برنامهي درسي  -تربيت بدني
طيبه ارشاد

مسئول گروه سالمت و تربيتبدني دفتر تأليف
و برنامهريزي آموزشي كتابهاي درسي

بازىهاىتلفيقىدرتربيتبدنى

براي اولين بار در قرن هجدهم يك معلم آلماني به نام «فردريك فروبل»1
تشخيص داد آموزش بدون سرگرمي و بازي ممكن است در يادگيري كودك
مانعي ايجاد كند ،بنابراين نظام آموزشي همراه با بازي را پيشنهاد كرد .از آن زمان
آموزش همراه با بازي مورد توجه صاحبنظران و محققان حوزهي تعليموتربيت
قرار گرفت .نتايج مطالعات و پژوهشها نشان داد بهترين يادگيري در كودكان با
بازي محقق ميشود .در حال حاضر ،روش تدريس مبتني بر بازي ،بهعنوان يكي از
روشهاي نوين تدريس ،مورد توجه معلمان در دورهي ابتدايي است .

معرفى نمونه بازىها ى تلفيقى در تربيتبدنى
ويژهى پايهى تحصيلى اول ابتدايى

14

بازي با حروف (تلفيق تربيت بدني و فارسي)

تاكنون طبقهبنديهاي بســياري از انواع
بازي ارائه شــ دهاند كه طبقهبندي بازي
به انــواع «آموزشــي و غير آموزشــي»
عموميت بيشتري دارد .بازيهاي آموزشي
ي دارند كه همهي آنها
كاركردهاي بسيار 
در رشــد و يادگيري كودك مهم هستند
و ميتواننــد به پرورش خالقيت كودكان
بينجامند ،زيرا كــودكان در جريان اين
بازيها مراحــل يادگيري را بدون تحمل
خشكي كالس ،با نهايت رغبت و اشتياق
همراه با كسب لذت ،سپري ميكنند و در
كنار دستيابي به اهداف آموزشي مدنظر،
به تمرين زندگي نيز ميپردازند؛ تمرين

هميــاري ،همكاري ،مســئوليتپذيري،
قانونمنــدي ،نظم وانضباط ،آشــنايي با
روابط اجتماعي ،تحصيل عاطفه و آشنايي
با محيط.
بازيهاي تلفيقــي در تربيتبدني يكي
از جذابترين انواع بازيهاي آموزشــي
هستند كه از درهم آميخته شدن دو يا چند
فعاليت ذهني و جسمي شكل ميگيرند.
در ايــن بازيها كــودكان در كنار انجام
فعاليتهاي بدني جذاب و سرگرمكننده،
موضوعات ساير درسها همچون رياضي
و علوم را نيز آموزش ميبينند .به عبارت
ســادهتر ،در بازيهاي تلفيقي از ظرفيت

هدف بازي:
شناخت حروف ،ساختن كلمه
بهبود مهارت پرتاب كردن
در آغاز بازي دانشآموزان در دو گروه مســاوي و در دو نيمهي
زمين واليبال روبهروي تور مستقر ميشوند .تعداد زيادي توپ
(ماهوتــي ،بادي و  )...كه روي هــر يك از آنها يكي از حروف
الفبا نوشــته شده است ،در اختيار هر دو گروه قرار ميگيرد .با
شروع بازي دانشآموزان در هر گروه سعي ميكنند توپهايي
را كه در اختيار دارند از روي تور به زمين مقابل پرتاب كنند و تا
اعالم پايان بازي ،پرتاب توپهايي را كه به زمين آنها فرستاده
ميشــود ،ادامه دهند .بعد از  2دقيقه ،با زدن ســوت يا گفتن
كلمه ايســت توقف پرتاب اعالم ميشود در اين مرحله از بازي
به دانشآموزان فرصت كافي داده ميشود .تا با حروفي كه در
زمين خود دارند ،كلمه بسازند .در صورت داشتن فضاي كافي،
پيشنهاد ميشود بازي درگروههاي كوچك اجرا شود.
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جذابيت و لذتبخشبــودن فعاليتهاي
بدني به نفع آموزش ساير درسها استفاده
ميشــود و كليديترين نقش معلم دادن
ارزش آموزشــي به بازي اســت .از اينرو
درطراحي و انجام بازيهاي تلفيقي توجه
به نكات زير ضروري است:
تناسب بازی با اهداف آموزشی ( تربيت
بدني و ساير درسها)؛
توجــه بــه عالقهمندي كــودكان و
گنجاندن فعاليتهايــي كه براي كودك
تجربهي آموزشي داشته باشد؛
تناســب بازی با آموختههای قبلی و
سطح توانایی جسماني و حركتي كودكان
تمهید مقدمات بازي با توجه به زمان،
فضا و وسایل موجود؛
نظارت بر كودكان در طول انجام بازي
ي كردن آنان؛
و راهنماي 
رعايت نكات ايمني و بهداشتي؛
مشاركت دادن همهي دانشآموزان و
توجه به نظرات و پيشنهادهاي آنان،
حفظ جذابيت ،شادابي و نشاط بازي با
ايجاد تغيير و تنوع.

بازي با اعداد (تلفيق تربيتبدني و رياضي)

هدف بازي:
شناخت اعداد و مفهوم جمع
بهبود حركات جابهجايي
در آغاز بازي ،دانشآموزان به شــكلهاي تك نفره ،دو نفره و ســه نفره در
محوطهي بازي پراكنده ميشوند .معلم بهطور تصادفي عددي را اعالم ميكند.
دانشآموزان بايد با انواع حركات جابهجايي همچون راه رفتن ،دويدن و پريدن
كه معلم از قبل تعيين 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
ادامهي بازي ،براي درك مفهوم جمع ،معلم به جاي اعالم يك عدد ،مجموع
دو يا سه عدد را اعالم ميكند(براي نمونه .)2 + 3

بازي با حواس (تلفيق تربيت بدني و علوم)

هدف بازي:
بهكارگيري حواس
بهبود هماهنگي عصبي ـ عضالني
بهبود مهارتهاي ادراكي ـ حركتي
( يكپارچگي شنوايي ـ حس حركت)
در آغــاز بازي ،دانشآموزان در محوطهي بازي و رو بهروي معلم مســتقر
ميشوند .معلم براي تقويت هماهنگي ،يك حركت درجا (مانند پرش درجا
و زدن دســتها به يكديگر ،يا پروانه) را نشان ميدهد و دانشآموزان آن را
تكرار ميكنند .سپس از دانشآموزان خواسته ميشود برگردند و در موقعيت
پشت به معلم قرار بگيرند و با بهكارگيري حس شنوايي خود ،به تعداد ضرب
صداهايي كه نواخته ميشود ،حركت را انجام دهند .بعد از چندين نوبت ،در
ادامهي بازي از دانشآموزان خواســته ميشود با استفاده از يكي از حركات
جابهجايي(مانند راه رفتن يا دويدن) در محوطهي بازي حركت كنند .آنها
بايد ســرعت حركت خود را با توجه به شدت صدايي كه نواخته ميشود،
تنظيم كنند (براي نمونه ،با شدت گرفتن صدا بايد سرعت خود را زياد كنند و
برعكس) .براي ايجاد فرصتهاي متنوع يادگيري و جذابيت بيشتر پيشنهاد
ميشود از انواع حركتها و صداها مانند ضربهي دستها ،سوت ،ضربهي پا به
زمين و  ...استفاده شود.

عكسهاي اين صفحه تزييني است.
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