
 

 
ة اإلغالق العام ��ة البدن�ة خالل ف�ت  ال�ت

ي المرحلة االبتدائ�ة بمجموعة من الن
و�د اآلباء، وأول�اء األمور، واألقارب من الذين لديهم أطفال �ف ف ة المعلومات هذە ل�ت ف    والطرائقصائح  تم إعداد ��ش المبن�ة ع� مفهومني

ي المحافظة ع� نمط ح�اة متوازن لعائلتك. وس�ساعدك مُ 
ف أن �ساعدانك �ف ، ح�ث من شأن هذين المفهومني ف ي ابتكار   ةالوارد  والطرائقلّخص النصائح  واسعني

أدناە �ف
ي   ي المرحلة االبتدائ�ة والئت

ي  بعض األ�شطة المخصّصة لألطفال �ف
 للق�ام بها. و�مكن الق�ام بجميع  تتمثل �ف

�
ل تحّد�ا

�
ق�امهم بحركات بدن�ة ممتعة ومشّوقة وأخرى �شك

ة المعلومات هذە باستخدام  ي ��ش
حة �ف ل، كما و�مكن تعد�ل هذە األ�شطة بحسب ما هو ا المعدات األ�شطة المق�ت ف ي الم�ف

 من األدوات.  متوفر المتاحة لك �ف
 
 

 طفل  الحرك�ة للحت�اجات اال موا�بة 
ة اإلغالق العام ا �شكل   ي ف�ت

ي نواجهها �ف ون�ة أو قضاء معظم الوقت أمام شاشات تلك األجهزة أحد التحد�ات الئت الط��لة، ولذا فمن    الستخدام المفرط لألجهزة اإلل��ت
ء   ي

ي أصبحنا نقوم بكّل �ش ة الئت ي هذە الف�ت
ن�ت  فيها  المهّم �ف ي (أع� اإلن�ت

ويف ر أنفسنا وأفراد    )و الفضاء اإلل��ت
�
عائلتنا بأن الح�اة ال تقت� فقط ع� قضاء جّل وقتنا  أن نذك

ف  ال�ومبيوتر أو الهواتف الذك�ة. فبالرغم من أنّنا    ةع� أجهز  ون�ةقضاء الوقت أمام الشاشات    بأنّ نع�ت ،هو ممتع    اإلل��ت ي
�

ه    ومس�
ّ
م والنشاط  �جب  إال أن

�
أال نن� بأن التعل

  .
�
ف أ�ضا ي هما أم��ن ممتعني

، و�منحانه شعورا� إن  البديف ي
ي والبديف الذهئف المدر�ي لدى الطفل، ونمّوە  م 

�
التعل ي بالتحد�د �عمالن ع� تع��ز عمل�ة 

البديف الحركة والنشاط 
 باإلنجاز الشخ�ي والثقة بالنفس.  

 بعض الحقائق 
ي حّدتها من المعتدلة إ� الشد�دة    60دارسة أج��ت مؤخرا� إ� أّن األطفال والشباب �حتاجون إ� الق�ام بما ال �قّل عن  خلصت  

ي تختلف �ف  من النشاطات البدن�ة الئت
�
دق�قة يوم�ا

ّ ومتوازن. كما وقد أشارت تقار�ر أخرى إ��حافظوا ع� نمو  وذلك ل�ي   ف ف�ما يتعلق بمهاراتهم الحرك�ة اإلجمال�ة مقارنة بالمعاي�ي الدول�ة  ص�ي اليني ،  ألقرانهم ضعف أداء األطفال االس�ت
ي كافة أنحاء العالم. 

   لذا �جب علينا رفع مستوى أداء أطفالنا ل�ي يوا�ب مستوى أداء اقرانهم �ف

�ي لشبكة المعارف 
ف ة معلومات حول دعم التّعلم الم�ف ��ش

���ة  ال�ت

 

Assoc. Prof. Jorge Knijnik 



 

؟   بنشاط   الق�ام   ع�   األطفال   لحث   عمله   ب�مكاننا   ماذا  ي
   بديف

  هذە   و�حدى  عد�دة،   تحّد�ات   الجائحة  هذە   �سبب  اليوم  نواجه   صبحنا أ
ي   �شاطنا   ع�  الحفاظ  ك�ف�ة  هو   التحد�ات

ي   وحركتنا   البديف
  ال   الذي  الوقت  �ف

  تحدي   أمام  �ضعنا   وهذا .  المحل�ة  سكننا   مناطق  حئت   أو   منازلنا   مغادرة  �مكننا 
ف   أن   فرصة  و�منحنا   خاص ي   نكون مبدعني

  تمنحنا   أن   الممكن  من  ولذا   ، حلولنا  �ف
ة   ع�   للحفاظ  مبتكرة   بطرق   مختلف   نحو   ع�  للتفك�ي   فرصة  العام  اإلغالق   ف�ت

ي   �شاطنا 
ف   البديف ء   وألن.  البدن�ة  ل�اقتنا   وتحسني ي ء  ال�ش ي   األطفال   فإنّ   �ذكر،   بال�ش

ي 
ي   اللعب  �حبون االبتدائ�ة  المرحلة   سن   �ف

ي   العائلة   دائرة  خارج   مجموعات   �ف
  و�ف

ي   به  الق�ام  يتعذر   الذي  األمر   مختلفة،  أما�ن
ة  �ف   الذي  فما   إذن،.  العام  اإلغالق  ف�ت

ف   أحد   أو�ً   لنأخذ   به؟  الق�ام  �مكننا  ف   المفهومني :  وهو   أال   بالموض�ع  المتعلقني
 . األساس�ة الحرك�ة المهارات

 
 األساس�ة  الحرك�ة  المهارات - األول  المفهوم

 
ي  المهارات �ي  األساس�ة الحرك�ة المهارات إنّ  ي   الئت

 تعلمها   طفل  كلّ   ع� ينب�ف
نه  الذي األساس أنها  بحكم 

�
  واأل�شطة ال��اض�ة  األلعاب ممارسة   من �مك

ي  البدن�ة    البهلوان�ة، واأللعاب الرقص،  مثل  معّقدة  حرك�ة مهارات تتطلب الئت
ك،  والجمباز، ها   والس�ي رف  ال��اض�ة، األلعاب من  وغ�ي  المهارات وهذە وُتعَّ

ة" أو " ةالحرك أبجد�ة"  أنها  ع�  ف .  الدق�قة الحرك�ة للمهارات" األساس�ة  الرك�ي
��ة و�ساهم  ي  البدن�ة ال�ت

  بح�ث  الحرك�ة األبجد�ة هذە ع�   الطفل تع��ف  �ف
  ال�فاءة لد�ه ولد ستت و�التا�ي  األساس�ة  المهارات هذە �خت�ب   أن له  �سمح
ة  بمجموعة للق�ام ي  البدن�ة الحركات  من   كب�ي ها  الئت ي  نخت�ب

  مراحل  مختلف  �ف
ي   ح�اتنا  ل�ُ  والئت

�
  لنا  شك

�
   منها   قسما

�
. به  للق�ام  فرصة اآلخر  والقسم تحد�ا

ب 
�
  من مختلفة أجزاء  استخدام األساس�ة الحرك�ة المهارات بهذە الق�ام و�تطل

 أو   ، )ال�دين باستخدام بال�رة   التالعب  كمحاولة ( منفرد   �شكل إما  الجسم، 
ف  ع� القفز  مع  ال�رة كتم��ر ( واحد   جزء  من  أ���  بمشاركة  ). القدمني

 
 

أ    : رئ�س�ة �ي فئات  ثالثة  إ�  األساس�ة  الحرك�ة  المهارات  تصن�ف    - و�مكن 
  - مهارات التحرك واالنتقال مثل: الجري، والوثب، والقفز، والزحف، الخ؛ ب  

�ه؛ ج   ء ما، أو التقاطه، أو ركله، أو �ف ي
م مثل: ر�ي �ش

�
مهارات   -مهارات التحك

مثل: الوقوف ع� ساق واحدة، أو الشقلبة الهوائ�ة الخلف�ة باستخدام التوازن  
محاور الجسم األفق�ة والعامود�ة، الخ. �جب أن يتم تع��ف الطفل بالمهارات 
الحرك�ة وتنميتها لد�ه، فال بّد له من ناح�ة مثال�ة أن �كون قد أحرز مستوى  

جم�ع ي 
�ف أو  المهارات  هذە  من  بعض  ي 

�ف ال�فاءة  من  المرحلة  ج�دا�  بنها�ة  ها 
ي وال�ة نيو ساوث و�لز بتعل�م األطفال  

  12االبتدائ�ة. وعادة ما تقوم المدارس �ف
الموقع   ط��ق  عن  عليها  االطالع  �مكنك  ي  والئت مهمة  أساس�ة  حرك�ة  مهارة 

 : ي التا�ي
ويف  . website thisاإلل��ت

ق بالمهارات الحرك�ة األساس�ة 
�
 نصائح وخطط شاملة تتعل

 
ي  

بديف بنشاط  الق�ام  أطفالك ع�  ف  لتحف�ي الرئ�س�ة  ال�لمة  "التسل�ة"  تعد كلمة 
فلدى   لديهم.  األساس�ة  الحرك�ة  المهارات  استخدام  ممارستهم  أثناء  ف  معني
األطفال حافز للعب، األمر الذي �عّد �سل�ة بالنسبة لهم، ولذا من المهم تفادي  
، وذلك ألنه ال يتم عادة توظ�فها بمعزل عن   تكرار هذە المهارات ع� نحو آ�ي
الح�اة   و�شاطات  ال��اض�ة  األلعاب  هذە  ف�ه  ُتقام  الذي  االجتما�ي  الس�اق 

ن الطفل من    اليوم�ة. وتعت�ب "مسابقة الموانع" من األلعاب
�
ي تمك الرئ�س�ة الئت

توظ�ف المهارات الحرك�ة األساس�ة لد�ه، فما عل�ك إال البحث عن "مسابقة  
باألفكار   تزخر  ف�ديو  ومقاطع  معلومات  ع�  تحصل  ل�ي  الموانع"  لعبة]  [أو 
ي  

ي من شأنها أن تلهمك وتلهم أفراد عائلتك ع� إقامة المسابقات �ف المتنوعة الئت
ي ال   غرفة المع�شة داخل

لك أو �ف ف  له.   ةالخلف�  باحةم�ف
 

ي االعتبار لهذا الن�ع من األلعاب:  
ي من الالزم أخذها �ف  إل�ك بعض النقاط الئت

 
إن تصم�م السباق هو جزء ال يتجزأ من أمر االستمتاع بالمسابقة ذاتها، لذا    -١

ي عمل�ة تصم�مها. 
 اسمح ألطفالك أن �شاركوك أفكارهم �ف

 اتبع قواعد السالمة وانتبه إ� المخاطر المحتملة.   -٢
والوسائد،    -٣  ، وال�را�ي األرائك،  مثل:  �س�طة  ل�ة  ف م�ف أدوات  عن  ابحث 

 والُمالءات، واألقمشة، وورق الحمام، وال�تب،  
 وذلك ب�ضافة لغز إليها مثً�.   -4

�
 زد من صع��ة اللعبة ذهن�ا

اللعبة  -٥  ز�ادة صع��ة 
�
أ�ضا وذلك بوضع توق�ت محدد    المسابقةأو    �مكنك 

 لها، أو أن �شارك معهم فيها.  
�د من حماسة األطفال واستمتاعهم    -٦ ف أضف الموس��ت إ� اللعبة، فذلك س�ي

 بها. وع� أّ�ة حال تد� أشهر ألعاب الموانع بـ "لعبة ال�را�ي الموس�ق�ة".   
 

)    (للفئات العم��ة من سنة إ�ر�اض األطفال والمرحلة األو�   ف ننصح    -سنتني
بمساعدتهم ع� ا�تشاف المهارات الحرك�ة األساس�ة باستخدام مخّ�لتهم، أو  
تقل�د حركات الحيوانات، أو حركات الشخص�ات ال�رتون�ة المفّضلة لديهم مثل:  

ي جاي ماسك" ، واستخدام أجسامهم للق�ام بمجموعة من المهارات الحرك�ة  "يب
 األساس�ة.  

 
ي هذە    4إ�    3(للفئات العم��ة من  المرحلة الثان�ة  

ن لألطفال �ف
�
سنوات) يتمك

ف   مهارات حرك�ة أساس�ة مع بعضها البعض    ثالثأو  المرحلة من استخدام مهارتني
ي  

ال�رة �ف القفز ور�ي  أو   ، ف بالقدمني بال�رة  م 
�
التحك الجري مع  ي آن واحد مثل: 

�ف
تتج  أن  الطفل  �مل�ها  ي  الئت اإلمكان�ات  لهذە  الوقت. و�مكن  ألعاب  نفس  ي 

� �ف
ب    ل�مهالموانع وذلك عن ط��ق تع  �شاطات مثل: الجري مع ر�ي ال�رة، أو �ف

ة.     البالون بملعقة مطبخ كب�ي
 

الثالثة   من  المرحلة  العم��ة  �كون    سنوات)  6إ�    5(للفئات  أن  الممكن  من 
ي هذە المرحلة قادر�ن ع� دمج مهاراتهم الحرك�ة األساس�ة 

مع بعضها    األطفال �ف
نوا من الق�ام بحركات صعبة ومعّقدة، وخ�ي مثال ع� ذلك هو    البعض

�
ل�ي يتمك

ي  
األلعاب ال��اض�ة واأللعاب الجماع�ة. و�ما أنه يتعذر ممارسة هذە األلعاب �ف

العام،   اإلغالق  ة  ف�ت ي 
�ف أي   ، الحا�ي بعض  فالوقت  بتعد�ل  الق�ام  محاولتك 

الطفل   ي �حتاجها  الئت بة 
�
المرك ب  لممارسة  الحركات  ال��اض�ة مثل: �ف األلعاب 

، أو استهداف الزجاجات البالست�ك�ة المملوءة �سوائل  
�
 معينا

�
ال�رة لتص�ب هدفا

اللعبة صع��ة    ُ�حّدد ملونة ح�ث   ي ع� 
ل�ل لون نقطة معينة، �مكن أن �ض�ف

    أ��ب و���د من استمتاع الطفل بها. 
 
 
 

 
ي  المفهوم

 األلعاب  فئات - الثايف

https://www.snswlhd.health.nsw.gov.au/healthy-living/live-life-well-at-school/fundamental-movement-skills


 

وقت   لشغل  جدا�   
�
مهما أمرا�  تعّد  األساس�ة  الحرك�ة  المهارات  أن  من  بالرغم 

من   أّنه  إال  العام،  اإلغالق  ة  ف�ت أثناء  ون�ة  اإلل��ت الشاشات  عن  بع�دا�  الطفل 
المهم أن يتم تقد�م معظم النشاطات لتالم�ذ المرحلة االبتدائ�ة ع� شكل  

 كب�ي س�جد  ألعاب، ألّن الطفل  
�
كما وتتيح األلعاب للطفل    . �نفيها �سل�ة ومرحا

، ح�ث �ساعدە ذلك ع�  
�
 مع مح�طه مما �عّد أمرا� قّ�ما

�
أن يتفاعل اجتماع�ا

اآلخ��ن، وع� ضبط مشاعرە وتنظ�مها، وع� حّل المشكالت،  مع  التواصل  
.  أمٌر  فضً� عن أنه   ممتع جدا�

ي ت  ي �مكن تصن�ف األلعاب باستخدام معاي�ي مختلفة مثل: األلعاب الئت
قام �ف

مع�ار  فإن  الداخل، أو الخارج. أما أنا سأصّنفها بحسب هدفها، و�ناًء ع� هذا  
:   بلأللعا   التصن�ف  هو كما ��ي

ء ما    )et gamesgTar(   ألعاب إصابة الهدف • ي
ي تهدف إ� قذف �ش الئت

 مثل: ر�اضة البولينغ، والرما�ة.   ،النقاط  إلحراز بالقرب من الهدف، أو ف�ه  

والدفاع  • الهجوم   )games Fielding/gStrikin(  الم�دان�ة   ألعاب 
الم الف��ق  �قوم  (ح�ث    المدافع  الف��ق   بمهاجمة )  ال�رة  را�ي هاجم 

ور�اضة    ال���كت،ر�اضة  مثل:    ، النقاط   إلحراز )  ال�رة(ضارب  
   . السوفتبول

يرسل    ح�ث  ) amesgNet/Wall(   الفاصل   الحاجز الشبكة أو    ألعاب  •
الالعب ال�رة إ� ملعب الخصم و�نتظر حئت �قوم الخصم ب�عادة ال�رة 

 الطائرة.   ال�رةمثل: ر�اضة التنس، و   ،إ� ملعبه
الخصم  اجت�اح  ألعاب • إ�   )amesg Invasion(  منطقة  وتهدف 

الف��ق   �حاول  ف  حني ي 
�ف إضاف�ة،  نقاط  إلحراز  الخصم  منطقة  اجت�اح 

، ور�اضة   ي ف من إحراز النقاط، مثل: ر�اضة الركئب المدافع منع المهاجمني
 . النيتبول

.  منها   كلّ   لعب  ط��قة  حول  عد�دة  أفكار   ع�  للحصول  أعالە  األلعاب  ع�  انقر 
ة اإلغالق العام،    ممارسةتعذّر    من  بالرغم  األلعاب ال��اض�ة الجماع�ة خالل ف�ت

  الطفل  س�شّجعهذە األلعاب بح�ث �مكن لعبها بنسخة معّدلة  تعد�ل  أنإال 
و  االبداع،  باالنتماء.    ،المتعة  �منحهع�  ا�   األلعاب  تعّد والشعور  ف ّ   لتنم�ة   ح�ي

  ر�ي  مثل ،ها مفرد بكّل مهارة   توظ�فبإما   ،للطفل   األساس�ة   الحرك�ة  المهارات
ي   ورق�ة  كرة

ة  �ف
�
ة،  سل مثل    حرك�ة،ال  مهاراتال  من   مجموعة  توظ�فب  أو   صغ�ي

 تنس البالون، أو كرة السلة المصّغرة. 
 

 لأللعاب  شاملة  وخطط  نصائح
 

ي �شاركونك  لألطفال أن    اسمح 
  واحرص   للعبة، األساس�ة  قواعد الوضع    �ف

  
�
األلعاب   وعّدلع� أن تجعل هذە القواعد مسل�ة وأال تكون تنافس�ة جدا

لألطفال   الحرك�ة  المهارات  بحسب  لها   مفهمه  ومستوى المختلفة 
 ولمفهو�ي الزمان والمكان. 

 
). �حب  ر�اض األطفال والمرحلة األو�   ف (للفئات العم��ة من سنة إ� سنتني

ي �سمح لهم بتنم�ة معظم مهارات التنّقل   األطفال الصغار ألعاب المطاردة الئت
أنها    والتوازن،الحر�ي   إ�  والمكان   ترّسخباإلضافة  الزمان  مفهو�ي  لديهم 

. عّدل األلعاب   ف ي اتجاهات    أو لألطفال بالجري  �سمح    ل�ي المهمني
الزحف �ف

 مختلفة.  
ي هذە  سنة   3  إ�  2(للفئات العم��ة منالمرحلة الثان�ة 

) �مكن لألطفال �ف
 معّدلة مثل ألعاب كرة القدم، أو  �لعبوا أن  المرحلة 

�
أو كرة السلة، أو   النيتبول، ألعابا

ف أو أر�عة خصوم.  ي تتكون من خصمني ط استخدام   وال التنس، أو ال���كت الئت �ش�ت
  ،

�
األدوات الرسم�ة للعبة كال�رات، والمضارب، والشبكات، بل ع� العكس تماما

ف فرص احراز النقاط  فمن األفضل استخدام أدوات معّدلة و�س�طة لتحسني
و�التا�ي ز�ادة هّمة الطفل وحماسته و�سب مشاركته فيها. وع� هذا األساس 

 وساللأو كشبكات فاصلة،  لألهداف،   كأعمدة�مكنك استخدام ال�را�ي  
ي   ي وال�رات الخف�فة الئت المهمالت كسالل لر�ي ال�رات فيها، أو المّطاط االسفن�ب

ن الطفل من التقاطها أو التالعب بها، االمر الذي  
�
تعّد أدوات مثال�ة يتمك

 س�ساعدە ع� تنم�ة مهاراته الحرك�ة األساس�ة.  
 

ي هذە   �مكنسنوات)   6إ�  5(للفئات العم��ة من المرحلة الثالثة 
لألطفال �ف

ي المرحلة الثان�ة 
ف المرحلة ع� غرار األطفال �ف أللعاب  با  وز�ادة إلمامهم  تحسني

�ستخدم فيها   منها   معّدلة �سخال��اض�ة المختلفة وذلك عن ط��ق ممارسة  
 أدوات معّدلة لتع��ز فرص نجاحهم فيها ورفع مستوى الثقة بالنفس لديهم.  

 
ة�حتوي ع� مجموعة   الذي  Playing for Lifeموقع    تصّفح من بطاقات   كب�ي

ة من األفكار  ي ستمنحك أنت وأطفالك مجموعة كب�ي األلعاب   حولاأللعاب الئت
ل�ة.  ف ي �مكنك تعد�لها لتتناسب مع بيئتك الم�ف  الئت

 
 

ة:    نصائح  أخ�ي
 

،  أنغام  ع�  أرقص    عن   عائلتك  أفراد   مع  ممتعة   أوقات   بقضاء  واستمتع  الموس��ت
ي   االستماع  ط��ق

ي   لألغايف   حركات   تصّمم  وأنت  بالمتعة   واشعر   أطفالك،   �حبها   الئت
 . جد�دة  رقص 

 
الدراجات الهوائ�ة برفقة عائلتك أمر ممتع للغا�ة وحافز ج�د للق�ام    ركوب�عّد  

  . ي
 بنشاط بديف

 
:     للحصول  ي التا�ي

ويف �د اإلل��ت  ع� مشورة أو مساعدة، راسلنا ع� عنوان ال�ب
 

 

https://thephysicaleducator.com/game_category/target/
https://thephysicaleducator.com/game_category/strikingfielding/
https://thephysicaleducator.com/game_category/netwall/
https://thephysicaleducator.com/game_category/strikingfielding/
https://www.sportaus.gov.au/p4l?queries_learning_bands_query_posted=1&queries_learning_bands_query%5B0%5D=f-2&queries_activity_focus_query_posted=1&queries_game_category_query_posted=1&queries_game_category_query=energisers&queries_physical_query_posted=1&queries_psychological_query_posted=1&queries_social_query_posted=1&queries_cognitive_query_posted=1&search_page_697283_submit_button=Search%2B
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