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مستخمص البحث بالمغة العربية.
تضمن البحث خمس أبواب احتوى الباب األول عمى مقدمة البحث وأىميتو وتم التطرق إلى اىمية القصص
الحركية في تعمم ميارات الجمناستك لذوي صعوبات التعمم اما مشكمة البحث كانت في قمة استخدام القصص الحركية في
تعمم ميارات درس التربية الرياضية وقمة تطبيق ميارات الجمناستك الفني لذوي صعوبات التعمم بعمر( 7سنوات) في
المدارس وبيذا قام الباحثون بأعداد قصص حركية وتم اختيار مجتمع البحث بصورة عمدية وىي مدرسة النبراس األىمية
لصعوبات التعمم لوجود عدد مناسب من التالميذ والتمميذات وقام الباحثون ياختيار عينة البحث 02تمميذ وتمميذه من
مجموع التالميذ الكمي بصورة عشوائية عن طريق القرعو بواقع  02تالميذ في كل مجموعة  ,مجموعة تجريبية ومجموعة
ضابطو ثم اجريت االختبارات القبمية لعينة البحث وطبقت التجربة الرئيسة بواقع  02وحده تضمنت وحدتين في كل اسبوع
وتم اجراء اختبارات البعدية في اخر وحده وتم استخراج النتائج وتبين تفوق المجموعتين التجريبية عمى ألمجموعة
الضابطة في تعمم ميارات الحركات االرضية في الجمناستك الفني وأوصى الباحثون بأىمية استخدام القصص الحركية
في تعمم الميارات الحركية في الجمناستك الفني ورياضات أخرى.

Abstract.
The Effect Of Movement Stories On Learning Floor Exercises In Artistic
Gymnastics for Children With Learning Disabilities Aged 7 Years Old
The importance of the research lies in using movement stories to teach
gymnastics skill for children with learning disabilities. The problem of the research lies in
the lack of movement stories use in physical education class and on children with learning
disabilities aged 7 years old. The researchers used the experimental method. The subjects
were (20) child who suffer from learning disabilities in Al Nebras School. The main
experiment consisted of 24 training session with two units per week. The researcher
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concluded that the experimental group surpassed the controlling group in learning floor
exercises in gymnastics. Finally the researcher recommended using movement stories in
learning artistic gymnastics and other sports.
Keywords:movement stories, floor exercises, artist gymnastics.

 -1المبحث األول:التعريف بالبحث.
 1-1مقدمة البحث واهميته:
يعد التعمم الحركي االساس لالنطالق بتعمم الميارات الحركية لمتمميذ سواء كانت ميارات اساسية او ميارات
مرتبطة برياضة معينو والقصة ارتبطت في حياة التمميذ أذ اصبح ليا اىمية كبيرة لمتمميذ في المدرسة باكتساب الفعاليات
ٍ
ومسل واكثر سيولة الكتساب
الرياضية بشكل عام والفعاليات الرياضية بشكل خاص  ,تعد القصو الحركية عامل مشجع
الميارات الحركية لدى التالميذ بصوره عامة والتالميذ ذوي صعوبات التعمم بصورة خاصة من خالل اشراك اعضاء
الجسم كافة واالحساس بالحركة وبذل المجيود بشكل ارادي ومحبب,
وتكمن اىمية البحث في ضرورة تعمم الميا ارت الحركية الرياضية وخصوصاً ميارات الجمناستك الفني وذلك
من خالل أعداد قصص حركية لتعمم بعض ميارات بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني لتالميذ المرحمة
االبتدائية من ذوي صعوبات التعمم التي تتيح ليم فرصة التجريب لمواجب الحركي الموكل الييم وحرية التحرك لمتمميذ وفق
امكاناتة وقدراتة الحركية ذلك ألن القصص الحركية توفر ليم جوا تعميميا مشوقا بغض النظر عن الخصوصية التي تتمتع
بيا عينة البحث كونيم من ذوي صعوبات التعمم

 6-1مشكمة البحث:
من خالل اطالع الباحثون عمى منيج درس التربية الرياضيو لطالب االبتدائية بعمر (7سنوات) لذوي
صعوبات التعمم والسؤال عن كيفية ايصال المعمومة لطالب ذوي صعوبات التعمم والمعوقات التي يواجييا المعممون في
التعمم
لَحظ الباحثون قمة استخدام القصص الحركية في تعمم ميارات درس التربية الرياضية وقمة تطبيق منيج
ميارات الجمناستك الفني لعمر( 7سنوات) في المدارس وعدم االىتمام بيذه الشريحة من الجانب الحركي ومن ىنا حاول
الباحثون استخدام القصص الحركيو في تعمم بعض ميارات بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني لذوي صعوبات
التعمم بعمر (7سنوات).
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 3-1أهداف البحث:
 .0اعداد القصص الحركية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم بعمر(7سنوات)
 .0ا لتعرف عمى تأثير القصص الحركية في تعمم بعض ميارات بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني لدى
عينة البحث.
 .3التعرف عمى أفضل مجموعة بين مجاميع البحث (التجريبية والضابطة) في تعمم بعض ميارات بساط الحركات
االرضية في الجمناستك الفني لدى عينة البحث.

 4-1فروضا البحث:
 .0وجود فروق ذات داللو احصائيو بين نتائج االختبارات القبمية و البعديو لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة
في تعمم بعض ميارات بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني لذوي صعوبات التعمم بعمر (7سنوات)
 .0وجود فروق ذات داللو احصائية في نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في تعمم
بعض ميارات بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني لذوي صعوبات التعمم بعمر (7سنوات)

 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري:تالميذ الصف األول االبتدائي بعمر( )7سنوات في مدرسة النبراس االىمية لصعوبات التعمم
بغداد/الرصافو االولى.
 6-5-1المجال الزماني:من  0207/0/00الى 0207/5/0
 3-5-1المجال المكاني:الساحة الخاصو بمدرسة النبراس االىميو لصعوبات التعمم.

 -6المبحث الثاني :منهجية البحث واجراءاته الميدانية.
 1-6منهج البحث:
استخدم الباحثون المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث بتصميم مجوعة تجريبية واخرى ضابطة.

 6-6مجتمع البحث وعينتة:
قام الباحثون بإجراء مسح ميداني لممدارس التي من الممكن إجراء الدراسة فييا ,ولقد وقع االختيار عمى
مدرسة النبراس األىمية لصعوبات التعمم لوجود عدد مناسب من التالميذ والتمميذات فييا وابداء االدارة استعدادىا لتقديم
كل العون والتسييالت الالزمة الجراء البحث ,حيث كان مجتمع البحث  27تمميذ وتمميذه مكونو من ثالث شعب ِ(أ,
ب,ج) تم اختيار شعبة (ب متكونة من  08تمميذ ,ج متكونو من  00تمميذ) بصورة عشوائية عن طريق القرعة شعبة
(ب) تمثل المجموعة التجريبية وشعبة (ج) تمثل المجموعة الضابطة وبعدىا تم اختيار  02تالميذ لكل مجموعة بشكل
عشوائي مجموعيم  02تمميذ وتمميذه
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 1-6-6تكافؤ عينة البحث
قام الباحثون بعمل تكافؤ لعينة البحث من خالل اختبارات بعض ميارات بساط الحركات االرضية قيد
البحث في الجمناستك الفني ووضع النتائج عمى وفق االختبارات القبمية.
جدول ()1
يوضح تكافؤ مجاميع البحث في االختبارات القبمية لممهارات (قيد البحث)
متغيرات الدراسة
ميارة الدحرجة االمامية ضما
ميارة الدحرجة االمامية فتحا
الدحرجة الخمفية ضما

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

س

±ع

س

2.622
2.552
2.752

±ع

قيمة ت

الدالله االحصائية

داللة الفروق

المحتسبة

2.392

2.822

2.586

2.383 2.892

غير معنوي

2.237

2.722

2.200

2.225 2.782

غير معنوي

2.203 2.802

غير معنوي

2.589

2.952

2.297

تحت مستوى داللة ( )2.25ودرجة حرية ()08

3-6

الدحرجة االمامية المتكورة:
الدحرجة االمامية ىي عبارة عن حركة الجسم لالمام دورة كاممة لمعودة الى وضعو االبتدائي او الى أي

وضع مشابو لو .وىنا تطبق نظرية دحرجة الكرة فعند دحرجتيا لالمام فإنيا تدور دون ان يعوقيا أي شيء ويقل معامل
االحتكاك وذلك لعدم وجود أي زوايا او بروزات تعوق حركة دورانيا باصطداميا عمى السطح المتدحرجة عميو وعمى ذلك
بنيت حركة الدحرجة االمامية فكمما كان ىناك تكور سيمت الحركة ( ,)0:5وىي عبارة عن دوران الجسم حول محوره
ٍ
منحن
العرضي بحيث تالمس أجزاؤه االرض من الكتفين حتى الحوض ثم القدمين وتؤدى اماماَ والجسم في حالة تكور او
ومن الثبات او من الحركة ()0:75


النواحي الفنية لمهارة الدحرجة االمامية المتكورة:
اوالً:القسم التحضيري:
يتخذ التمميذ وضع القرفصاء مع ضم الرجمين والجموس عمى االمشاط واليدين لالمام.

شكل ()1
يوضح مهارة الدحرجة االمامية عمى جهاز الحركات االرضية
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ثانياً:القسم الرئيس:
يميل التمميذ بجسمو لالمام مع وضع الذراعين عمى االرض ثم ثنييا وثني الرأس الى الصدر بحيث
يمس الحنك الصدر فيسبب ذلك انحناءا كبي اًر في العمود الفقري .ثم يقوم بدفع االرض بالقدمين وعند رفع الحوض
والجسم لالعمى تقابل الكتفان االرض اوالً وتثنى الركبتان الى الصدر ويتدحرج الجسم بحركة انسيابية لالمام مبتدئاً
من خمف الرقبة فالكتفين فالجذع مع احتفاظ التمميذ بانثناء الركبتين عمى الصدر.
ثالثاً:القسم النهائي:
يرتكز التمميذ عمى القدمين ويعود الى وضع القرفصاء أي الى الوضع االبتدائي.

 4-6الدحرجة االمامية فتحاً)6:77( :
القسم التحضيري:
من وضع الوقوف فتحاً تكون مفاصل الركبتين والكوعين ممدودتين ويتم االحتفاظ عمى استقامة
الرجمين حتى نياية الحركة ثم يقوم الالعب بالدفع بالقدمين اوالً وثني رقبتو وضميا باتجاه الصدر مباشرةً.
القسم الرئيس:
بعد القسم التحضيري يتم فتح الرجمين في اقرب نقطة لالرض قبل اكتمال الحركة يتم وضع اليدين
داخل الرجمين ودفع اليدين لمبساط ويكون وضع اليدين قريب من الفخذين.
القسم النهائي:
بعد الدفع باليدين يتم مدىا لالمام ورفعيا امام جانب مع الجذع لموصول الى وضع الوقوف ومن ثم
القفز لغمق الرجمين ومن الممكن االنتياء بوضع الوقوف فتحاً وميالن الجذع لالمام ورفع الذراعين عاليا.

شكل ()3
يوضح المراحل الفنية لمهارة الدحرجة االمامية فتحاً
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 5-6الدحرجة الخمفية ضماً:
وتعد الدحرجة الخمفية اصعب
ىي عبارة عن حركة دوران الجسم متكو اًر الى الخمف حول محوره العرضيّ ,
من الدحرجة االمامية والجانبية لوجود الرأس عائقاً في ىذه الدحرجة ولذلك تدفع االرض باليدين لرفع الجسم عن االرض
لعمل مسافة لمرأس لممرور (.)0:00
النواحي الفنية لمهارة الدحرجة الخمفية ضماً)1:82881( :



اوالً :القسم التحضيري:
من وضع جموس القرفصاء (االقعاء) الجموس عمى االمشاط مع ضم الرجمين معاً والذراعين لالمام
ثانياً:القسم الرئيسي:
يميل التمميذ خمفاً ليتدحرج الجسم عمى الظير مع ثني الرأس وثني الركبتين عمى الصدر .تتحرك
الذراعان بسرعة خمفاً وتوضع اليدان بجانب الرأس بحيث يكون اتجاه االصابع نحو الكتفين واالبيامان بجانب
االذنين ثم يدفع التمميذ االرض بسرعة باليدين لمسماح لمرأس بالمرور الكمال الدوران لمخمف.
ثالثاً:القسم النهائي:
العودة الى وضع القرفصاء كما في القسم التحضيري.

شكل ()3
يوضح مهارة الدحرجة الخمفية عمى جهاز الحركات االرضية

 6-6وسائل جمع المعمومات واالجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:
 1-6-6وسائل جمع المعمومات:


المصادر العربية واألجنبية.



شبكو المعمومات (االنترنيت).
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 6-6-6االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:
 كامي ار تصوير نوع كانون.
 حاسبة الكترونية (البتوب).
 الممعب الخارجي لممدرسة.
 شريط قياس معدني بطول 02م.
 أصباغ ممون لتخطيط عالمات األختبار.
 بالونات ممونة عدد .6
 سمة.
 ابسطة اسفنجية عدد.0
 ساعة توقيت واحدة.
 مانع صغير ,مانع كبير.
 عارضة توازن واحدة.
 صافرة واحدة.زحموقة واحدة.
 اطواق عدد .2
 كرات ممونو صغيرة عدد .02
 مصطبة واحده.
 لوحة خشبية عرض 52سم وطوليا 0م.
 صندوق خشبي.
 شواخص صغيرة عدد 5

 7-6التجربة االستطالعية:
تم عمل تجربة استطالعية االربعاء ( )0207/0/ 00عمى  6من التالميذ من خارج عينو البحث في
القصص الحركية وتطبيق الميارات من خالل القصص الحركية الموضوعة من قبل الباحثون



وكان الغرض من التجربة االستطالعية األتي:
 .0التأكد من صالحية األدوات في البحث.
 .0التأكد من الوقت الكافي عند تنفيذ التجربة الرئيسة واالختبارات.
 .3التعرف عمى الصعوبات والمعوقات التي تواجو المعمم ووضع الحمول المناسبة ليا عند تنفيذ التجربة الرئيسة.

 ملحق ()2
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 .2التعرف عمى تسمسل أجراء االختبارات.
 .5معرفة كيفية توضيح االختبارات وعرضيا لمتالميذ.

 8-6اجراءات البحث الميدانية:
 1-8-6االختبارات القبمية:
تم اختبار عينة البحث في تاريخ  0207/0/06االحد في االختبارات الميارية لمجموعتي البحث

 6-8-6تنفيذ التجربة الرئيسة:


الخطوات المصاحبة إلجراء التجربة:
 اعداد وحدات لمقصص الحركية المقترحة لمجزء الرئيس من درس التربية الرياضية بحيث احتوت كل وحده
تعميميو عمى قصتين حركية:
قام الباحثون باطالع (معممات التربية الرياضية) في مدرسة النبراس االىمية لذوي صعوبات التعمم عمى
البحث المعد باستخدام القصص الحركية ,وبعد ان اطمعوا عمى أىداف البحث ابدوا استعدادىم لمتعاون مع الباحثون
إلنجاز البحث بالشكل المطموب
تم تنفيذ التجربة الرئيسة خالل ( 00اسبوع) بواقع وحدتين تعميميتين في كل اسبوع لتكون ( )02وحده
تعميمية من خالل تطبيق الميارات في المنيج المقرر من قبل التربيو وتقسيم القسم الرئيس لموحده التعميمية الى 5
دقائق لشرح القصة لممجموعة التجريبية ثم يتم التطبيق خالل  02د (وتم وضع رسومات توضيحيو لمقصة وضعت
بيد المعممو لعرضيا عمى التالميذ اثناء الشرح) ىذا بالنسبة لممجموعة التجريبية اما المجموعو الضابطو فانيم ياخذون
درس التربيو الرياضيو كما ىو معتاد من قبل المدرسة وىو بشرح الميارة لمده 5د ثم التطبيق02د من قبل التالميذ
بصورة اعتيادية وتكرارىا حتى نياية الوقت.

3-8-6

االختبارات البعدية:
قام الباحثون بأجراء االختبارات البعديو عمى افراد عينة البحث يوم االثنين في تاريخ  0207/5/0الفراد

المجموعة التجريبية الضابطة وتصوير االختبارات الميارية  ,وتمت االختبارات البعديو باالسموب نفسو باعطاء محاولتين
لكل تمميذ وتحت الظروف نفسيا قدر االمكان التي اجريت بيا االختبارات القبميو.

 9-6تقويم األداء:
تم تقويم ميارات بساط الحركات األرضية بعد مشاىدة الخبراء الفيديوات الخاصة بالميارات وحسبت
من  02درجات لكل ميارة وقد تم اعطاء محاولتين لِ ُكل تمميذ وتم احتساب المحاولة االفضل وذلك بعد تصويرىا وعرضيا
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عمى اربع مقومين في الجمناستك الفني ,بعدىا حذفت أعمى وأقل درجة من درجات المقومون ثم جمعت الدرجتان
الباقيتان وقسمت عمى  0لتكون الدرجو النيائية.

 12-6الوسائل االحصائيه :spss
استخدم الباحثون الحقيبة االحصائيو لمعموم االجتماعية ( )spssلمعالجة نتائج البحث والتي تتضمن:
 .0الوسط الحسابي
 .0االنحراف المعياري
 T-test .3لمعينات المتناضرة
 .2اختبار  T-testلمعينات الغير المتناضرة

 -3المبحث الثالث :عرض النتائج ومناقشتها.
 1-3عرض نتائج آختبار(( (Tقبمي – بعدي) لممجموعة التجريبية والضابطة في آختبارات مهارات
بساط الحركات االرضية
جدول ()6

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ( )T.testبين االختبارات القبمية والبعدية لالختبارات المهارية قيد
البحث ولمجموعتي البحث

المتغيرات

مجاميع البحث

الدحرجة

االختبار القبمي

االختبار البعدي

±ع

±ع

س

س

قيمة

( )Tالداللة

المحسوبة

اإلحصائية

الداللة

الحقيقية

المجموعة التجريبية

2.600

2.394

5.800

1.316

-12.490

 2.000معنوي

المجموعة الضابطة

2.800

2.586

4.200

2.788

-13.279

 2.000معنوي

المجموعة التجريبية

2.550

2.437

5.600

2.966

-16.219

 2.000معنوي

االمامية فتحا

الضابطة

2.700

2.421

4.000

2.942

-8.489

 2.000معنوي

الدحرجة

المجموعة التجريبية

2.750

2.589

5.100

2.994

-21.980

 2.000معنوي

الضابطة

2.950

2.497

4.500

2.849

-14.734

 2.000معنوي

االمامية ض

الدحرجة

الخمفية ضما

تحت مستوى داللة <( )2.25ودرجة حرية ()9

 ملحق ()1
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 مناقشة نتائج اختبارات  T.testلمهارات بساط الحركات االرضية قيد البحث ولمجموعتي البحث:
يتبين من الجدول ( )0ىناك فروق معنوية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمجموعتي البحث في
الميارات (قيد البحث) ويعزو الباحثون سبب نتائج التفوق بين االختبارات القبمية والبعدية في مجموعتي البحث إلى أن
الممارسة العممية في أثناء الدرس البد ان تؤدي الى تطور نسبي في التعمم الن العينو خام باألساس أي لم يسبق ليم اخذ
درس الجمناستك الفني ,ويعزو الباحثون ىذا التقدم الواضح في االختبار البعدي عمى االختبار القبمي لمجموعتي البحث
الى ان الوحدات التعميمية كانت كافي ة وتم شرح الميارات بصورة جيدة من قبل المعممة كما إن تعمم أداء الميارات يرجع
إلى التدرج في التعمم من السيل إلى الصعب والى التغذية الراجعة التي قدمتيا مدرسة المادة والتي زادت من دافعية
الطالبات عمى التعمم "فضال عن ذلك فأن التعمم الحركي ىو عممية يستطيع الفرد من خالليا تكوين قابميات وسموكيات
متعددة نتيجة التكرار والتمرين لزيادة القابمية الحركية وتبديل القابميات عن طريق الممارسة والتجريب" ( ,)3:76ويرى
الباحثون ان من الطبيعي حدوث تطور مادامت المدرسة تستخدم األسس العممية الصحيحو في التعمم وتكرار الميارة لثبات
األداء

 6-3عرض نتائج اإلختبار البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبارات مهارات الحركات
االرضية:
جدول ()6
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ( )T.testبين االختبارات البعدية في االختبارات المهارية قيد البحث
ولمجموعتي البحث

متغيرات الدراسة

لمجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة ت

الدالله

داللة

س

+ع

س

+ع

المحتسبة

االحصائية

الفروق

ميارة الدحرجة االمامية ضما

5.822

0.306

2.022

2.788

3.097

2.222

معنوي

ميارة الدحرجة االمامية فتحا

5.622

2.966

2.222

2.920

3.728

2.220

معنوي

الدرجة الخمفية ضما

5.022

2.992

2.522

2.829

0.252

2.220

معنوي

تحت مستوى داللة <( )2.25ودرجة حرية ()9

 مناقشة اإلختبار البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبارات مهارات الحركات االرضية:
يرجع ذلك التفوق الى ان القصص الحركية تحقق لمتمميذ قد ار كبي ار من البيجة والسرور وتشبع فيو الرغبة
الى التخيل والمحاكاة وحب التقميد واكتساب الجديد من الثقافات والميارات الرياضية وامتصاص الطاقة الزائده لديو
وتحويميا الى نشاط ىادف وىي احد االساليب الفعالة لمتمميذ لتعمم الميارات الحركية لالنشطة والفعاليات الرياضية المختارة
( )2:999022ىي من خيال التمميذ وسيمة االداء وان التالميذ في ىذا العمر محبين لمقصص من خالل تقميدىم الحركات
واالصوات في القصة بحيث تشعره بالمغامرة والمرح وليس فييا ربح وال خسارة وبث روح التعاون بين التالميذ الكمال
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القصة والتنويع في القصص ساعد في تشويق التمميذ الداء قصة جديدة وبيذا تفوقت مجموعة القصص عمى المجموعة
الضابطة

 -4المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات:
عن طريق عرض النتائج ومناقشتيا تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية:
 .0استخدام القصص الحركية قد أظيرت تأثير ايجابي في تعمم بعض ميارات بساط الحركات األرضيةفي
الجمناستك الفني لذوي صعوبات التعمم بعمر (7سنوات) ,وبيذا أظيرت النتائج امكانية استخدام القصص
الحركية عمى تالميذ ذوي صعوبات التعمم.

 6-4التوصيات:
بناءا عمى االستنتاجات تم التوصل الييا يوصي الباحثون بما يأتي-:
 .0االىتمام في كيفية ايصال المادة التعميمية لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم ووضع برامج حركية مالئمة ليم
 .0ضرورة استخدام االقصص الحركية في تعمم ميارات حركية في رياضات اخرى

المصادر.
 .0سوسن عبد المنعم و(آخرون)؛ الجمباز وطرق تدريسو ؛ الييئة المصرية لمشباب.0983 ,
 .0معيوف ذنون و (آخرون)؛ المبادىء الفنية والتعميمية لمجمباز والتمارين البدنية ؛جامعة الموصل ,مطبعة الجامعة,
.0985
 .3رسل احمد شياب؛ اثر استخدام التعمم االتقاني في تعمم واحتفاظ بعض ميارات التصويب بكرة اليد  ,رسالو
ماجستير ,كمية التربية الرياضية,جامعو بغداد.0202 ,
 .2ناىدة عبد زيد ؛ التربية الحركية  ,كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ,جامعة بابل ,دار الضياء لمطباعة والتصميم,
ط ,0206 ,0ص.022-99
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ممحق ()1

مقومين مهارات بساط الحركات االرضية
االسم

المقب

مكان العمل

االختصاص

د .سوزان سميم داود

استاذ

تعمم حركي /جمناستك فني كميو التربية البدنية وعموم الرياضة/جامعة بغداد

د.غادة مؤيد شياب

استاذ

تعمم حركي /جمناستك فني كميو التربية البدنية وعموم الرياضة/جامعة بغداد

د.اياد صالح سممان

استاذ مساعد

د.تماضر عبد العزيز استاذ مساعد

تعمم حركي /جمناستك

كميو التربية البدنية وعموم الرياضة/جامعة بغداد

عمم نفس  /جمناستك فني

كميو التربية البدنية وعموم الرياضة/جامعة بغداد

نموذج وحدة تعميمية لمجموعة القصص الحركية
التأريخ زمن الجزء الرئيسي65:د
عدد التالميذ12:
المعممة

الصف:االول االبتدائي
األهداف التعميمية:تعمم مهارة الدحرجة االمامية المكورة وتنمية والتوازن والقوام
التمميذ
األهداف التربوية:التعاون والعمل الجماعي
الوقت
65د
الجزء

المهارات الحركية

التنظيم

يتم شرح ميارة الدحرجو االماميو و القصة من قبل المعممو 5د
يتم تطبيق وقصة الدببة رقم ( )0وقصة الكنز الضائعرقم ()2

الرئيس وتكرارىا عدة مرات حتى ينتيي الوقت المقرر لمجزء الرئيس

المالحظات
االىتمام باالنتظام واالستماع
لممعممة
التشجيع والتصحيح من قبل
المعممة

(لمدة  62د)
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