
|  رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بیست ويکم |  شماره ی 5 | بهمن ماه 1396  14

طیبه ارشاد
 مسئول گروه سالمت و تربیت بدني دفتر تألیف 
و برنامه ريزي آموزشي كتاب هاي درسي  

تربيت بدني  -  برنامه ي درسي

بازى هاى تلفيقى در تربيت بدنى
براي اولين بار در قرن هجدهم  یك معلم آلماني به نام »فردریك فروبل1«  

تشخيص داد  آموزش بدون  سرگرمي و بازي ممكن است در یادگيري كودك 
مانعي ایجاد كند، بنابراین نظام آموزشي همراه با بازي را پيشنهاد كرد. از آن زمان 

آموزش همراه با بازي مورد توجه صاحب نظران و محققان حوزه ي تعليم وتربيت  
قرار گرفت. نتایج مطالعات و پژوهش ها نشان داد بهترین یادگيري در كودكان با 

بازي محقق مي شود. در حال حاضر، روش تدریس مبتني بر بازي، به عنوان یكي از 
روش هاي نوین تدریس، مورد توجه معلمان در دوره ي ابتدایي است .

تاكنون طبقه بندي هاي بســیاري از انواع 
بازي ارائه شــد ه اند  كه طبقه بندي بازي 
به انــواع »آموزشــي و غیر آموزشــي« 
عمومیت بیشتري دارد. بازي هاي آموزشي 
كاركرد هاي بسیاري  دارند كه همه ي آن ها 
در رشــد و يادگیري كودك مهم هستند 
و مي تواننــد به پرورش خالقیت كودكان 
بینجامند، زيرا كــودكان در جريان اين 
بازي ها مراحــل يادگیري را بدون تحمل 
خشكي كالس، با نهايت رغبت و اشتیاق 
همراه با كسب لذت، سپري  مي كنند و در 
كنار دستیابي به اهداف آموزشي مدنظر، 
به تمرين زندگي  نیز مي پردازند؛ تمرين 

همیــاري، همكاري، مســئولیت پذيري، 
قانونمنــدي، نظم وانضباط، آشــنايي با 
روابط اجتماعي، تحصیل عاطفه و آشنايي 

با محیط. 
تربیت بدني يكي  تلفیقــي در  بازي هاي 
بازي هاي آموزشــي  انواع  از جذاب ترين 
هستند كه از درهم آمیخته شدن دو يا چند 
فعالیت ذهني و جسمي شكل مي گیرند. 
در ايــن بازي ها كــودكان در كنار انجام 
فعالیت هاي بدني جذاب و سرگرم كننده، 
موضوعات ساير درس ها همچون رياضي 
و علوم  را نیز آموزش مي بینند. به عبارت 
ســاده تر، در بازي هاي تلفیقي از ظرفیت 

ت بدنى 
معرفى نمونه بازى هاى  تلفيقى در تربي

صيلى اول ابتدايى
ح

ى ت
ى پايه 

ويژه 

هدف بازي:
 شناخت حروف، ساختن كلمه

 بهبود مهارت پرتاب كردن

در آغاز بازي دانش آموزان در دو گروه مســاوي و در دو نیمه ي 
زمین والیبال روبه روي تور مستقر مي شوند. تعداد زيادي توپ 
)ماهوتــي، بادي و ...( كه روي هــر يك از آن ها يكي از حروف 
الفبا نوشــته شده است، در اختیار هر دو گروه قرار مي گیرد. با 
شروع بازي دانش آموزان در هر گروه سعي مي كنند توپ هايي 
را كه در اختیار دارند از روي تور به زمین مقابل پرتاب كنند و تا 
اعالم پايان بازي، پرتاب توپ هايي را كه به زمین آن ها فرستاده 
مي شــود، ادامه دهند. بعد از 2 دقیقه، با زدن ســوت يا گفتن 
كلمه ايســت توقف پرتاب اعالم مي شود در اين مرحله از بازي 
به دانش آموزان فرصت كافي داده مي شود. تا با حروفي كه در 
زمین خود دارند، كلمه بسازند. در صورت داشتن فضاي كافي، 

پیشنهاد مي شود بازي درگروه هاي كوچك اجرا شود.

جذابیت و لذت بخش بــودن فعالیت هاي 
بدني به نفع آموزش ساير درس ها استفاده 
مي شــود و كلیدي ترين نقش معلم دادن 
ارزش آموزشــي به بازي اســت. از اين رو 
درطراحي و انجام بازي هاي تلفیقي توجه 

به نكات زير ضروري است:
 تناسب بازی با اهداف آموزشی ) تربیت 

بدني و ساير درس ها(؛
 توجــه بــه عالقه مندي كــودكان و 
گنجاندن فعالیت هايــي كه براي كودك 

تجربه ي آموزشي داشته باشد؛
 تناســب بازی با آموخته های قبلی و 
سطح توانايی جسماني  و حركتي كودكان  
 تمهید مقدمات بازي با توجه به زمان، 

فضا و وسايل  موجود؛ 
 نظارت بر كودكان در طول انجام بازي 

و راهنمايي  كردن آنان؛
 رعايت نكات ايمني و بهداشتي؛ 

 مشاركت دادن همه ي دانش آموزان  و 
توجه به نظرات و پیشنهادهاي آنان،

 حفظ جذابیت، شادابي و نشاط بازي با 
ايجاد تغییر و تنوع. 

ت بدني و فارسي(
ف )تلفیق تربی

بازي با حرو
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منابع 
1. آقازاده، محرم )1394(.راهنماي كاربردي روش هاي نوين تدريس. مرآت. تهران.

2. ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشــي )1391(.ضمیمه ي كتاب تربیت بدني در دوره ي ابتدايي ويژه ي معلمان پايه ي دوم. اداره كل نظارت بر نشــر و توزيع 
مواد آموزشي. تهران.

3. آرنولد،آرنولد )1376(.ترجمه ي مرتضي بهمن آزاد.بازي هاي كودكان جهان.صابرين. تهران.

هدف بازي: 
 شناخت اعداد و مفهوم جمع

 بهبود حركات جابه جایي

در آغاز بازي، دانش آموزان به شــكل هاي تك نفره، دو نفره و ســه نفره در  
محوطه ي بازي پراكنده مي شوند. معلم به طور تصادفي عددي را اعالم مي كند. 
دانش آموزان بايد با انواع حركات جابه جايي همچون راه رفتن، دويدن و پريدن 
كه معلم از قبل تعیین كرده اســت، حركت كنند و با بغل كردن همديگر يا 
دور شدن از هم، نمادي از اعداد اعالم شده را بسازند. بعد از چندين نوبت، در 
ادامه ي بازي، براي درك مفهوم جمع، معلم به جاي اعالم يك عدد،  مجموع  

دو يا سه عدد را اعالم مي كند)براي نمونه 3 + 2(.

هدف بازي: 
 به كارگيري حواس

 بهبود هماهنگي عصبيـ  عضالني
 بهبود مهارت هاي ادراكيـ   حركتي 
    ) یكپارچگي شنوایيـ  حس حركت(

در آغــاز بازي، دانش آموزان در  محوطه ي بازي و رو به روي معلم  مســتقر 
مي شوند. معلم براي تقويت هماهنگي، يك حركت درجا )مانند پرش درجا 
و زدن دســت ها به يكديگر، يا پروانه( را نشان مي دهد و دانش آموزان آن را 
تكرار مي كنند. سپس از دانش آموزان خواسته مي شود برگردند و در موقعیت 
پشت به معلم قرار بگیرند و  با به كارگیري حس شنوايي خود، به تعداد ضرب 
صدا هايي كه نواخته مي شود، حركت را انجام دهند. بعد از چندين نوبت، در 
ادامه ي بازي از دانش آموزان خواســته مي شود با استفاده از يكي از حركات 
جابه جايي)مانند راه رفتن يا دويدن( در محوطه ي بازي حركت كنند. آن ها 
بايد  ســرعت حركت خود را با توجه  به  شدت صدايي كه  نواخته مي شود، 
تنظیم كنند )براي نمونه، با شدت گرفتن صدا بايد سرعت خود را زياد كنند و 
برعكس(. براي ايجاد فرصت هاي متنوع يادگیري  و جذابیت بیشتر پیشنهاد 
مي شود از انواع حركت ها و صدا ها مانند ضربه ي دست ها، سوت، ضربه ي پا به 

زمین و ... استفاده شود.

ضي(
ت بدني و ریا

بازي با اعداد )تلفیق تربی
ت بدني و علوم(

س )تلفیق تربی
بازي با حوا

عکس هاي این صفحه تزییني است.


