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 خدا نام به

          نفر 22:  آموزان دانش تعداد             اول ي پايه              كالس در ورزش درس طرح

 تحصيلي سال           دقيقه 54:  زمان  

 : ها بازي

                سبد در توپ پرتاب       -

 بساز جمع       -

 آموزان دانش گيري هدف و پذيري انعطاف سطح ارتقاء:  كلي هدف

 : رفتاري اهداف

 : دانشي

 . شود مي آشنا گيري هدف مفهوم با       -

 . گيرد مي فرا را اجتماعي مقررات و قوانين بازي طريق از       -

 . كند مي بيان ذهني را اساسي هاي جمع بازي قالب در       -

 : مهارتي

 . كند مي كسب را توپ پرتاب جهت الزم مهارت       -

 . نمايد مي كسب را الزم پذيري انعطاف قابليت       -

 . كند مي بيان را ها تاس به مربوط جمع       -

 . دهد مي پرورش را خود دقت و انتقال سرعت       -

 : نگرشي

 . كند مي پيدا عالقه درس دو هر به ورزش و رياضي درس تلفيق و بازي طريق از       -

 . آموزد مي كالس مثل كوچك هاي محيط در ار ترتيب و نظم رعايت       -

 . دهند مي اهميت  نوبت رعايت به       -

 : نياز مورد وسايل

 موزيكال نوار و ضبط.  باشد  5 تا 0 از آن وجه هر عدد كه چوبي تاس عدد 2 – سبد عدد – توپ عد 1

 كرنومتر

 ( دقيقه 12  : ) سازي آماده

 : سازماني ساري آماده

                – آموزان دانش جسماني وضع به توجه – غياب و حضور - قرآن از اي سوره خواندن – پرسي لاحوا و سالم

 وضعيت بررسي – بدن براي مفيد غذاهاي و صبحانه خوردن به راجع پاسخ و پرسش و تغذيه وضع به توجه
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 و  بهداشتي نكات رعايت بر تاكيد  - مشاهده صورت در آموزان دانش عينك و انگشتر  گرفتن و ها ناخن

 - ميز روي از اشياء گونه هر كردن جمع  – اوليه هاي كمك ي جعبه به راجع توضيح – بازي هنگام ايمني

 – رفتن راه و ايستادن مثل بوديم داده آموزش قبل جلسات در كه هايي مهارت به جع را پاسخ و پرسش

 . كنيم مي ورزش كالس در جوي طشراي بودن نامساعد دليل به كه نكته اين روي بر تاكيد

 

 : بدني آمادگي

 حمل – مختلف هاي جهت در پا و گردن و دست و كمر كشش  –  پاشو و بشين مثل هايي نرمش اجراي

 انعطاف قابليت كه هايي نرمش كلي طور به و كمري هاي عضله گردش با همراه آخر الي اول ميز از توپ

 اشعار خواندن همراه به تواند مي حركات اين  - گيري نفس انتها در . كند تقويت آموزان دانش در را پذيري

 .  نشود ديگر هاي كالس مزاحم صدا و سر كه اي گونه به بگيرد صورت مختلف

 : شعر نمونه يك

 ناز هاي گل اي ، بياين ها بچه                  باز شروع شده ديگه روز يه

 هميشه مثل ، سه و دو و يك                   ورزشه وقت ، دوباره بازم

 بدو و باش زود ، نموني عقب           جلو به ها دست ، پاشو و بشين

 موني نمي خواب ، شي نمي مريض             موني مي شاداب بكني ورزش
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 ( دقيقه 25: )  بازي اجراي

 ها آن متري 3 ي فاصله در كه سبدي داخل در را توپ نمايند سعي و آمده نوبت به آموزان دانش:  اول بازي

 شده مشخص هاي نيمكت روي سمت در شد كار انجام به موفق كه آموزي دانش هر.  بياندازند دارد قرار

 معين زمان مدت در را بازي اين.  ديگر قسمت در دهد انجام را كار اين نتوانست كه آموزي دانش و نبشيند

 زمان در.  شوند مشخص ها برنده تا  ، دهيم مي ادامه ندندما باقي آموزان دانش از كمي تعداد كه وقتي تا يا

 هاي كالس مزاحم كه كنند تشويق آهسته را خود دوستان آموزان دانش كه كنيم مي تاكيد بازي اجراي

 . كنيم مي استفاده موسيقي از بازي حين در.  نشوند ديگر

 در كه آموزان دانش از نفر دو.  شوند مي تقسيم نفري يازده مساوي گروه دو به آموزان دانش  : دوم بازي

 سرگروه يك خود براي گروه هر.  شوند مي انتخاب داور عنوان به هستند تر قوي رياضــــــــي درس

 مقابل گروه سرگروه و آيد مي كالس جلوي شده انتخاب قرعه قيد به كه گروه يك ابتدا.  كنند مي انتخاب

 مشخص اعداد به مربوط جمع به هم همفكري و مشاركت با بايد گروه افراد و انداخته را ها تاس ها آن براي

 را كار همين ديگر گروه و گردد برمي خود جاي به گروه اين معين زمان در.  دهند پاسخ ها تاس روي شده

 توسط تاس انداختن و ها جمع پاسخ به ها داور بازي حين در.  دهند مي انجام معيـن زمان مدت همان در

 در كه ليستي چك در نيز را گروه هر غلط و درست هاي جمع تعداد و كنند مي نظارت ها سرگروه

 داده بيشتري درست هاي جواب زمان مدت اين در كه گروهي هر.  شمارند مي  دهيم مي قرار اختيارشان

 .  شود مي اعالم برنده باشد

 . شود مي تاكيد ها گروه سالم رقابت بر بازي حين در

 ( دقيقه 5: )  اوليه حالت به بازگشت 

 در خوانند مي را جمعي دسته شعر يك كه حالي در توان مي نداشتند اي كننده خسته بدني فعاليت چون

 . شوند مرتب خود جاي

 ( دقيقه 3 : ) پاياني هاي فعاليت

 جا همه در ترتيب و نظم و نوبت رعايت روي بر دوباره تاكيد – شده ارائه كه مطالبي بندي جمع

 ي تغذيه خوردن بر تاكيد – بازي از بعد صابون و آب با ها دست شستن خصوص به ، بهداشتي نكات رعايت

 ي ارائه – آينده ي جلسه براي تكليف ي ارائه – قانون از هميشگي كردن پيروي – بهداشتي و سالم

 جاي در آن گذاشتن و ها سرگروه توسط وسايل كردن جمع – آينده ي جلسه براي مطالب سرفصل

 خصوصم

 


