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طفال 

أ
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 (الروضة)مرحلة التعليم المبكر 

       
 

  المستُْ  ّتعتبش مشحلت الطفُلت المبكشة مشحلت ومُ سشٔع عل

البددذوٓ َالمعش ددٓ َالُخددذاوٓ َايختمدديعٓ ه َ ددٓ ٌددزي المشحلددت 

مدده حٕددية الطفدد  تددارش الممدديسةت المىتشمددت  ددٓ ا ومددطت البذوٕددت 

الحُٕٔت بمك  إٔديبٓ علدٓ ومدٌُو َتطدُس ادذساتٍو ه  مده  د   

المٍددديساث الحشةٕدددت العذٔدددذ مددده  فددد ا ومدددطت البذوٕدددت ٔطددد   الط

التددٓ تسدديٌو  ددٓ تطددُٔش مفٍددُذ الددزاث َةددزل  وشددشتٍو  ا سيسددٕت
 .لأل شٔه



هداف التربية الحركية
أ
 ا

 

 :األهداف الرئٌسة وتشمل :أوالً 

 

 .الصحٌةإكساب الطفل عناصر اللٌاقة البدنٌة واللٌاقة 1.

 . األطفالالحركً لدى -تنمٌة وتطوٌر اإلدراك الحس2ً.

 

 



هداف التربية الحركية
أ
 ا

 

 :األهداف االجتماعٌة والنفسٌة والصحٌة واالنفعالٌة وهً : ثانٌاً 
 

إكساب الطفل المهارات االجتماعٌة عن طرٌق االشتراك فً األنشطة 1.
 .واأللعاب الحركٌة والرٌاضٌة

 .إكساب الطفل مفاهٌم السالمة العامة 2.

 .أن ٌدرك الطفل المفاهٌم الثقافٌة المرتبطة بالنشاط البدنً 3.

 .أهمٌة ممارسة النشاط البدنً من أجل الصحة والوقاٌة من األمراض4.

 البٌئة كالمالعب وكل ما ٌتعلق بالخدمات العامة على أهمٌة المحافظة 5.

 .تعرٌف الطفل بأهمٌة الغذاء الجٌد من أجل الصحة 6.

 .إكساب الطفل التحكم فً االنفعاالت فً حاالت التنافس مع أقرانه7.

 



الحركيةتطبيقات في محال التربية   

 القصة الحرلية  ألالعاب الصغيرة  الحمرينات الحمثيلية  الحمرينات البدنية 

الحماااااااااااااااااااااا ي  البدنياااااااااااااااااااااة  ااااااااااااااااااااا  
الحرمااات ال ااك جاااهم ال ضاا  

وفق . وثنمي مقد ثه الحرلية 
قىاعااااااااد عا ااااااااة ثرا اااااااا  ف  ااااااااا 
ألاصااااااااااااط الدر ىيااااااااااااة وا بااااااااااااا   
العلمياااااااة للى ااااااااىى   ااااااا  ال اااااااار 
قااااااااااااااااااااااااااااد ة ممننااااااااااااااااااااااااااااة ع اااااااااااااااااااااااااااا  
ألا اءوالعماااااااااااام  اااااااااااا  م ااااااااااااا ت 

 الحياة ا خحلفة

عااااااارى الحمريناااااااات الحمثيلياااااااة 
يحصااااااااااااااااى  ال الاااااااااااااااا   ااااااااااااااااى ا 
حقيقيااااااااااااااااااة ل حياااااااااااااااااااة و لااااااااااااااااااو 
 اصحعماله عيالاه مثام قياا ة 
الحصاااااااااب  و  لىكااااااااه   و لااااااااو 
 إمضاك العصا ووضاعاا  ايب 
 جليااه وال اارا ك ااا لكنااه  البااا 
حصاااااااانا    و يااااااان   ااااااااالنرة  و 
الىثااااااا  فاااااااى  حفااااااارة وجضااااااالق 
شااااا رة وثقلياااااد حياااااىاب ماااااا  و 

 قا ب  و ق ا  وغيره

وناااااااااي  ياعااااااا ك  ضااااااااعد  ااااااا  
ث ااىير ألا اء الحرمااي لبلعاااب 
مااااااااااااا ش وفااااااااااااق 

 
الرياضااااااااااااية  وث

قىاعااااااااااد لعاااااااااا  صااااااااااالة وغياااااااااار 
ثا حااااااااااااااااااة  ويمناااااااااااااااااا  جغيير ااااااااااااااااااا 
  و اااااااا    

 
وثصااااااااعيج ا ثااااااااد ي يا

ثححاااااااااض   اااااااا  ثح ااااااااير لبياااااااار  و 
   وات لثيرة  و مهاب عاص

 اااا  ةريقااااة القصااااة الحرليااااة 
ال ااااااااك ثقااااااااد  لل فاااااااام نمااااااااى ض 
حرمي محنىع وبضي  يخناص  
مااااااااااااااااااا  امهانياثاااااااااااااااااااة العقلياااااااااااااااااااة 
والبدنيااااااة وثحقااااااق جااااااسء لبياااااار 

  ماااااااااااااااااااا  ميىلااااااااااااااااااااة و غباثااااااااااااااااااااة 
 ا ضااافة ا اا  مااا ثس عااة فاا    
ماا  قااد ات عاليااة  اا  ا حاماااة 
وا  اك الاشااااااااااااااياء وثصااااااااااااااى  ا 
ممااااا  ع ااااي لل فاااام قااااد  لبياااار 
مااااااااا  حرياااااااااة الحعبيااااااااار الحرماااااااااي 
والعق اااااا  ماااااا  عاااااارى الحقليااااااد 

  فر ات القصة الحرلية



ساسية
أ
 المهارات الحركية ال

 :َأٌمٕتٍي مفٍُمٍي

  Fundamental Motor Skillsا سيسٕت الحشةٕـت المٍيساث مططلح إن

 ا طفي  معشو عىذ عيمت تبذَ التـٓ الحشةٕـت الىمـيطيث علّ ٔطلق
 َالُربه َال فض َالت يطٍيه الكـشاث سمـٓ مث  وميطيث َتتضمه
 بٍي ٔ ُذ التـٓ المختلفت لأللعيب ضشَسٔت َتعذ َالتُاصنه َالحد ه
 .ا طفي 

 
 مشيٌش بعض" إلّ ٔمٕش ا سيسٕت الحشةٕت المٍيساث مططلح إن

 هالحبُ مث  المبكشة البذوٓ الىضح مشاح  مع تشٍش التٓ الحشةٓ اإلوديص
 َالتعلقه َالتسلقه َالشمٓه َالُربه َالذحشخته َالدشْه َالممٓه

 أَلٓه شك   ٓ اإلوسين عىذ تشٍش الحشةٕت  Patterns ا وميط ٌزي َ ن
 Fundamental Motor ا سيسٕت الحشةٕت المٍيساث أسو علٍٕي ٔطلق لزا

Skills 

 



ساسية
أ
 تصويف المهارات الحركية ال

ا اا ات 

 الانحقالية

ماا ات 

ا عال ة 

 والحناوى 

ماا ات الاثساب 

 الثا د والحرمي



ساسية
أ
؟ماهي المهارات الحركية ال  

الاثساب الثا د ماا ات  -3 ا عال ة والحناوى ماا ات  -2 الانحقاليةا اا ات  -1
 والحرمي

 ثحريو     ثؤ ا ال ك ا اا ات ثلو و  
 ةريق ع  آعر      مهاب م  ال ض 
 محد ة لنق ة  النضبة مىقعه جعديم

 ألا ض ص ح ع  

 معال ة ثح ل  ال ك ا اا ات ثلو و  
 ماليد  األةراف ثناولاا  و  ألاشياء
 م   عري   جساء اصحخدا   و  والرجم
 وجى  ا اا ات  ذه وثح م  ال ض 
 ال ك وألا اة ال فم  يب عرقة

    ضحخدماا

 ف  ا يححرك ال ك ا اا ات ثلو و  
   ألافقي  و  الر س ك محى ه حىى  ال ض 

 ال ىيم والىث    وال را  ا ش ك 
 والخضلق والح م والعمى ا 

 والرمم   (اللقف) والاصحر  الرمي 
 وضرب النرة  وثن ي  النرة  و حرجة

 النرة

 والدو اب  واللف  وا رجحة  وا د  الثنك 
 واحدة  قد  عم والاثساب والدحرجة 

 الحىازب  عا ضة ع   وا ش ك



 محيَس مىٍيج التشبٕت البذوٕت

ٔتألف مىٍيج التشبٕت البذوٕت مه ر ث محيَس أسيسٕت 

ٌٓ: 

 .مٍيساث َاستشاتٕدٕيث الىميط البذو1ٓ)

 .مفيٌٕو الحٕية الىمطت َالطحٕت2)

 .اإلختميعّ َالث ي ٓ الىمُ المخطٓ 3َ)

 



  

سبظ ا ٌذاف العيمت للتشبٕت البذوٕت بمحيَس التشبٕت البذوٕت 

:الث رت  

 
 ا حاو   ألا داف

 ماا ات واصدراثي يات النااي البدني                     داف  دنية                  

ماا ية  داف    

   داف اجحماعية  

 مفا ي  الحياة النا ة والصحية   داف معرفية  

   داف اجحماعية  

 والثقا   إلاجحما   والنمى الشخص ك    داف نفضية 

   داف صحية 

   داف عقلية 

   داف ثرويحية  



 المحتوى؟ -المؤشر  –ما هو المعيار 

 ا عيا 
 (الرئيس ك)

 ماا ات م  ا حعل  لدا ثحققه محىق   ى  ما
  و  واث ا ات  قي   و  ومىاقف ومامات ومعا ف

 ا رحلة ضم   فى مضحىا  مم    ثفنير   نماي
 .الد اصية

 ا ؤشر

 ا عا ف م  م مىعة ثصف ال ك ا ؤشرات   
 عندما ال لبة ينخضج ا ال ك الفا  وماا ات
  الد اصية ا راحم جمي  معايير  يحققىب 

 ا ححىا 
ا عيا  )

 (الفر   

 ع   ال لبة ويضاعد ثد يضه ينبغ  الذا ا ححىا 
 ا عيا  وثحقيق ا ؤشر  ث بيق

 المعٌار للمقارنة والتقدٌر



 المؤشرات والمعايير والمحتوى

 .ا مُس التٓ ٔىبغٓ علّ الطلبت تأدٔتٍي َمعش تٍي َ ٍمٍي: المعئٕش  

 ا مُس التٓ ٔدب أن ٔعشضٍي الطلبت إلربيث تح ٕ ٍو : الماششاث  
 .للمعئٕش

ٔىبغٓ تذسٔسٍي للطلبت لٕتمكىُا مه عشض ا مُس التٓ : المحتُِ
  .الماششاث َتح ٕق المعئٕش



طفال
أ
ساسي لرياض ال

أ
 المعايير والمحتوى ال

مهارات واستراتٌجٌات النشاط 

 البدنً

الشخصً والثقافً  النمو مفاهٌم الحٌاة النشطة والصحٌة

 واإلجتماعً

 :المعاٌٌر 

 المعرفة والمفاهٌم والمهارات

التً ٌتوقع من كل طالب 

 تحقٌقها 

ٌشارك الطلبة فً األنشطة البدنٌة 

مع  أثناء اللعب ومشاركة األدوات

 االخرٌن

األنشطة  ٌدرك الطلبة أهمٌة

 البدنٌة

 ٌتخذ الطلبة خٌارات شخصٌة

. 

الطلبة السلوك  ٌطبق

االجتماعً المقبول أثناء 

التفاعل مع األشخاص الذٌن 

 .ٌعرفونهم

 :المحتوى األساسً 

المحتوى الذي ٌنبغً تدرٌسه 

والذي ٌساعد الطلبة على 

تجسٌد المؤشرات وتحقٌق 

 المعاٌٌر  

األساسٌة من  المهارات الحركٌة

 .خالل اللعب 

 استكشاف معدات اللعب المختلفة

ومشاركتها مع االخرٌن واستخدامها 

 .فً اللعب 

 ًالتفاعل مع االخرٌن والتناوب ف

اللعب والعمل معا فً األنشطة 

 .الممتعة 

 اللعب بامان. 

 المشاركة فً مختلف أنواع اللعب

 .  النشط

 المشاركة فً مختلف أنواع

 .اللعب النشط 

 التعبٌر عن شعورهم حول

 .مختلف أنواع اللعب النشط 

 استكشاف كٌفٌة تأثٌر

 األنشطة البدنٌة على الجسم 

أن كال من الراحة  إدراك

واالسترخاء واألكل الصحً ٌمد 

 .الجسم بالطاقة 

 ًالتعبٌر عن شعورهم ف

 .مختلف المواقف 

 مشاركة االخرٌن واالهتمام

 .بهم 

 صنع قرارات شخصٌة حول

المواقف واألحداث التً تتناول 

 .الصحٌة والنشطة الحٌاة

 المبادرة وصنع قرارات

 .مستقلة 



 
المعش ت َالمٍيساث َالمفيٌٕو  التٓ سٕدذٌي الطلبت عىذمي  :الماششاث

 .ٔح  ُ المعئٕش المطلُبت َأٌذاف التعلو  ٓ ة  محُس مه المحيَس

ماا ات واصدراثي يات  
 النااي البدني

مفا ي  الحياة النا ة 
 والصحية

النمى الشخص ك 
 وإلاجحما   والثقا  

العدددديب  ٔمدددديسط الطلبددددت  ددددٓ

مىشمددت َمبتكددشة يستكمدديف 

مٍيساث التحكو الدسذْ مث  

التدددُاصن َالتسدددلق َالممدددٓ 

 ددٓ  ددظ مسددت ٕوه َمٍدديساث 

التحددشط مثدد  الدددشْ َال فددض 

َالعددذَ َالحددد  ه َمٍدديساث 

التحكو مث  الشمدٓ مده أعلدٓ 

َمدددددده أسددددددف ه َممدددددديسةت 

اي ددددشٔه بيسددددتخذاذ ايدَاث 

 .بمك  أمه

ٔمدديسط الطلبددت  ددٓ مدمُعددت 

مه ا ومطت البذوٕدت الممتعدت 

 .َٔستكمفُوٍي

ٔعدددددشض الطلبدددددت المٍددددديساث 

الدذٔذة مه أخ  بىدي  مفٍدُذ 

َٔتعدددددديَن  صددددددحٓ للددددددزاثه

الطلبدددت أرىدددي  الممددديسةت  دددٓ 

أومددطت اللعددب المددىشو َ ٕددش 

 .المىشو



 كيفية قراءة المعيار

 kg                                              الصف•

 kg.1.0                             ا حى  •

         kg.1.1                           ( ئيس ك)ا عيا  •

 kg.1.1.1                  (ا ححىا )الفر    عيا  ا•





طفال
أ
 هموذج خطة تحضير التربية البدهية لرياض ال

 



 

 فً الجزء التمهٌدي ٌجب مراعاة اآلتً:

.أن ٌكون سهل وسرٌع الفهم   

.أن ٌتصف بالحركات السرٌعة القوٌة  

.ٌدخل البهجة و السرور و المرح على األطفال  

.ٌؤدي فً تشكٌل مفتوح و ٌكون فً بداٌة النشاط  

.ٌشتمل جمٌع أجزاء الجسم  

 

وًل  الحزء التمهيدي: اأ  



 نماذج من الجزء التمهٌدي 
.المشً و الجري حول الملعب   

.الجري فً اتجاهات مختلفة تبعا لإلٌقاع المتفق علٌه  

.الجري و لمس البالونات المعلقة عالٌاً   

.الجري عند اإلشارة وتكون أعداد مختلفة من الزمالء  

.الوثب داخل و خارج األطواق  

.المشً على أطراف األصابع  

.الجري و تقلٌد العصافٌر مع فرد الجناحٌن و تقلٌد غنائهم  

.الجري مع تقلٌد سائق السٌارة  

.المشً على أربع  



/المٍيساث الحشةٕت ا سيسٕت الطبٕعٕت لطف  الشَضت  

الرمً  -التوازن –الزحف –القفز –الوثب  –الجري  –المشً 

 –التسلق  –الصعود و الهبوط –الرمً و اللقف –على الهدف 
 الساٌقةحركات مركبة من المجموعات  -دحرجة األداة –الركل 

حركات توافق العٌن و الٌد ، و العٌن  –حركات التوازن  –

.والقدم  

الحزء الرئيسي: ثاهيًا   



 مسابقة حركٌة

 لعبة حركٌة

 تمرٌنات التنفس و التهدئة

 نصائح و ارشادات

الحزء الختامي : ثالثًا   



َٔمٕش مططلح ا مه َالسد مت إلدٓ     

اإلخشا اث الُايئٕت التٓ تتخز للمحي شدت 

علٓ حٕية ا طفي  المميسةٕه  دٓ ومديط 

مي َالعمد  علدٓ مىدع تعشضدٍو لةصديبت 
   .َت لٕ  اإلصيبت علٓ أسُ  ا حُا 

من والسالم في برامج التربية البدهية
أ
 ال



 السالمة في التعلم الحركي

الم عب 

 َا سضٕيث
ا خٍضة 

 َا دَاث

حدو المميسةٕه 

َت يسب ا عميس 

 َالمستُٔيث

 الحشةت



 الحركة

  تعلو المٍيساث الحشةٕدت ٔكدُن بمدك  بطد   ن

 .التعلٕو السشٔع ٔادْ إلٓ حذَث إصيبيث
  مدده السددٍ  إلددٓ )التددذسج  ددٓ تعلددٕو المٍدديساث

 (.الطعب
 التذسج  ٓ أَضيع التعلٕو. 



  تادْ حشةيث ايستكيص علٓ ايعذة عشٔضدت أَي

 .اب  ايستكيص علٓ ايعذة ضٕ ت
  َخدددُد المعلددددو لعملٕدددديث السدددىذ  ددددٓ الحشةدددديث

 .الٍُائٕت لضمين عذذ اإلصيبت
   ايبتعددديد عددده التىدددي ك َايحتكددديط  دددٓ مشاحددد

 .التعلٕو ا َلٓ  وً  يلبي مي ٔادْ إلٓ اإلصيبت



 حدو المميسةٕه َت يسب ا عميس َالمستُٔيث

 م ئمت عذد المميسسٕه مع مسيحت الملعب. 

  ٓتحذٔذ اتديٌيث سدٕش ا دا   دٓ المدمُعديث الكبٕدشة حتد

 .ي تحذث إصطذاميث
  إشددددشاط مدمُعدددديث صددددغٕشة  ددددٓ ا دا  حتددددّ ي تحددددذث

 .إصيبيث
 مشاعية الت يسب  ٓ المستُٔيث َحدو الدسو. 

  ٓالت لٕ   ٓ المثٕشاث المحفضة لألدا  حتٓ ي ٔادْ رل  إل

 .اوذ يع ا طفي 
 



 الم عب َا سضٕيث

  سمدي   –مشاتدب ) حسه ا تٕيس ا سضٕت َ  ي لىُع الىميط َوُع المٍديسة-

.)... 
 استُا  ا سض مٍو خذا لت لٕ  اإلصيبت. 

 وُعٕت الم عب ٔدب أن تكُن مستُٔت َي تكُن صلبت. 

  الم عددب الشملٕددت َالتشابٕددت تددادْ إلددٓ تطدديعذ الغبدديس الددزْ ٔددارْ الدٍدديص

 .التىفسٓ
 الم عب المغطية ٔدب أن تكُن خٕذة التٍُٔت َاإلضي ة. 

  ٔدددب أن تكددُن الم عددب َاسددعت مددع َخددُد الخطددُط بعٕددذة عدده الحددُائظ

 .بمسي ت ةي ٕت



َا دا  البذوٓعذاد الس مت  ٓ ا   

 ُم ئمت الىميط لمشاح  الىم . 

 ال ٕيذ بيإلحمي  َايستطيلت. 

 استخذاذ ا دَاث الُاإت. 

 التغزٔت السلٕمت. 

 المىيخ َالم بك المستخذمت. 

  مشاعية ا َضيع السلٕمت أرىي  ا دا. 



 الس مت  ٓ مُااع الىميط

  َضددع لُحدديث إسشدديدٔت مطددُسة  ددٓ أمدديةه

 .  المميسست تشٍش طشٔ ت ا دا  الطحٕحت
  ٔددددب أن تكدددُن اللُحددديث َاضدددحت َمحدددذدة

للٍدددذف مىٍدددي سدددُا  إسشددديدْ أَ تحدددزٔشْ َأن 

 .تكُن بحدو مىيسب َلُن َاضح
   اإلشددديسة إلدددٓ ا  طدددي  المتُاعدددت  دددٓ ا دا

 .َ يصت للمٍيساث الطعبت





دوات الرياضية 
أ
هواع ال

أ
 صور ل









 أٌذاف صغٕشة الحدو





























 و شكرًا  لحسن استماعكن


