
 التربية الحركية
األمررا ايررجع  برررج ارراامة ايرااضرر  ايالمدررض  إلررا اي ومارر  اا وا  رر  بمررم  رررو م  ررا مبررا  ارراامة 
اصرررما مرررم إلجرررو ب رررم  مرررم ت  رررج إلرررا إلرررران ايرااضررر  ايجااضررر  ارررو   مررر      رااررر  اررراامة ايرااضررر  

 مق  ايبونض  .ايالمدض  إلا  جقيق ت واإلهم مثج اكرجمب اي هممات ايجااض  بايلض
يجيك   ينبغا ينم ايررممج مع  لك ايفران اهجا ايب و  بايرقصيا باا  مل ايوادح ، تع   رنى    
نبرروت  ميرااضرر  ايجااضرر  مببرراا  با بررا     يررر ب  اي فررج مرر  ايبرراع  جررهوي  بلجررا ب يررك     ررو  

 ضرر  إلرا ايقرومات   شااك اي فج إلرا ايبراامة ايجااضر   رمل  رجر اي ادلر  قرو يرإ ع  يرى  صرمار 
اا ماكض  بايجااض  م م قو ينربس  صومن البض   لى  مقم   ا جر معض  بمجروار ايومااا ، إلرلك 
ايفررران تع إلررران اي فويرر   ررا مادلرر    رروا  إليهررم  غررام ايبررجبم األبيررى ي ممررح بمقومررمت ش صررض  

نو ر   جرر ضع اي فرج اي فج اي جرقل  ، إلضم     مم  قوم  مر  نروادا مراةضر  ب براات دااضر  مر
 م   ميهم   ماك  مي   اي جضط    .

 -أهداف التربية الحركية :
   تالوب ايرااض  ايجااض   جره  إلرا  جقيرق األ روام اي اجرون   ا مرم تدجر   رلض ر  ب  بضقر  بإلرق 
منهة  ل ا مبامة ير مشى مع اير وم ايجمصج يهجا األالوب ، بمر  ت روام ايرااضر  ايجااضر  مرم 

 -يلا :
 ايرااض  ايشممل  يل فج دااضم  باونضم  ببجوانضم  بمراةضم  . -1
  وإليا اي باات ايجااض     طالق  شااك اي فج إلا ايبانممة ايجااا . -2
  رل  ايجاا   لى تاس صجضج  ب  ولا م . -3
    مء ايفاص  يل فج اا  جركش  بلبوع بلبركا . -4
 . رولو اي فج  لى  وجض   ا   بايرربيا  نهم  -5
  دجمم اي فج  مي رر  بايجابم بايبهب   نو م مما  ايجاا  . -6
  كجمب ايثق   مينفس    طالق ايرر ل  اينم ة    نبما اي فج إلا ا  مء ايجاامت . -7
  ولا  رض اير لضمت ايرقلض  مثج ايرصروم بااارواع .... ايرا  مادرمإل   يرى  ررض  نمصرا  -8

 ايلضمق  ايبونض  .
 إلا  رل   رض ايرلو  ايرااول  مثج ) ايججمب ، ايرلو  .... ايا ( اار وا  ايجاا  -9
  كجمب اي فج اضفض  ايجض ان  لى جج   بداام   . -11
  رلض  اي فج  صجضح  رض األ  مء ايرا يرراض يهم تثنمء ت ائ  يلجاامت . -11

 -* مناهج التربية الحركية واتجاهاتها :



ك اي جررمد  تب ايجيرر  مرر  منهررم  ملررمض األطفررمل بايوماارر   قصررو   نررم ة ايرااضرر  ايجااضرر    نهررم  لرر
ا اروائض  ايرا  قماج ادرضمجرمت بمر لبرمت  رجر اي ادلر  اير الر  مجرررين   رمأل اء ايجاارا اي رنروع 

 -م   مل  طمم ماجرا يرجو   م  ا :
 ايجاامت األاماض  . -1
  رل  اي هممات ايجااض  . -2
 اي مق  ايجااض  . -3
 اا ماكض  ايجااض  . ايكفمءن -4
 مضبمنضبض  ايبج  بايقوا  . -5

 -* العوامل األساسية للتربية الحركية :
   مجرروم ايرااضرر  ايجااضرر   ررو ) ايجاارر  (  غررض اينهررا  رر  اونهررم  رروإلم  تب بارريل  تب مضرر و  
بيكررا  جقررق ايرااضرر  ايجااضرر  ت ررواإلهم  صررومن صررجضج  ب لررى اي جررروت اي  لرروب   اررو     جرررنو 

 - هم م   ون  وامج مرضممن  بمرشم ب  ب جر ايروامج مم يلا :مقومم
إلمي فررج  شرربج مودرروع ايررررل  بمم رر  اير لضرر  ايررلض ضرر  يررجيك  -اي فررج تب اي ررررل  بطبضرررر  : -1

تصرربح مرر  األ  ضرر    بررم  ايوقرروم  لررى  صررمئت ن ررور با بم م رر  اي ا ب رر  اهررم   اررض م اين ررو 
اينضررة با ارررروا  بايقررومن  لررى  رلرر  ايجاارر  بايفرراب   ايجااررا بماادررج   ررومر ، باررجيك مجررروت 

 ايفا    اي  األطفمل بايرا ا فق  لى  ج يرهم )  مألامم اينفس دااا ( .
 
  
 
 
  
 


