
 المحاضرة السادسة

 انواع االدوات

من االدوات اليدوية )االدوات الصغيرة( التي يمكن استخداميا عند اداء  ةر ىناك مجموعة كبي
الحركات البدنية ولكل اداة من ىذه االدوات طابعيا وتأثيرىا الخاص الذي تتميز بو وفي السنوات 

ة االخيرة عم استخدام الحركات البدنية باالدوات اليدوية )االدوات الصغيرة( وخاصة بالنسب
لحركات الفتيات , كما ابتكرت ادوات جديدة لم تكن معروفة من قبل . ومن اىم انواع االدوات 

  -اليدوية ) االدوات الصغيرة ( المستخدمة حاليا في حركات الفتيات مايمي :

 الزجاجات الخشبية  -1
 االطواق -2
 كرة الحركات -3
 الحبل -4
 شبيةخالعصا ال -5
 العصا الحديدية الصغيرة -6
 او الكرة الحديدية الثقل الدائري  -7
 االيشاربات  -8
 الشرائط -9

  االعالم القصيرة -11

 

 

 

 

 



 -اهمية الحركات باالدوات :

تتميز الحركات باالدوات اليدوية )االدوات الصغيرة( باىميتيا وقيمتيا الكبرى والتي يمكن 
 تمخيصيا فيما يمي :

ألكبر عدد  من اىم مميزات الحركات بأستخدام االدوات اليدوية اتاحة فرصة االداء -1
ممكن من الالعبات في وقت واحد باالضافة الى رخص ثمنيا وسيولة الحصول عمييا 

 وامكانية تصنيعيا بالمقارنة باالدوات الكبيرة 
تسيم الحركات باالدوات اليدوية اسياما كبيرا في تنمية عضالت الذراعين والجذع  -2

افة الى تنمية التوافق والرجمين كما تعمل عمى اكتساب سرعة ورشاقة الحركات باالض
 العضمي العصبي بدرجة كبيرة .

تسيم الحركات اليدوية في تنمية االحساس الحركي واالحساس بالتوقيت االمر الذي  -3
 يميد التقان ىذه الحركات 

المناسبة طبقا لمرغبة  االداة ركثرة عدد االدوات اليدوية وتنوعيا يتيح امكانية اختيا -4
 تحقيقياالمطموب  التربوية وطبقا لالىداف او االغراض

الحركات باالدوات اليدوية من العوامل الميمة لزيادة درجة من الناحية النفسية تعتبر  -5
 الحماس واالقبال عمى الممارسة واالداء

 تتميز بعدم خطورتيا وبتوافر عوامل االمن والسالمة اثناء االداء -6

 

 

 

 

 

 



بعض االعتبارات يجب مراعاتيا عند استخدام االدوات اليدوية في دروس الجمناستك االيقاعي 
:- 

 يجب عمى المدرسة معرفة الخصائص المميزة لكل اداة وتأثيرىا عمى مختمف الجسم  -1
في بداية عممية تعميم الحركات باالدوات اليدوية تراعى اتاحة الفرصة الكتساب  -2

 االحساس والثقة باالداة مما يسيم في اداء التمرين بصورة صحيحة
عدم االقبال الى نفوس يجب التنويع في اختيار الحركات حتى ال يتسرب الممل و  -3

 التمميذات 
 يراعى اعداد االدوات قبل بدء الدرس حتى ال يتسبب ذلك في ضياع الوقت -4
 يجب تنظيم عممية توزيع االدوات وجمعيا بصورة مناسبة  -5
صحيحة او  ة غيرر ضرورة توفير النظام اثناء االداء لضمان عدم استخدام االدوات بصو  -6

 المعب بيا 
  يجب العمل عمى صيانة وحفظ االدوات جيدا حتى يتمكن استخداميا الطول فترة ممكنة  -7


