور آماده ساختن او برای زندگی 
آینده صورت می گیرد. به عبارت ساده تر می توان گفت بازی بستر مناسبی برای دانش آموز است که بدون تحمل خشکی تمرینات، کالس 
را با نهایت رغبت و اشتیاق همراه با کسب لذت سپری کند و عالوه بر کسب مهارت های حرکتی و آموزشی مربوطه، به تمرین زندگی 
بپردازد. تمرین همیاری، همکاری، مسئولیت پذیری، قانونمندی، نظم وانضباط، آشنایی با روابط اجتماعی، تحکیم دوستی ها، آشنایی 

با محیط و... از جمله این خصوصیات است.
این مهم میسر نخواهد شد مگر آنکه معلمین تربیت بدنی ضمن آگاهی از جایگاه برجسته و تأثیر مهم خود در آموزش وتربیت 
دانش آموزان، ضمن فراهم آوردن بستری مناسب برای آموزش و گسترش تجارب حرکتی  و توانایی های جسمانی دانش آموز، بازی ها 
را در جهت تربیتی مطرح کنند و با دادن معنا و محتوا به بازی ها، آن ها را به درس زندگی تبدیل نمایند. این امر باعث می شود تا 

دانش آموزان ضمن لذت بردن از بازی هدفمند، به اهداف واالی آموزشی و پرورشی بهتر دسترسی پیدا کنند.
در راستای اهداف آموزشی برنامه درسی پایه دوم و کسب صالحیت های مشترک در حوزه های یادگیری برنامه درسی ملی، 

برنامه درس تربیت بدنی نگاه ویژه ای به بازی ها داشته و سه گروه از بازی ها رابا توجه به کارکرد آن ها در اولویت قرار می دهد.
ــ بازی های گروهی 

ــ بازی های تلفیقی با سایر دروس
ــ بازی های بومی ــ محلی

در ادامه پس از معرفی و بیان نکات اساسی هر گروه از بازی های ذکر شده 14 نمونه بازی به طور کامل شرح داده می شود که 
معلمان می توانند در تکمیل فعالیت های جلسات آموزشی مطرح شده در کتاب معلم، در هر جلسه یکی از بازی های مرتبط با موضوع 
آموزشی را انتخاب و در تمام مراحل کالس از آن بهره ببرند. البته می توان با اعمال برخی تغییرات در نحوه اجرا و متناسب سازی آن 

با فرهنگ و اقلیم محل آموزش، بازی ها را به شکل جذاب تر و متنوع تر اجرا کرد.
بازی های گروهی:

 در بازی ها و فعالیت های گروهی دانش آموزان با کمک هم برای رسیدن به هدفی مشترک تالش می کنند . در این بازی ها، 
دانش آموزان با هم تشریک مساعی می کنند و در تمام مراحل احساس مسئولیت می کنند. برخی از رفتارها از جمله اعتماد، دوستی، 
پذیرش از سوی جمع، کمک به دیگران، مشارکت در کار با دیگران، کاهش ناهنجاری های اخالقی، گرایش و تمایالت مثبت و.... 

توسعه می یابد .
برای انجام بازی های گروهی دانش آموزان به یادگیری مهارت های ذیل نیاز دارند:

رعایت نوبت، لذت بردن از موفقیت دیگران، گوش دادن به صحبت های دیگران، رفع اختالف با همکالسی های خود، حمایت 
ضعیف ترها و تشویق آنان، توانایی انتقاد صریح، حمایت و تشویق دیگران.
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از اين رو توصيه می شود معلمان در طول اجرای کالس و انجام فعاليت ها و بازی ها با استفاده از آموزش های کالمی و غير کالمی 
خود نسبت به تقويت مهارت های ذکر شده اهتمام ورزند.

نکات اساسی در انجام فعاليت ها و بازی های ورزشی گروهی
ــ گروه ها با توجه به توانايی افراد انتخاب شوند تا گروه های متجانس داشته باشيم.

ــ دقت شود نوبت هريک از بچه ها در بازی مراعات شود.
ــ نکات ايمنی به دانش آموزان گوشزد شده و معلم از ايمنی بچه ها در هنگام بازی مراقبت کند.

ــ بازی ها متناسب با اهداف آموزشی درس انتخاب شود.
ــ به هنگام معرفی و شرح بازی، بهتر است معلم ضمن شرح دادن خود بازی را اجرا کند.

ــ امکانات و وسايل مورد نياز بازی با در نظر گرفتن ايمنی تهيه گردد.
ــ احترام به قوانين و مقررات، احترام به همبازی، رعايت نوبت، مسئوليت پذيری و تالش و پشتکار از ضروريات  بازی های 

گروهی است که توصيه می شود  همواره از سوی معلم گوشزد گردد.
ــ برای حفظ تنوع، از تکرار بيش از اندازه يک بازی پرهيز شود.

بازی های ورزشی تلفيقی
درهم  از  که  است  وسازماندهی  شده  ريزی  برنامه  بازيگونه  جسمانی  های  فعاليت  تلفيقی  ورزشی  های  بازی  از  منظور  تعريف: 
آميخته شدن دو يا چند فعاليت ذهنی و جسمی  (که معموًال مطالعه و يادگيری آن ها به صورت انفرادی سخت است) و به منظورتحقق 

هدف خاصی، تشکيل شده اند.
فلسفه وجودی بازی های ورزشی تلفيقی: ماشينی و صنعتی شدن زندگی و فاصله گرفتن انسان ها از طبيعت و محدود شدن 
قلمرو زندگی انسانی به چهارديواری کوچکی به نام آپارتمان و حداکثر خانه های کوچک و تبديل شدن محيط طبيعی، که می توانست 
فضای بازی و کالس درس محسوب شود، به زمين های محدود بازی و فعاليت از طرفی و انفجار مفاهيم و موضوعات متنوع و جديد 
حاصل از صنعتی شدن جهان از طرف ديگر و ضرورت يادگيری مفاهيم مختلف و متنوع مورد نياز  و محدوديت های زمانی حاصل از 
جبر زندگی ماشينی، انسان های متفکر و جستجوگر بسياری را به يافتن راه حل های مقرون به صرفه و در عين حال مؤثر واداشت. يافتن 
مفاهيم و فعاليت هايی که پتانسيل هم افزايی را داشته باشند از جمله راه حل هايی بود که در اوايل قرن بيستم با تالش های بسياری، تحت 
عنوان «فعاليت های تلفيقی يا به اختصار تلفيق» پا به عرصه تعليم و تربيت گذاشته و پس از بارها قرار گرفتن در بوته آزمايش و محک 
تجربه، عصای دست دست اندرکاران تعليم وتربيت شد. از آنجا که يادگيری خود ماهيتی تلفيقی دارد، توجه به اين الگو در اصلی ترين 
مقاطع زندگی بشری يعنی دوران ابتدايی زندگی و تحصيل بيش از ديگر مقاطع مورد توجه قرار گرفت. معلمان تالش کردند تا به جای 
تدريس مجزای مفاهيم و موضوعات درسی که غالبًا مشکل می نمود، آن ها را به نحوی در هم بياميزند تا با حداکثر يادگيری و کمترين 
مقاومت و کم توجهی، متربيان را مهيای زندگی امروزی وآينده کنند. چنين روشی در حد اعالی خود،اگر در محدوده ذهنيات باقی 
می ماند امروز دست مايه نظام های تعليم وتربيت نبود ؛ چرا که نهايت پياده شدن چنين رويکردی به دليل درگيرساختن فقط يک نيمکره 
مغز، بسيار محدود بود.اما آنجاکه ذهن وجسم دست در دست هم داده وبا به خدمت گرفتن همزمان هردو نيمکره مغز ظرفيت ها و توانايی های 
بيشتری را برای يادگيری مهيا ساختند، فعاليت جسمانی به معنای اعم و تربيت بدنی و ورزش به معنای اخص کلمه خود را به عنوان يک 
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موضوع درسی مهم و تسهيل کننده يادگيری،که خود نيز می بايست يادگرفته می شد، به جامعه تعليم وتربيت معرفی و تحميل کرد. امروزه 
شاهد آن هستيم که موضوعات متعدد و اصلی درسی مانند رياضيات، علوم، مهارت های زبانی، هنر و مطالعات اجتماعی با محوريت 
درس تربيت بدنی و در قالب الگوی تلفيق و در لوای بازی های ورزشی به دانش آموزان عرضه شده وآنجا که برنامه ريزی و سازماندهی 
همزيستی تربيت بدنی با ساير موضوعات درسی در قالب تلفيق است.  پيامد  کمترين  ماندگار  يادگيری سريع و  گيرد،  اصولی صورت 
صرف نظر از آنچه گفته شد ماهيت نشاط آوری،تقويت کنندگی، رشددهندگی، تسهيل کنندگی و مهمتر از همه مبتنی بر فطرت آدمی،  
فعاليت های جسمانی، که در قالب بازی های ورزشی اجرا می شوند، فلسفه وجودی و ضرورت بازی های ورزشی تلفيــقی را رقم زد.

روش های تلفيق تربيت بدنی (در قالب بازی های ورزشی وحرکات جسمانی): حداقل به سه روش می توان بازی های 
مطالعات  زبانی،  های  مهارت  علوم،  رياضی،  دروس  (ازبين  درسی  موضوع  يک  فقط  دوم،  و  اول  نوع  در  ساخت.  تلفيقی  ورزشی 
اجتماعی و هنر)، با تربيت بدنی (البته با فعاليت های جسمانی اين موضوع درسی مثل بازی های ورزشی، مهارت های حرکتی) تلفيق 
می شود، اما در سومين روش مفاهيم بيش از يک موضوع درسی با مفاهيم تربيت بدنی تلفيق می شوند. تفاوت روش های اّول و دوم 
فقط در تقدم و تأخر موضوع است. به عبارتی ديگر در نوع اول موضوع درسی مبنای آموزش است اما با مفاهيم تربيت بدنی تلفيق 

می شود.اما در روش دوم موضوع مفاهيم تربيت بدنی مبنای آموزش بوده و موضوعات ديگر درسی را به ياری می گيرد.
پيش نيازهای ساخت بازی های ورزشی تلفيقی: برای ساخت يک بازی ورزشی تلفيقی، حداقل نيازمند آگاهی از موارد 

ذيل و توانايی بهره گيری از آن ها می باشيم: 
آگاهی از مفاهيم کلی و واحدهای درسی کليه دروس در هر پايه (البته نکات و مفاهيم برجسته که يادگيری آن ها به تنهايی 
مشکل باشد و ضمنًا امکان تلفيق وجود داشته باشد). به طور مثال مفاهيم و واحدهای اصلی درس تربيت بدنی در پايه دوم ابتدايی 
عبارتند از: حرکات پايه و وضعيت بدنی ،آمادگی جسمانی و فعاليت بهداشت تغذيه و ايمنی در ورزش آشنايی با رشته های مختلف 

ورزشی
محوريت قرار دادن مفاهيم کلی و واحدهای درسی تربيت بدنی در هر پايه برای تلفيق با ساير دروس در هر پايه.

امکانات ؛ فضا؛ تجهيزات و سطح توانايی های دانش آموزان.
چگونگی مشارکت با ساير معلمان و کادر مدرسه.
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بازی های بومی  ــ محلی 
تعريف: بازی های بومی به بازی هايی اطالق می شود که در منطقه يا محله خاصی اجرا شوند .در بازهای محلی وسعت تحت 
پوشش بازی بيشتر شده و اختصاص به استان يا استان هايی دارد که دارای وجوهاتی مشترک مانند آب و هوا، زبان و ... باشد. در 
سرزمين پهناور و کهنسال ما ايرانيان با وجود تنوع در آب و هوا و گوناگونی ريشه های فرهنگی، بازی و سرگرمی های رايج در ميان 
مردم نيز از تنوع و گستردگی برخوردار است . هيچ کس نمی داند از چه زمانی اين بازی ها و توسط چه کسانی آغاز شده اند آن چه 
مهم است اين است که تغيير در شيوه های زندگی مردم، گسترش شهر نشينی و صنعتی شدن و پيدايش فن آوری های نوين بسياری از 
بازی های سنتی را منسوخ کرده و يا به حاشيه رانده است .بازی های بومی ــ محلی کشورمان می تواند به عنوان احياکننده فرهنگ،  
آداب و رسوم گذشتگان نقش مؤثری در ارتقاء شخصيت و هويت ملی داشته باشد و همچنين به عنوان منبعی مؤثر در توسعه و ترويج 
ورزش همگانی استفاده شود. از اين رو استفاده از انواع بازی های بومی  ــ محلی متناسب با فرهنگ و اقليم محل آموزش در برنامه 

درسی تربيت بدنی توصيه می شود. 
نکات اساسی در انتخاب بازی های بومی ــ محلی: در انتخاب بازی های مناسب برای اجرا در مدرسه توجه به نکات زير 

ضروری است: 
ــ کمک به تقويت توانايی های جسمانی، ذهنی و عاطفی دانش آموزان در راستای اهداف برنامه درسی تربيت بدنی 

ــ ارائه الگوی مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان
ــ تزريق شادابی و نشاط 

ــ به نمايش گذاردن ارزش های فرهنگی و سنن پسنديده تاريخی و قالب بازی 
ــ متناسب بودن فضای مورد نياز بازی با فضای آموزشگاه 

ــ توجه به رعايت نکات ايمنی و بهداشتی 
ــ جذابيت بازی 

ــ داشتن ظرفيت های مناسب برای تغيير در قوانين و مقررات بازی و متناسب سازی آن با ويژگی های سنی دانش آموزان .





12

معرفی چند نمونه فعاليت و بازی گروهی متناسب با اهداف آموزشی پايه دوم

تور ماهيگيری ( گروهی ) بازی ١
توسعه و بهبود استقامت قلبی ــ تنفسی / انعطاف پذيری / چابکی/ بهبود مهارت در دويدنهدف

صالحيت های 
مشترک

مشارکت / همياری/ حل مسأله / تصميم گيری / اطاعت از فرامين

گچ/ سوتتجهيزات
تعداد 

دانش آموزان 
حداقل ١٠ نفر 

فضای باز يا سر پوشيده(حداکثر  ٢٠×٢٠ ) متناسب با تعداد بازيکنانمحوطه بازی
از بين دانش آموزان  به قيد قرعه يکی  به عنوان ماهيگير انتخاب می شودشرح بازی

سپس همٔه دانش آموزان درمحدوده ای که به نام دريا مشخص شده است، همچون ماهی، پراکنده می شوند.
پس از اعالم شروع بازی، توسط مربی، ماهيگير به تعقيب ماهی ها  پرداخته و با سعی و کوشش، يکی از آن ها را با دست لمس 

می کند، وی به ماهيگير پيوسته و اين بار ماهی و ماهيگير (تور) دست در دست هم، ٢ نفری به صيد ماهی می پردازند 
با هر صيد، از تعداد ماهی ها کاسته و بر طول تور ماهيگيری افزوده می شود، همکاری و هماهنگی، بايستی به حدی باشد که تور 
از هم پاره نشود و با سرعت بيشتری ماهی بگيرند و در اين ميان، وقتی ماهی ها احساس خطر می کنند، می توانند از البالی تور 
يعنی فضای خالی بين دست های دانش آموزان (تور ماهيگيری) عبور کرده و در پشت تور قرار بگيرند. بنابر صالحديد معلم و 

يا صيد تمام ماهی ها ، بازی تمام می شود .
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١ــ نفرات تور ماهیگیری فقط با دست آزاد مجاز به صید هستند .مالحظات
٢ــ نفرات تور ماهیگیری قبل از تعقیب هر صید با همفکری صید خود را انتخاب می کنند .
٣ــ  در صورتی که تور پاره شود بازی توسط مربی متوقف و تور  مجددًا وصل می شود . 

حداکثر زمان بازی ٥ تا ١٠ دقیقه  زمان بازی
 در هنگام فرار از  فضای خالی بین دست ها، دانش آموزان نباید  با پا یا هر قسمت از بدن مزاحمتی برای دانش آموز ) صید ( نکات ایمنی

ایجاد کند.

شکل بازی 
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عبور از بين حلقه ها در مسيرمنحنی شکل  ( گروهی )بازی ٢
توسعه و بهبود انعطاف پذيریهدف

افزايش خالقيت و مهارت حل مسأله  / مهارت کار با ديگران  /باور به همکاری گروهی برای رسيدن به نتيجهصالحيت های مشترک
حداقل ٢٠ حلقه  (حلقه های پالستيکی)  /گچتجهيزات

تمام دانش آموزان کالستعداد دانش آموزان 
فضای باز يا سر پوشيده  متناسب با تعداد بازيکنان( ٩ × ١٨ متر)محوطه بازی
معلم قبل از شروع بازی مسير های مارپيچ (منحنی شکل) روی زمين کشيده و دانش آموزان را  در گروه های ١٢ تا ١٥ شرح بازی

نفری  برروی خطوط منحنی مستقر می کند و آنان  با گرفتن دست های يکديگر سعی می کنند با فعاليت و حرکات کششی 
بدون اين که دست های خود را رها کنند حلقه را به نفر بعدی انتقال دهند، به اين ترتيب  در طول مسير حلقه از فردی به 
فرد ديگر منتقل می شود بازی زمانی پايان می يابد که  گروه با مشارکت تمام  حلقه های پيش بينی شده در ابتدای مسير را 
به انتهای مسير برساند . دانش آموزان حين اجرای اين بازی (عبور دادن حلقه)  با قرار دادن بدنشان در سطوح متفاوت 

در عبور دادن حلقه ها مشارکت می کنند . 
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بعد از يادگيری بازی توسط دانش آموزان می توان مالحظات
١ ــ تعداد حلقه ها را اضافه کرد. 

٢ ــ برای باال بردن سرعت در انتقال حلقه ها زمان بازی را مشخص کرد (مثًال ٣ تا ٥ دقيقه )
٣ــ برای انتقال حلقه هر نفر بايد بدن خود  را از درون حلقه عبور دهد (با شرط رها نشدن دست ها)

۴ــ بازی را بصورت رقابتی بين دو گروه اجرا نمود.
حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی

شکل بازی 
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بره و ميش ( گروهی )بازی ۳
توسعه و بهبود چابکی / استقامت قلبی ــ تنفسی و حرکات جابه جايی هدف

صالحيت های 
مشترک

تخيل / ارزشمندی مخلوقات/صدق/مهارت کار با ديگران 

کاور در دو رنگ  / يک کاور رنگ سوم تجهيزات
تعداد 

 دانش آموزان 
تمام دانش آموزان کالس

فضای باز يا سر پوشيده  متناسب با تعداد بازيکنانمحوطه بازی
دانش آموزان به دو گروه (بره و ميش) تقسيم می شوندو با پوشيدن کاورها ی همرنگ درگروه خود قرار می گيرند ، ١ نفر بنا بر قرعه شرح بازی

يا انتخاب معلم يا انتخاب دانش آموزان  در نقش «شير» انتخاب می شود 
دانش آموزان بطور پراکنده در محوطه بازی حرکت می کنند  .

 معلم می خواند «آهای آهای .....خطر خطر…… شيره اومد تو بيشه» سپس شير در بين دانش آموزان (بره ها و ميش ها ) حرکت 
می کند و می پرسد : اين برهِ  يا ميشِ  / ميگرده توی بيشه 

 دانش آموزان جواب می دهند : هم بره  و هم ميشه / شکارِ  شير نمی شه  ( ٢ يا ٣ بار اين شعربين شير و ساير دانش آموزان  تکرار 
می شود ) در اين حالت بازيکنان  در محوطه حرکت می کنند و شير با آن ها کاری ندارد. 

مربی در اين هنگام اعالم می کنه : شکار شير...... کی می شه ؟؟؟؟؟؟      بره می شه يا ميشِ   
بازيکنان بايد در محوطه از دست شير فرار کنند و شير به دنبال آنان، وقتی شير دانش آموزی را لمس کرد بايد بخواند: برٔه من 

شکار شد  يا ميشِ  من شکار شد. 
دانش آموزی که شکار شده نقش شير را برعهده می گيرد .

بعد از پايان مدت بازی معلم به گروهی که کمترين شکار را داشت امتياز می دهد. 
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در هنگام حرکت دانش آموزان توصيه می شود از انواع حرکت جابه جايی (لی لی ــ به پهلو دويدن و …) استفاده می شود.مالحظات 

حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی

١ ــ  دانش آموزی که شير می شود نبايد به دانش آموزان ديگر ضربه بزند و باعث افتادن آن ها شود.نکات ايمنی
٢ ــ دانش آموزان درهنگام فرار نبايد به يکديگر برخوردکنند .

شکل بازی 
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پاک سازی زمین ) گروهی ( بازی 4

توسعه و بهبود  حرکات پایه پرتاب هدف
صالحیت های 

مشترک
مسئولیت پذیری/ کمک و همیاری گروهی / راستگویی و صداقت / مشارکت 

تعدادی توپ در اندازه و انواع مختلف)  توپهای پارچه ای و توپک های مختلف بدون جهش( توپ کاغذی /طناب /گچ / تجهیزات
تابلوبرای درج امتیاز 

فضای باز یا سر پوشیده ٢٠ × ٢٠ متر  محوطه بازی
حداکثر ١٢ نفرتعداد  دانش آموزان 

معلم زمین بازی را با کشیدن  طنابی  متناسب با قد دانش آموزان به دو نیمه تقسیم می کند.  شرح بازی
دانش آموزان در دو گروه مساوی )٦ نفری( در دو طرف طناب مستقر می شوند.

کل توپ های موجود  بین دو گروه بطور مساوی تقسیم می شود و بطور پراکنده در زمین بازی قرار می گیرد.
با عالمت معلم و شروع بازی هر گروه سعی می کنند توپ های گروه خود را از روی طناب به زمین مقابل پرتاب کند این 

انتقال توپ تا پایان وقت ادامه دارد.  
در پایان هر دور)٢ دقیقه( با اعالم »اسُتپ یا ایست«  از سوی معلم بازی متوقف و تعداد توپ ها در هر زمین شمرده و ثبت 

می شود.  
در پایان گروهی که توپ کمتری در زمینش ثبت شده باشد امتیاز کسب می کند.   
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بعد از اين که اجرای بازی درگروه های کوچک می توان بازی را با تمام دانش آموزان در دو گروه و زمان طوالنی تر اجرا مالحظات
کرد.

حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی
 ١ــ در هنگام پرتاب توپ به زمين مقابل نبايد دانش آموز ديگری نشانه گرفته شود.نکات ايمنی

٢ ــ انتقال توپ از باالی طناب صورت بگيرد. 
٣ ــ از توپ هايی استفاده شود که آسيب زا نباشند (حجم کم و سبک) بطور مثال توپ های پارچه ای و توپک های مختلف 

بدون جهش.
۴ ــ می توان با کشيدن خط روی زمين نيز بازی را انجام داد.

شکل بازی 
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انجماد ( گروهی )بازی ۵
توسعه و بهبود حرکات انتقالی و تعادلی هدف

تقويت تفکر/ ابداع و خلق / تخيل/ همکاری و مشارکت / مهار ت کار با ديگران صالحيت های مشترک
---- تجهيزات

تمام دانش آموزان کالستعداد دانش آموزان 
فضای باز يا سر پوشيده  متناسب با تعداد بازيکنانمحوطه بازی
دانش آموزان به صورت پراکنده در فضای بازی پخش شده و در حال انجام  انواع حرکات جابجايی مثل انواع راه رفتن، شرح بازی

دويدن، لی لی کردن و.... هستند. معلم با صدای بلند شروع به خواندن می کند «هر کی شکلک در آره ..........
شکل عروسک در آره (شکلی که ميگم در آره) ...به حالت (کوه، آدم آهنی، درخت، اعداد، حروف و...) بعد از اين 
که معلم به دانش آموزان فرصت نشان دادن حالت را داد اعالم می کند « اسُتپ يا ايست يا انجماد» و دانش آموزان به هر 

شکلی که به خود  گرفته اند می ايستند و نبايد حرکتی انجام بدهند،حتی خنديدن 
انجام حرکت در حالت انجماد باعث خروج از بازی در آن دور می شود که در پايان هر دور بازی دانش آموزانی که حرکت 

نداشتند و يا به شکل زيبايی شکلک را نشان دادند امتياز می گيرند .
بعد از چند مرحله اجرای بازی بچه ها دو به دو يار می شوند معلم دوباره شعر می خواند در اين مرحله با همکاری و همفکری 
بايد اشکال خواسته شده را بسازند. به همين ترتيب معلم می تواند گروه های بزرگتر بسازد و بازی را ادامه دهد و می تواند با 
انتخاب اشکالی از نمادهای اعداد،حروف، طبيعت و... قدرت تفکر، مشورت و همکاری دانش آموزان را تقويت نمايد.
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١ــ برای ساختن شکل معرفی شده از طرف معلم برای گروه چند نفره فرصت کافی به دانش آموزان داده شود.مالحظات
٢ــ به شکل های گروه های ديگر توجه شود.  

حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی
به دليل رعايت نکات بهداشتی و ايمنی توصيه می شود دانش آموزان درطول بازی روی زمين دراز نکشند. نکات ايمنی

شکل بازی 
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آشنايی با مشاغل ( گروهی ) بازی ۶
تقويت مهارت های ادراکی و تصوير سازی ذهنی / مهارت های جابه جايیهدف

تخيل / مهارت کار با ديگران / مهارت های ارتباطی با اجتماع صالحيت های مشترک
عکس مشاغل تجهيزات

تمام دانش آموزان کالستعداد دانش آموزان 
فضای باز يا سر پوشيده  متناسب با تعداد بازکنانمحوطه بازی
مربی شعر می خواند و بازيکنان  در حالی که حرکات ورزشی می کنند در محوطه به طور پراکنده حرکت می کنند (لی لی شرح بازی

کردن / پرش کوتاه / گام های کوتاه و بلند / دست ها کشيده باال رو پنجه /....) بازيکنان  به تقليد از مربی حرکت های 
متناسب و هماهنگ با شعر را انجام می دهند .

ما بچه ها ورزشکاريم .........از تنبلی  گريزونيم / چه دختريم  چه پسريم........کار که داريم خوشحالتريم
ما بچه ها آهنگريم ...........چکش زن باهنريم /  چه دختريم چه پسريم........کار که داريم خوشحالتريم 
ما  بچه ها  مسگريم .......از مسگرها پر کارتريم /  چه دختريم چه پسريم........کار که داريم خوشحالتريم 

ما بچه ها قايقرانيم .....پاروزنی خوب می دانيم /  چه دختريم چه پسريم........کار که داريم خوشحالتريم 
ما  بچه ها نجاريم .........با اره تيشه کارداريم /  چه دختريم چه پسريم........کار که داريم خوشحالتريم 

ما  بچه ها پرستاريم ........پرکارترين پرستاريم /  چه دختريم چه پسريم......کار که داريم خوشحالتريم
ما بچه ها معلميم ...........با گچ و تخته کار داريم / چه دختريم چه پسريم........کار که داريم خوشحالتريم

توجه: مربی حرکات را قبل از اجرای بازی به نمايش بگذارد .
بچه ها بعد از اجرای فردی، در گروه های کوچک تقسيم شده و گروهی اين فعاليت را انجام می دهند در ادامه برای 
جذابيت بيشتر بازی معلم بين گروه های مختلف که هريک از نماد يک شغل هستند يک فعاليت رقابتی مرتبط با شغل 
را اجرا می کند . برای مثال طول مسافتی راکه هر گروه با هم می توانند با پرش جفت طی کنند يا لی لی کنند ( روش 

محاسبه امتياز جمعی )
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در روش محاسبه امتياز جمعی هريک از اعضای گروه فعاليت را انجام می دهد و نفر بعد همان فعاليت را در طول مالحظات
مسير ادامه می دهد تا اين که بعد از اتمام فعاليت توسط تمام اعضای گروه، امتياز گروه محاسبه می شود.

حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی

شکل بازی 
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خروس چته ؟ / ( گروهی ) بازی ۷
توسعه و بهبود حرکات تعادلی ، استقامت قلبی ـ تنفسی هدف

تخيل/ ازشمندی مخلوقات / نظم و قانون مداری / کنترل هيجانات و مراقبت از خود و دوستان در بازیصالحيت های مشترک
گچ/ سوتتجهيزات

تمام دانش آموزان کالستعداد دانش آموزان 
فضای باز يا سر پوشيده  متناسب با تعداد بازيکنان  محوطه بازی
يکی از دانش آموزان به عنوان آدم بد و يا... ، ساير دانش آموزان در نقش خروس و يا... انتخاب می شوند. همزمان با شرح بازی

فرمان معلم، بازی با خواندن شعر توسط دانش آموزان آغاز می شود: 
خروس چته،      يه پام ِشله 

 کی تو رو زده     آدم بده 
 خونه ش کجاست      روتپه
تپه کجاست.       همين جا

روباه  دست  از  رهايی  برای  و  کنند  فرار  بايد  دانش آموزان  و  دود  می  دانش آموزان  ساير  سمت  به  شعر  شدن  تمام  با  روباه 
 می بايست يکی از حرکات تعادلی (حرکت لک لک/  انواع حرکت فرشته و....) را نمايش دهند. در غيراين صورت توسط 

روباه لمس شده و در نقش روباه بازی را ادامه خواهند داد. 
در اين فعاليت معلم می تواند با عوض کردن نام حيوانات و معرفی زيست گاه های آن ها بازی را با جذابيت بيش تر ادامه دهد.
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حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی

روباه نمی تواند باعث بهم خوردن دانش آموزی که حرکت تعادلی را نشان می دهد، بشود.نکات ايمنی 

شکل بازی 
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بیش تر بردار ) ورزشی تلفیقی (بازی 8

توسعه و بهبود انعطاف پذیری / بهبود  مهارت در حرکات انتقالی  هدف
صالحیت های 

مشترک
تأمل درخود / تقویت روحیه همکاری و همیاری گروهی / احترام به قوانین و رعایت نظم و مقررات/ ابداع و خلق

سبد، تکه های یونولیت، کیسه های شن، اشکال حروف، اعداد و .... تجهیزات
تعداد 

دانش آموزان 
تمام دانش آموزان کالس

فضای باز یا سر پوشیده متناسب با تعداد بازیکنان ) ٢٠×٢٥(محوطه بازی
در وسط محوطه بازی با کشیدن  دو خط موازی به فاصله ٣ متر  داالنی  رسم می شود که طول آن متناسب با تعداد دانش آموزان شرح بازی

باشد . دانش آموزان در دوگروه مساوی در دو طرف این داالن به صورت صف روبه روی هم مستقر می شوند. معلم اشیا و تصاویر 
موردنظر ) تکه های یونولیت، کیسه های شن، وسایل مرتبط با سایر دروس مانند: اشکال هندسی /تصاویر مربوط به موضوعات 
درسی / اعداد و..... ( که از قبل طراحی و آماده شده را در داالن قرار می دهد. اعضای هر گروه با فرمان معلم باید سعی کنند 
بدون اینکه به طور کامل وارد داالن شوند با هر قسمت از بدن که می توانند )دست یا پا( تعداد بیشتری از اشیای داخل داالن را 

بردارند و در سبد گروه خود بریزند.
به سبد را معلم مشخص  برای رسیدن  سبدها حداقل در فاصلٔه ٥ متری خط داالن قرار داده شوند و نوع حرکت جابه جایی 

نماید)انواع حرکات انتقالی ( .  
حتمًا باید یک قسمت از بدن بیرون داالن باشد و در هر تالش دانش آموز مجاز به برداشتن فقط ١ شیء می باشد .

 با پایان وقت مقرر از سوی معلم ) ٣ تا ٥ دقیقه( و یا تمام شدن اشیای داخل داالن، بازی متوقف شده و گروهی که اشیای بیشتری 
داشته باشد امتیاز کسب می کند .

اختیار  در  کافی  وقت  معلم  برسد،  نهایی  نتیجه  به  است  نیاز  و  بوده  درسی  موضوع  با  متناسب  انتخابی  اشیای  که  در صورتی 
دانش آموزان هر گروه قرارمی دهد و تا با کار گروهی دانش آموزان به نتیجه مورد نظربرسند ) جمله سازی، تکمیل پازل،طبقه بندی 

اشیا و....( .
هر گروه که زودتر به نتیجه رسید ١ امتیاز کسب می نماید.  

بازی با توجه به موضوعات متفاوت درسی  و عالقه دانش آموزان تکرار شود . 
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چنانچه در هنگام برداشتن اشيا دانش آموز داخل داالن بشود، شیء برداشته شده به داالن برگشت داده می شود. مالحظات

حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی

١ــ رعايت فاصله جانبی دانش آموزان حداقل ١ متر نکات ايمنی
٢ ــ اشيا و تصاوير داخل داالن به شکل مناسب پراکنده شده باشد.

٣ ــ اشيا و وسايل قابليت برداشتن از زمين را داشته باشد ( حجم مناسب داشته باشد ).

شکل بازی 



28

خانه خود خانه همسایه  ) ورزشی تلفیقی (بازی 9

تقویت توانایی های ادارکی ــ حرکتی / عمل و عکس العمل / توسعه و بهبود چابکیهدف
صالحیت های 

مشترک
ابداع و خلق / حسن خلق /  نظم و قانون مداری / احسان و رأفت 

گچ های رنگی برای نقاشی تجهیزات
تعداد 

دانش آموزان 
تمام دانش آموزان کالس

فضای باز آموزشگاه متناسب با نفرات محوطه بازی
معلم با در اختیار گذاشتن گچ )کش یا طناب ( از دانش آموز می خواهد بر روی زمین تصویر خانه ای را نقاشی کنندیا بسازند. در شرح بازی

این فرصت معلم با ترسیم دایره ای در وسط زمین که گنجایش همه نفرات را داشته باشد خانه معلم را می کشد.حال از نفرات 
خواسته می شود در خانه های خود قرار بگیرند وبا شنیدن خانه همسایه باید دانش آموزان به خانه دوستان خود بروند وبا شنیدن 
خانه معلم به خانه معلم بروند وباشنیدن خانه خود به خانه های خود برگردند. چند بار این کار تکرار می شود تا این که پس از 
دعوت از  دانش آموزان به خانه معلم، معلم یکی از خانه ها را حذف می کند و وقتی می گوید خانه همسایه دانش آموزان در هرخانه ای 
که می توانند مستقر می شوند و به این ترتیب یکی از دانش آموزان بدون خانه می ماند این دانش آموز در دور بعدی می تواند خانه ای 

را اشغال نماید و معلم می تواند در دورهای بعدی تعداد خانه های حذفی را بیشتر کند. 
دانش آموزان درهردور بازی باید سعی کنند  به خانه ای جدید وارد شوند  )معلم  با سؤال کردن از دانش آموزان  »که در کدام 

خانه ها رفتی«، انگیزٔه آنان را در دقت و بینش کافی برای آگاهی فضای عمومی بیشتر کند.( 
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برای ريتم بخشيدن به بازی می توان از اشعار استفاده کرد مثًال مالحظات
خونه دارم تميزه ..........مهمون من عزيزه

مهمون حبيب خداست.........با اون خونه با صفاست 
حداکثر ١٠ دقيقه زمان بازی

١ــ دانش آموزان در تغيير خانه نبايد دانش آموز ديگری را تنه زده،ُهل بدهد و يا بکشد. نکات ايمنی
٢ــ بعد از ورود يکنفر به خانه ديگران حق ورود به آن را ندارند .

شکل بازی 



30

عموزنجیرباف )بومی ــ محلی(بازی ١٠

توسعه و بهبود انعطاف پذیری وقدرت و استقامت عضالت دست وکمربند شانه هدف
همیاری و مشارکت، مهارت رهبری، مسئولیت پذیریصالحیت های مشترک

گچتجهیزات
حداقل ١٠ نفر تعداد دانش آموزان 

فضای باز یا سر پوشیده  متناسب با تعداد نفراتمحوطه بازی
ابتدا دو نفر از قوی ترین دانش آموزان کالس به عنوان سرگروه و عموزنجیرباف انتخاب می شوند. این دو بازیکن به دوسر شرح بازی

دایره ای تشکیل           نیم  و  قرارگرفته  اند  یکدیگر درست کرده  با قالب کردن دست های  بازیکنان  و زنجیری که سایر  رشته 
می دهند. سرگروه، عموزنجیرباف را مورد خطاب قرار داده و سؤال و جواب هایی را به صورت شعر رد وبدل می کنند. 

البته در اینجا بقیٔه بچه ها سرگروه را همراهی می کنند. سرگروه بچه ها )همراه با بچه ها( 
عمو عمو زنجیرباف …؟ بله …

زنجیر منو بافتی …؟ بله …
پشت کوه انداختی …؟ بله… 
بابا اومده … ؟ چی چی آورده 

نخود و کشمش؟ بخور بیار …
با صدای چی؟؟؟؟ )مثاًل گربه( 

عموزنجیرباف نام حیوانی را بر زبان آورده، سرگروه همراه با سایر بازیکنان، صدای حیوان موردنظررا درآورده و به راه 
می افتند و از زیر دست های به هم دادٔه عمو زنجیرباف و نفر دوم می گذرند، باعبور نفر سوم از زیر دست عموزنجیرباف، 
نفر دوم به حالت پشت به بچه ها )دست هایش قالب شده( قرار می گیرد. بقیه دانش آموزان به حالت اولیه هستند این بار 
سرگروه دوباره شعر را شروع می کند و عموزنجیرباف با نام حیوانی آن را تمام می کند و آن ها را زیر دست به هم دادٔه نفری 

که دستهایش قالب شده و پشت به بچه ها ایستاده و نفر سوم عبور می کنند. 
در نتیجه نفر سوم نیز دست هایش پیچ خورده و پشت به بچه ها قرار می گیرد. این بازی تا جایی انجام می شود که همٔه          

بچه ها غیر از سرگروه و عموزنجیرباف، دست هایش قالب شده و پشت و رو بایستند و یا به عبارتی زنجیر!! شوند. 
در این جا سرگروه و عموزنجیرباف مکالمه می کنند. سرگروه: 

عمو عمو زنجیرباف …؟ بله …؟
زنجیر منو بافتی …؟ بله …؟

محکم یا که شله؟ بافته شد 
بکش ٭ ٭ ٭ ؟؟

حال سرگروه از یک طرف و عموزنجیر باف از طرف دیگر، با کشیدن بچه ها سعی می کنند که زنجیر را پاره کنند اما بچه ها با 
محکم گرفتن یکدیگر مقاومت می کنند … تا این که باالخره زنجیر از یک جایی پاره می شود.

گروهی  به  امتیاز  و  شوند  می  شمرده  عموزنجیرباف  یا  سرگروه  به  متصل  آموزان  دانش  تعداد  زنجیر،  شدن  پاره  از  بعد 
)عموزنجیرباف یا سرگروه( تعلق می گیرد که نفرات بیشتری در زنجیر داشته باشد. 

برای مشارکت بیشتر دانش آموزان بعد از آموزش بازی، دانش آموزان را به گروه های ١٠ نفره تقسیم کنید. 
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به جای نام بردن اسامی حيوانات با انتخاب معلم از صداهای (ماشين پليس، قطار، آمبوالنس و …) می توان استفاده مالحظات
کرد. 

حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی

در انتهای بازی و عبور دانش آموزان از زير دست يکديگر برای جلوگيری از کشش بيش از حد دست ها می توان به نکات ايمنی
موارد زير توجه کرد. 

با فاصله نيم متر در دوطرف صف خط عبور کشيده شود که نفر سرگروه و عموزنجيرباف بدون پاره شدن زنجير از خط 
عبور می کند. 

شکل بازی 
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طناب کشی  ( بومی ــ محلی ) بازی ١١
توسعه و بهبود قدرت و استقامت عضالت دست وکمربند شانه هدف

مهارت رهبری، صدق،  مشارکت و کارگروهی، نظم و قانون مداری صالحيت های مشترک
يک رشته طناب کنفی يا پنبه ای به طول ١٠ متر، يک تکه پارچه، گچتجهيزات

حداقل ١٠ نفر تعداد دانش آموزان 
فضای باز يا سر پوشيده  متناسب با تعداد نفراتمحوطه بازی
افراد به دو گروه مساوی تقسيم می شوند و در پشت خطوطی که به فاصله ٣ متر روی زمين کشيده شده اند قرار می گيرند. شرح بازی

سپس به وسط طناب تکه پارچه ای بسته می شود. يک داور با قرعه کشی يا انتخاب معلم مشخص می شود . يک سر 
طناب به دست های يک گروه و سر ديگر طناب به دست های گروه مقابل داده می شود (طناب در سمت راست هر گروه 
قرار گيرد)، تکه پارچه بسته شده در روی طناب بر وسط زمين منطبق باشد، با سوت يا عالمت داور بازی شروع می شود 
و افراد دو گروه طناب را می کشند بازی زمانی تمام می شود که پارچه ای که وسط طناب بسته شده کامًال به داخل زمين 

يکی از  گروه ها برود.به آن گروه ١ امتياز تعلق می گيرد . 
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١ ــ دانش آموزان می توانندبه چند گروه تقسيم شوند و جای بازيکنان در دوطرف عوض شود. مالحظات
٢ ــ سرگروه ها در هر دور عوض شوند .

حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی

الف) دانش آموزان  ازنظر گروه بندی  همگن انتخاب شوند .نکات ايمنی
ب) از طناب کنفی يا پنبه ای  استفاده شود. 

ج) دانش آموزان نبايد طناب را در هنگام کشش رها کنند .
د) دانش آموزان با فاصله مناسب می ايستند. 

شکل بازی 
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گرگم به هوا ( بومی  ــ محلی ) بازی ١٢
بهبود و توسعه حرکات انتقالی، چابکی، استقامت قلبی ـ تنفسی   هدف

مسئوليت پذيری، کار گروهی و همياری، صدق، مهارت کار با ديگران   صالحيت های مشترک
----تجهيزات

تمام دانش آموزان کالستعداد دانش آموزان 
فضای باز يا سر پوشيده  متناسب با تعداد نفراتمحوطه بازی
از بين دانش آموزان يک نفر به عنوان گرگ  به قيد قرعه انتخاب می شود، سپس ساير دانش آموزان در محوطه پراکنده شرح بازی

می شوند بازی با فرمان معلم شروع می شود و گرگ به دنبال سايرين می دود تا يکی را لمس کند ،هر فردی که لمس شد 
گرگ جديد می شود 

اين بازی می تواند به چند روش انجام شود: 
١ــ دانش آموزان برای فرار از دست گرگ به محض احساس خطر و نزديک شدن گرگ می توانند روی يک پا بايستندو 
تا وقتی بتواند اين حالت را حفظ کند  در امان می باشد، گرگ می تواند در کنارش بايستد تا او پايش را زمين بگذارد.

٢ ــ دانش آموزان  شیء کوچکی (روزنامه لوله شده،توپ و...) را در بين خود رد و بدل می کنند (شیء نبايد پرتاب 
شود) و  گرگ تنها کسی را که شیء در دست دارد دنبال می کند و اگر بتواند او را لمس کند جايشان عوض می شود . 
٣ ــ معلم در ابتدای بازی دو يا سه محل امن را مشخص می کند و دانش آموزان می توانند به محل امنی رفته و بعد از 

دور شدن گرگ به داخل محوطه بازی برگردند. 
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حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی
١ــ دانش آموزان حق ُهل دادن و يا کشيدن دانش آموز ديگر را ندارد. نکات ايمنی

٢ ــ شیء مذکور پيوسته بايد در معرض ديد باشد. 

شکل بازی 
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سايه زنی  ( بومی ــ محلی ) بازی ١٣
توسعه و بهبود استقامت قلبی ــ تنفسی، چابکی، تقويت مهارت های پايه (جابه جايی ــ جهت يابی)هدف

حل مسأله، صدق، مهارت کار با ديگران  صالحيت های مشترک
----تجهيزات

تمام دانش آموزان کالستعداد دانش آموزان 
فضای باز يا سر پوشيده  متناسب با تعداد نفرات( حداقل ٢٠ × ١٠ متر)محوطه بازی
از ميان دانش آموزان  با قيد قرعه يک نفر به عنوان سايه زن انتخاب می شود و بقيه در اطراف او قرار می گيرند. با فرمان شرح بازی

معلم سايه زن  تالش می کند  سايه دانش آموزان ديگر را بزنداز طرف ديگر ساير دانش آموزان  نيز بايد با توجه به جهت اشعٔه 
خورشيد برای توليد سايه، طوری حرکت کنند و يا مسير خود را عوض نمايند که فرد سايه زن  نتواند پا بر روی سايه آنان 

بگذارد.
اولين دانش آموزی که  سايه اش زده شده نفر بعدی برای سايه زدن خواهد بود .
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حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی
اين بازی در زمان های خاصی از روز قابل انجام است.مالحظات

١ــ دانش آموز  سايه زن نبايد در هنگام سايه زنی باعت بهم خوردن تعادل ديگر دانش آموزان و افتادن آنان شود . 
٢ــ برای جلوگيری از برخورد سايه زن و دانش آموزان  می توان تعيين کرد که فقط سر سايه زده شود .

٣ ــ معلم دانش آموزانی را که به خوبی از دست سايه زن  فرار می کنند را مورد توجه و تشويق قرار می دهد .
۴ ــ برای جذابيت بيشتر می توان تعداد سايه زن ها را بيشتر کرد.

شکل بازی 



38

وسطی  (بومی  ــ محلی)  بازی ١٤
تقويت مهارت پرتاب، دريافت، توسعه و بهبود  چابکی و استقامت قلبی ــ تنفسیهدف

 همياری و مشارکت،  مسئوليت پذيری، نظم و قانون مداری، صبرصالحيت های مشترک
چند عدد توپ سبکتجهيزات

تمام دانش آموزان کالس ( اين بازی در گروه های کوچک تر بهتر انجام می شود .)تعداد دانش آموزان 
فضای باز يا سر پوشيده  متناسب با تعداد نفرات (١٥ × ١٠ متر )محوطه بازی
بازی توسط سه گروه انجام می پذيرد (سه گروه همسان ) يک گروه وسط زمين و دو گروه در دو طرف با فاصله حداقل سه شرح بازی

متر پشت خطوطی که به موازات روی زمين کشيده شده قرار می گيرند.
سپس با اعالم معلم  افراد دوطرف زمين سعی می کنند با توپی که در دست دارند افراد وسط زمين را از ناحيه کمر به پايين 

بزنند . نفری که توپ به او می خورد از زمين خارج می شود . 
هر گروه ٣ تا٥ دقيقه در وسط زمين می ماند و پس از آن جای خود را به گروه ديگر می دهد. 

در پايان گروهی که افراد بيشتری در وسط زمين داشته باشد به تعداد افراد باقی مانده امتياز می گيرد.   
گرفتن توپ در هوا امتياز خاصی ندارد.
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حداکثر ١٠ دقيقهزمان بازی

 ١ــ در هنگام زدن دانش آموزان وسط نبايد توپ با پا زده شود. نکات ايمنی
٢ ــ با توپ نبايد صورت نفرات وسط را هدف گرفت. 

٣ ــ از توپی استفاده شود که آسيب زا نباشد. 
٤ــ فاصله ها با توجه به قدرت جسمانی دانش آموزان می تواند تغيير داشته باشد . 

شکل بازی 
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جدول  نمونه فعاليت و بازی گروهی متناسب با اهداف آموزشی پايه دوم
                                                                                                                                                               صفحه

تور ماهيگيری ( گروهی )                                                                                                                        ۱۲بازی ١

عبور از بين حلقه ها در مسيرمنحنی شکل  ( گروهی )                                                                             ۱۴بازی ٢

بره و ميش ( گروهی )                                                                                                                             ۱۶بازی ٣

پاک سازی زمين ( گروهی )                                                                                                                   ۱۸بازی ٤

انجماد ( گروهی )                                                                                                                                   ۲۰بازی ٥

آشنايی با مشاغل ( گروهی )                                                                                                                   ۲۲بازی  ٦

خروس چته ؟  ( گروهی )                                                                                                                         ۲۴بازی  ٧

بيش تر بردار ( تلفيق با ساير دروس )                                                                                                      ۲۶بازی  ٨

خانه خود خانه همسايه  ( تلفيق با ساير دروس )                                                                                        ۲۸بازی  ٩

عموزنجيرباف (بومی ــ محلی)                                                                                                              ۳۰بازی  ١٠

طناب کشی  ( بومی ــ محلی )                                                                                                                 ۳۲بازی  ١١

گرگم به هوا  ( بومی  ــ محلی )                                                                                                              ۳۴ بازی  ١٢

سايه زنی  ( بومی ــ محلی )                                                                                                                    ۳۶ بازی ١٣

وسطی  (بومی  ــ محلی)                                                                                                                         ۳۸بازی ١٤


