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ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر

ﺑﺨﺶ اوّ ل
ﮐﻠﻴﺎت
ــ ﺟﺎﻳﮕﺎهﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻰدورهىاﺑﺘﺪاﻳﻰدرﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ
ــ اﻫﺪافﺑﺮﻧﺎﻣﻪىدرسﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰدردورهىاﺑﺘﺪاﻳﻰ
آﮔﺎﻫﻰﻫﺎى ﻣﻮردﻧﻴﺎز
ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ﺿﺮورى
ﻧﮕﺮشﻫﺎى ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﺎﻧﻪى داﻧﺶآﻣﻮز
ــ روشﻫﺎى ﻳﺎددﻫﻰ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮى
روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﻨّﺘﻰ
روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪاى
روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ
ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪرﻳﺲ در ﺳﺎﻋﺖ درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻼس
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎ
روشﻫﺎى ﮔﺮوهﺑﻨﺪى ﮐﻼس
ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ وﺳﺎﻳﻞ
ﺛﺒﺖ وﺿﻌﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻰ ﮐﻼس درس
اﺷﮑﺎل اﺳﺘﻘﺮار در زﻣﻴﻦ
ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺮوهﻫﺎ
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻼس درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ
ــ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﻣﻮردﻧﻴﺎز
ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از ﮔﺮمﮐﺮدن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺪن
ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوّﻟﻴﻪ )ﺳﺮد ﮐﺮدن ﺑﺪن(
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ــ ارزشﻳﺎﺑﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺶآﻣﻮزان در درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ
ارزشﻳﺎﺑﻰ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
ﺟﺪول ارزشﻳﺎﺑﻰ درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ ﭘﺎﻳﻪى اوّل
ارزشﻳﺎﺑﻰ از داﻧﺴﺘﻨﻰﻫﺎ
روشﻫﺎى ارزشﻳﺎﺑﻰ
ﺟﺪول راﻫﻨﻤﺎى ارزشﻳﺎﺑﻰ در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ )ﭘﺎﻳﻪى اوّل(
ﻧﺤﻮهى ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻤّ ﻰ و ﮐﻴﻔﻰ رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻣﻮرد اﻧﺪازهﮔﻴﺮى
ﻓﺮم ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮز در درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ ﺑﻪ اوﻟﻴﺎ
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ﺑﺨﺶ دوم
ﻋﻨﻮان ﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی اوّل دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی دوم دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺳﻮم دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی ﭼﻬﺎرم دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ )ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ( ﭘﺎﻳﻪ ی ﭘﻨﺠﻢ دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ
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Email
talif@talif.sch.ir

ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر
ﻣﻌﻠّﻢ ﻋﺰﻳﺰ ،ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﻰ
ﺑﻪ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ درس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﺪارس و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ آن ﺑﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺟﺮای اﻳﻦ درس
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻫﺎﻳﯽ روﺑﻪ رو ﺑﻮده اﺳﺖ ،از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ
اﺳﺎﺳﯽ از آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺶ آﻣﻮزان ــ آﻣﺎدﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻓﮑﺮی ،روﺣﯽ ــ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳﺪ ،ﺿﺮورت ﺗﻬﻴﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى از ﺳﺎل  ۱۳۷۶ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ادارهى ّ
ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻰ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و
ﮐﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ،
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪى درﺳﻰ
ﻣﻌﻠﻤﺎن در دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﻰ در ﺷﻮراى درﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃ
 ۵ﭘﺎﻳﻪى ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ،اﺟﺮای آزﻣﺎﻳﺸﯽ ،اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم و ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﺮاﺳﺮی درآﻣﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای وﻟﻮ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻢ آﮔﺎه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮازم و آﻣﻮزشﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﭼﺎر ﺧﻄﺮ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﻀﻮری
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﺳﺘﻤﺮار آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن از اﻫﺪاف ،روش ﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻫﺮ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم
اﺟﺮای ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و روش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﺆﺛﺮ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﯽ در ﻗﺎﻟﺐ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺪوﻳﻦ و در
اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﻳﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺬب ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ در دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮐﺘﺎب ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﻳﻪ ی دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ در ﻳﮏ ﻣﺠﻠﺪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﺿﺮ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎ دارای دو ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ اول راﻫﻨﻤﺎ ،وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،روش
آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﻔﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ دوم،
روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت درس ﺑﻪ درس ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﭘﺎﻳﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری
ﮐﺎرﺳﺎز در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺑﺨﺶ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﺣﺚ داﻧﺶ اﻓﺰاﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻳﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﮑﻤﻞ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

