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 النشاط الحركي في مرحلة الطفولة المبكرة
 الحركي  وتطوره  ونموه  الطفل  لصحة  أهميته

 

 
 د. هزاع بن محمد الهزاع
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 ب الرياضيزمالة الكلية األمريكية للط 

 

 المشرف على مختبر فسيولوجيا الجهد البدنيو األستاذ 
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 تقديم
 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وبعد، 

فيسر الجمعيةة السةعود ة للعلةوم التربويةة والة سةية (جسةتتض  ب ن ة   ةيت 
يةةدا المهتمةةيت رالتربيةةة والتعلةةي  عمومةةاا وبمرةلةةة الط ولةةة المبكةةرة  صو ةةاا  ةة ا 

مرةلةةةة الط ولةةةة  اإل ةةةدار الةةة ا  سةةةلل ال ةةةوا علةةةى   ميةةةة الةشةةةا  الحركةةةي فةةةي
المبكةةرة، ومةةدع انعكاسةةص علةةى  ةةحة الط ةةر ونمةةوه ونطةةوره الحركةةي   ويةة ني  ةة ا 
الكتيب ضمت عدد مت ال عاليات والمشةاركات العلميةة للءةاا السةةوا ال ةاني عشةر 
للجمعية ال ا اشتركت رص ضمت ندوة "الط ولة المبكةرة   صاصصةها واةتياجانهةا" 

ود ة للط ولةة  ةوزارة التربيةة والتعلةي   ةالل ال تةرة التي نظمتها اللجةة الوطةية السع
م فةةةةي مركةةةة  2004 كتةةةةوبر  12-10 ةةةةة الموافةةةة  1425شةةةةعباب  28-26مةةةةت  

الملك فهد ال ءافي في مديةةة الريةا   لملةيت  ب نكةوب الجمعيةة قةد ةءءةت رعة  
  ةةةةدافها العلميةةةةة والتوعويةةةةة التةةةةي مةةةةت  يةهةةةةا نطةةةةوير مجةةةةا ت وعةا ةةةةر التربيةةةةة 

ةشةةيل البحةةت التربةةوا الةة ا  سةةه  فةةي نشةةر المعرفةةة و  جةةاد الحلةةول والتعلةةي ، ون
 المالصمة للمشكالت والء ا ا التربوية المعا رة  

وباسةة   ع ةةةاا مجلةة  لدارة الجمعيةةةة السةةعود ة للعلةةةوم التربويةةة والة سةةةية 
نتءدم رالشكر الج ير لسعادة األسةتاذ الةدكتور  ة ان  ةت محمةد الهة ان علةى ن اعلةص 

معية و عداده لمادة   ا الكتيب، متمةيت لةص دوام التوفية ، وألط الةةا م   نشطة الج
 دوام الصحة والسالمة  وهللا الموف  والهادا للى سواا السبير 

 د. صالح بن عبدالعزيز النصار             
 رئيس اللجنة التحضيرية للقاء السنوي الثاني عشر                                

 عضو مجلس إدارة الجمعية              
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 مقدمة:
عةصةةةر مهةةةة  مةةةةت العةا ةةةةر المعةةةة زة  ( و الحركةةةةيض عةةةد الةشةةةةا  البةةةةدني 

 ةة ر لصحة الط ر ونموه فةي مرةلةة الط ولةة المبكةرة، فاألنشةطة الحركيةة نةوفر ف
ص، ومت استكشاف قدرانص،  ر عت ن سثميةة للط ر يتمكت مت  اللها مت التعبير 

 ريت والت اعةةر رةةاآك لب األنشةةطة الحركيةةة نةةوفر    ةةاا ا ةتكةةا  ها  ةيانةةاا ونحةةدي
التجارب والخبرات الحركية التي  مر  ها الط ر في   ه المرةلةة  دءو كما نمعه ، 

  وال ءة رالة   للى مساعدنص على الشعور رالةجاح وا ستمتان رالمشاركة
يةةة للةةى السةةةة ، التةةي نمتةةد مةةت رعةةد السةةةة ال انالمبكةةرةلب مرةلةةة الط ولةةة 

نعد فترة مهمة لتطوير المهارات الحركية لدع الط ةر ونةميةة  الخامسة مت العمر،
 ، يةةةرنبل التطةةةور الحركةةةي ةةة ه المرةلةةةة ةةةالل   السةةةلوك الحركةةةي اإل جةةةا ي لد ةةةص
 ة ه   ثةةاا  ا جتمةاعيو  ه المعرفةي والوجةدانينطةور للط ر ارنباطةاا وثيءةاا ركةر مةت 

 ر نبةةةد  المهةةةارات الحركيةةةة األساسةةةية رةةةالتطورمةةةت ةيةةةاة الط ةةة الحاسةةةمة المرةلةةةة
، وفي ةالة لجادة   ه المهارات الحركية في الصغر،  مكت للط ر فيمةا التدريجي

  م  الممارسة المةتظمة لألنشطة البدنية ،  ب يتطور لد ص التواف  الحركيرعد
المهارات الحركية األساسةية وامةتالك التوافة  الحركةي يتطلةب  اكتسابلب 

مر الط ر رخبةرات ونجةارب ةركيةة متعةددة، ضةمت  ةرامة موجهةة، ايةر  نةةا  ب  
في رع  مجتمعانةا العربية،  ب المهارات الحركيةة األساسةية لةدع العديةد نالةظ 
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، ممةةةا  عةةةةي  نهةةة  لةةةت  متلكةةةوا رةةةالطب  لمةاسةةةبنتطةةةور رالشةةةكر ا مةةةت األط ةةةال  
  في المستءبر التواف  الحركي المطلوب لممارسة  نشطة  دنية متءدمة

 غلةةب عةةادة مةةا وعلةةى الةةرا  مةةت  ب األط ةةال فةةي مرةلةةة الط ولةةة المبكةةرة 
 حصةةر علةةى مةةا  علةةيه  ةةةب الةشةةا  البةةدني والحركةةة، ل   ب رعةة  مةةةه  قةةد  

حتاجةةةص مةةةت  نشةةةطة ةركيةةةة ضةةةرورية لصةةةحتص ونمةةةوه، وذلةةةك رسةةةبب عةةةدم وجةةةود  
ال اصةدة مةت قبةر األ ةر المكاب المتةاح للعةب الحركةي،  و رسةبب الخةوف والحما ةة 

ن سةةةياا و  ةةةدنياا  أل ميةةةة الةشةةةا  الحركةةةي للط ةةةر،ألط ةةةاله ،  و لعةةةدم لدراك األ ةةةر 
ة مةةةت لحوظةةةارةةةة  ب نجةةةد فةةةي وقتةةةةا الحاضةةةر  ب نسةةةبة مار    ،لهةةة ا  اجتماعيةةةاا و 

اليةةةةومي فةةةةي  نشةةةةطة ايةةةةر ةركيةةةةة، م ةةةةر مشةةةةا دة  ه وقةةةةتجةةةةر  وب ء ةةةة األط ةةةةال 
وعلى الرا  مت  ب  ة ه األلعةاب   و والكمبيونرالتل  يوب،  و اللعب ر لعاب ال يدي

نطةةةةور  ، ل   نهةةةةا رالت كيةةةد  والخيةةةالايةةةر الحركيةةةةة قةةةد نةمةةةةي لةةةديه  ا كتشةةةةاف 
  و  نةمي لياقته  البدنية المهارات الحركية لديه 

 
 

 لألطفال؟ ا  لماذا يعد النشاط البدني مهم
نةةص ذو نةة ثير ل جةةا ي علةةى لألط ةةال، أل اا وضةةروري اا  عةةد الةشةةا  البةةدني مهمةة

، العءلةي    ةاا و  الحركةي نطةور   حته  الع وية والة سية وعلى نمو   البدني و 
 يلي  ماكألط ال لفواصد الةشا  البدني      يمكت نلخيصو 
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 ةيةت نشةير البحةو  فةي الجسة  ضةبل الةوزب لةديه  و  ة  نسةبة الشةحوم ،
  ارة رالسمةة للى  ب األط ال األك ر نشاطاا    األقر عرضة لإل

  نعد األنشطة البدنية التي يةت  فيهةا ةمةر الجسة ، كالمشةي والجةرا والهرولةة
والء ةةة  مةةةت   ةةة  األنشةةةطة الم يةةةدة لصةةةحة العظةةةام  والمعلةةةوم  ب  ةةةةاا ك افةةةة 
العظام يت   الل العءديت األولييت مت عمر اإلنساب، مما  عةةي   ميةة فتةرة 

ظةةةام رالكالسةةةيوم ونع يةةة  ك افتهةةةا، الط ولةةةة رمراةلهةةةا المختل ةةةة فةةةي ن ويةةةد الع
  ءلر مت اةتما ت اإل ارة  هشاشة العظام في الكبر  األمر ال ا

   نحةةةد  االبةةةاا قبةةةر مةتصةةة   علةةةى الةةةرا  مةةةت  ب  مةةةرا  شةةةراييت الءلةةةب
جةداا لصةحة الءلةب  ة األنشطة البدنية في الصغر م يةدالعمر، ل   ب ممارس

  البةدني مةت قبةر األط ةال رانتظةام واألوعية الدموية  كما  ب ممارسة الةشةا
الوقا ةة  سه  فةي ءود   الا للى     مخاطر اإل ارة ر مرا  الءلب، وي

 مت رع  األمرا  الم مةة، كارن ان ضغل الدم وداا السكرا 

 سةةاعد علةةى نة لةةدع األط ةةال مةةت المدكةةد    ةةاا  ب ممارسةةة األنشةةطة البدنيةة
  ا رمرونة الم ت م ع زنو الع لية واألونار  الع الت قوةنةمية 

  نخرا  في األلعةاب الحركيةة م يةد شك في  ب ممارسة األنشطة البدنية وا 
   اا للصحة الة سية للط ر، كما  ب ممارسة األنشطة البدنية مة  اآ ةريت 

  عد عةصراا مهماا للةماا ا جتماعي للط ر 
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  كي يةةةةة مةةةةت  ةةةةالل األنشةةةةطة الحركيةةةةة يةةةةتمكت األط ةةةةال مةةةةت التعةةةةرف علةةةةى
واللعةةةةب يةةةةت  ةةةةةت  السةةةةلوك الحركةةةةياسةةةةتخدام  جةةةة اا الجسةةةة ، ومةةةةت  ةةةةالل 

 غاماألط ةةال علةةى الت كيةةر ونجهيةة  عءةةوله  لةةإلدراك والةةتعل   لب رحةةو  الةةد
سةتحت عةةدما يةخرطةوا  ةال ن  طندكد لةا فةي الواقة   ب ملكةة الت كيةر لةدع األ

الجسة   رعة  العلمةاا  عتءةدوب جةازميت  ب في األنشطة البدنية، مما  جعر
  و ال ا  عل  الدماغ ولي  العك  

  علةى الط ةر لب نعل  المهارات الحركية األساسية في مرةلةة الصةغر  سةاعد
، األمر الة ا  عة ز انخراطةص فةي  نشةطة ةركيةة ص الحركينوافءنطور سرعة 
 نمل ةياني نشل في مرةلة الرشد  لنبان على دمة فيما رعد، ويساعدهمتء

 

يةةةدة التةةةي  جةيهةةةا الط ةةةر مةةةت ممارسةةةة األنشةةةطة البدنيةةةة ونظةةةراا لل واصةةةد العد
رانتظةةام،  اةةرو  ب نجةةد العديةةد مةةت الجمعيةةات الطبيةةة والهيلةةات الصةةحية، م ةةر 
جمعية طب الءلب األمريكية والمرك  الوطةي األمريكي لمراقبة األمرا  والوقا ةة 

 لرياضةةيوالكليةةة األمريكيةةة للطةةب ا مةهةةا، واألكاد ميةةة األمريكيةةة لطةةب األط ةةال،
مرةلة الروضة للةى نها ةة المرةلةة ال انويةة  مت  داا نو ي  وجوب مةح األط ال 

  يةةادة وعةةيه   ، نعةةةىذات ك ةةااة وجةةودة عاليةةة ربيةةة البدنيةةةدروسةةاا يوميةةة فةةي الت
 رف  مستوع نشاطه  البدني، ونحسيت لياقته  البدنية ن  مية الةشا  البدني، و ر
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 :مرحلة الطفولة المبكرةخصائص النمو البدني في 
سةةةةواتض رخصةةةاصص  5-2يتصةةة  الط ةةةر فةةةي مرةلةةةة الط ولةةةة المبكةةةرة (

مةت  ة ه الخصةاصص فمراةةر الط ولةة األ ةرع، رءيةة  مية ه عةت   دنية ومعدل نمو
 يلي  ما

 

 كتلة الجسم وطوله ونمو أجهزته:
 يا كوب نمو جس  الط ر مستمراا، لكةص رط  
 سة ،  مةا  115س  للى  80 مته المرةلة والبةات في    يتراوح طول البةيت

 كج   24كج  للى  11تراوح لدع كال الجةسيت مت كتلة الجس  (وزنصض فت

  كجةةة  فةةةي  3-2 ةةةالل مرةلةةةة الط ولةةةة المبكةةةرة نةةة داد كتلةةةة الجسةةة  رمعةةةدل
  سةوياا  س  9-6د طول الجس  رمعدل السةة، وي دا

  مت طةول  %60سةوات ةوالي  3يبلغ طول الجس   ثةاا الجلوس في عمر
مت طول الجس  عةد  %50الجس  الكلي، ونةخ     ه الةسبة للى ةوالي 

 سةوات  6عمر 

  نكوب عظام الط ر في   ه المرةلة ليةة 

  ةاك نشارص كبير  يت جسمي ال كر واألن ى فةي  ة ه المرةلةة،  ا ةة عةةد 
 الةظر لليهما مت الخل  
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  ، ويبلغ معدل ضربات الءلةب  ثةةاا  كوب الءلب والرصتاب  غيريت في الحج
 5للةةةى  3ضةةةربة فةةةي الدقيءةةةة لةةةدع األط ةةةال مةةةت  110-100الجلةةةوس مةةةت 

ضةةربة فةةي الدقيءةةة وقةةد  200سةةةوات، كمةةا نتجةةاوز ضةةربات الءلةةب الءصةةوع 
ضةربة فةي الدقيءةة   مةا معةدل التةة    ثةةاا الراةةة فيتةراوح  210نصر للةى 

 سةوات  5-3مرة في الدقيءة لدع األط ال مت  25للى  22مت 

 
 

 نسبة الشحوم في الجسم:
ن داد نسبة الشحوم في الجس  لةدع كةر مةت الة كور واإلنةا  علةى السةواا 

مةت كتلةة  %25-20نسةبتها للةى يت مت العمةر، لتصةر فةي ت الل السةتيت األولي
رعةد كر مت عدد الخال ةا الشةحمية وةجمهةا  الجس ، ويكوب ذلك نانجاا عت زيادة 

فةي الجسة  رالتةةاقص قلةيالا ةتةى مةت العمةر نبةد  نسةبة الشةحوم  يتتةياألول السةتيت
يوجةةةد  مةةةت كتلةةةة الجسةةة   و  %15سةةةةوات، ةيةةةت نبلةةةغ ةةةةوالي  6-5 عمةةةر  لةةةوغ

فةةي  ةة ه  مءارنةةة رالبةةةات الجسةة  لةةدع البةةةيت نسةةبة الشةةحوم فةةي فةةي كبيةةر ا ةةتالف
الشةةحوم ونسةةه  كةةر مةةت التغ  ةةة والةشةةا  البةةدني فةةي التةة ثير علةةى نسةةبة  ،المرةلةةة

في الجس  لدع األط ال، ف يادة اسةتهالك األطعمةة الغةيةة رالسةعرات الحراريةة مة  
ددا رالطب  للى ةدو  السمةة لد ةص، ومةت يانخ ا  ةج  الةشا  البدني للط ر 
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 ةةةا نكمةةت   ميةةة العةا ةةة  تغ  ةةة الط ةةر فةةي مرةلةةة الط ولةةة المبكةةرة ونعويةةده علةةى 
 عمره الةشا  البدني المالص  ل مارسةم

 

 ض BMI( مؤشر كتلة الجسم
، ويمكةةت ضوزب الجسةة (كتلتةةص  مةة نةاسةةب طةةول الجسةة   ةةو مدشةةر  عكةة  

علةى رام جةساب مدشر كتلة الجس  مةت  ةالل قسةمة كتلةة الجسة  (وزنةصض رةالكيلو 
وةتةةى وقةةت قريةةب، لةة   كةةت  ةةةاك معةةايير لمدشةةر كتلةةة  الطةةول (رةةالمترض،مربةة  

سةةةةة  لءةةةد كةةةاب المدشةةةر  18دوب عمةةةر الجسةةة  مت ةةة  عليهةةةا لألط ةةةال والةاشةةةلة 
 سةةتخدم فءةةل مةة  الراشةةديت، ةيةةت  كةةوب نةاسةةب الطةةول والةةوزب مالصمةةاا لذا كةةاب 

 18.5  و ذا كةةاب المدشةةر  قةةر مةةت 2مكجةة  25قةةر مةةت   للةةى 18.5 مةةتالمدشةةر 
المطلوب   مةا  الءدر نحيالا،  ا وزنص دوب   عد ف لك  عةي  ب الشخص 2كج   م

فيعةةةي ذلةةك زيةةادة فةةي الةةوزب، و ذا  لةةغ  2كجةة  م 29.9-25 مةةت لذا كةةاب المدشةةر
  لدع الشخص  دانة يوةي  وجودف ك ر فه ا  2ج  مك 30المدشر 

م، نةة  اسةةتحدا  معةةايير للبدانةةة وزيةةادة الةةوزب للةة يت  ةة  2000وفةةي عةةام 
 لةة  ط ةةر  200سةةةة، ةيةةت نةة  ةصةةر  يانةةات الطةةول والةةوزب لحةةوالي  18دوب 
سةةة، مشةةتءة مةت مجموعةةة  18مةت سةةةتيت للةى  قةةر مةت   ن ةى فةةي األعمةارو ذكةر 

ات المتحةدة األمريكيةة،  ةي الو  ة ،دراسات كبرع  جريت في ست دول مةت العةال 
ر ، والبرازيةةر، و ولةةةدا، و ةةونة كةةونة، وسةةةغافورة، ثةة  نةة  ل ةةدار معةةاييوبريطانيةةا
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 نحةةةددسةةةةة،  18مةةةت سةةةةتيت للةةةى  قةةةر مةةةت  دوليةةةة لمدشةةةر كتلةةةة الجسةةة  لألعمةةةار
  كتلةة الجسة على مدشةر   ةااا  ،لدع األط ال ستوع كر مت زيادة الوزب والبدانةم

ض يوضةةح نلةةك المعةةايير الخا ةةة راألط ةةال الةة يت نتةةراوح  عمةةار   1والجةةدول رقةة  (
مت سةتيت للى ست سةوات، ةيت  مكت ا سترشةاد  تلةك المعةايير الدوليةة للحكة  

 ط ال في نلك المرةلة العمرية على مدع وجود البدانة  و زيادة الوزب لدع األ
 

معايير مؤشرر كتلرة الجسرم التري تشرير إلرة ايرادة الرواد أو البدانرة لرد  (: 1جدول رقم )
 *.األطفال الذكور واإلناث فيما بين سنتين وست سنوات

 

 العمر 
 )بالسنة(

 البدانة ايادة الواد 
 إناث ذكور إناث ذكور

2.0 18.41 18.02 20.09 19.81 
2.5 18.13 17.76 19.80 19.55 
3.0 17.89 17.56 19.57 19.36 
3.5 17.69 17.40 19.39 19.23 
4.0 17.55 17.28 19.29 19.15 
4.5 17.47 17.19 19.26 19.12 
5.0 17.42 17.15 19.30 19.17 
5.5 17.45 17.20 19.47 19.34 
6.0 17.55 17.34 19.78 19.65 

 مربع الطول )بالمتر(.÷  تالي: الواد )بالكجم( يتم حساب مؤشر كتلة الجسم كال*  
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 Cole, et al, BMJ, 2000 مصدر البيانات    
 

 خصائص التطور الحركي في مرحلة الطفولة المبكرة:
ات الحركيةةة التةةي نحةةد  غيةةر مةةت الت سلسةةةفةةي مرةلةةة الط ولةةة المبكةةرة،  ةةةاك 

 نةص  سرعتص، ايةر رةلة  وللط ر، ولعر     ما  مي  التطور الحركي في   ه الم
مظةةا ر   ةة     لبمتسةةاويةب رمعةةد ت و يتطةةور    ب األط ةةال   جةةدر اإلشةةارة للةةى

  ينتم ر في اآن حد  للط ر في   ه المرةلةالتطور الحركي ال ا  
 جسة   عةداب كبيةراب الللةى طةول  وج عةص نسةبة الط ةر على الرا  مت  ب ر س

 ةعوبة عليةص مةت األط ةال األكبةر  ، مما  جعةر الحركةة  ك ةرالبالغيتمءارنة ر
عمةةةراا، ل   نةةةص مةةة  نءةةةدم الط ةةةر فةةةي العمةةةر يةةة داد طةةةول الةةةرجليت لد ةةةص ونةمةةةو 
ع ةةالنص ونءةةةوع ويسةةتمر جهةةةازه العصةةةبي فةةي التطةةةور، األمةةر الةةة ا  سةةةاعد 

 نطوره الحركي  على

  على الرا  مت نطور الءدرة الحركية األساسية للط ر رصةورة مطةردة فةي  ة ه
نوافءةاا   نص يواجص  عوبة  كبر في األنشطة الحركية التي نتطلبالمرةلة، ل  

 استخدام كال الرجليت  و ال راعيت معاا ك ةركياا 

 ظهةةر فةةي  ةة ه المرةلةةة  ب الةةتحك  فةةي المهةةارات الحركيةةة الدقيءةةة  ) Fine 

motor skillsلةةي  علةةى  كمةةر وجةةص، علةةى الةةرا  مةةت التطةةور الملحةةو  لةةدع  ض
  ضGross motor( الحركية الكبرع  الط ر في المهارات
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  نتحسةةةت قةةةدرة الط ةةةر علةةةى اإلدراك، ونةةة داد درجةةةة لةساسةةةص رموقةةة  جسةةةمص
وةركتص، كما نرنءي قدرنص على ا ن اب، لكت على الرا  مت التطور السري  

 لحيةةة للمكةةةاب وا  ةةةالل  ةةة ه المرةلةةةة، ل   ب لدراك الط ةةةرللحةةة  الحركةةةي 
 وا نجا ات  شوبص رع  التشويش 

  ية لدع الط ر في   ه المرةلة، لكت نظر قدرنص على نتب  ؤ نتحست ةدة الر
 األشياا المتحركة  مامص ونءدير سرعتها محدودة 

 ة للط ر محدودة في   ه المرةلة نظراا لصغر ةجة  الكتلةة ينعد الءوة الع ل
 جهازه العصبي اإلرادا  نطور الع لية وعدم اكتمال

  الجس  قبر الصغرع نتطور لد ص الع الت الكبرع في 

  ب نبدو قدرنص على التحمر  ثةةاا الةشةا  البةدني محةدودة، وعلةى الةرا  مةت 
 الط ر يبدو نشيطاا ومتحركاا في   ه المرةلة ل   نص يتعب رسرعة 

  كوب نواف  العيت واليد اير مكتمر لدع الط ر في   ه المرةلة  

  نبدو قدرة الط ر على نركي  ا نتباه قصيرة 

  كوب لدع الط ر في   ه المرةلة قصر نظر  مكت  ب  

 ةول ن سص ة الط ر في   ه المرةل نتمحور  نشطة االباا ما 
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 الصحية والحركية للطفل: اتالفحوص
الصةةحية والحركيةةة التةةي يةبغةةي الءيةةام  هةةا  ةةيت  ات ةةةاك جملةةة مةةت ال حو ةة

شاف  ا مشكالت فترة و  رع في مرةلة الط ولة المبكرة،  كوب الغر  مةها اكت
البةدني  و نطةوره الحركةي  مةت  الط ةر  حية  و ةركية  مكت  ب ندثر على نمو

 يلي      نلك ال حو ات وا  تبارات ما
  يةبغةةةي متارعةةةة نمةةةو طةةةول الجسةةة  وكتلةةةة الجسةةة  رصةةةورة دوريةةةة، ومءارنتهةةةا

رالمعةةةةايير ا عتياد ةةةةة لألط ةةةةال اآ ةةةةريت فةةةةي العمةةةةر ن سةةةةص  لب زيةةةةادة وزب 
الحةةدود الطبيعيةةة  شةةير للةةى وجةةود سةةمةة لةةدع الط ةةر، كمةةا  ب الجسةة  عةةت 

انخ ةةا  وزنةةص  و عةةدم زيةةادة طولةةص قةةد  عةةد مدشةةر علةةى نءةةص نغ يتةةص،  و 
د مشكلة  حية لد ص  كر ذلك قد يةدثر رصةورة مباشةرة  و ايةر مباشةرة وجو 

 على نشا  الط ر الحركي 

 ود لب وجةةة    ةةةد مةةةت فحةةةص ةةةةدة الةظةةةر لةةةدع الط ةةةر وكةةة لك ةركةةةة عيةيةةةص
ي المةرنبل رةالةظر، مشكالت في العيةيت  ءود ةتماا للةى لعاقةة نطةوره الحركة

 ، مما يدثر سلباا على مشاركتص في األنشطة الحركية كتواف  العيت واليد

 العصةةبي الع ةةلي لةةدع الط ةةر  لب ضةةع  التوافةةة    يةبغةةي فحةةص التوافةة
  لةدع في عةصر التواف اضطرابعلى وجود  اا العصبي الع لي  عد مدشر 
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 ب  يمةةا  سةةتدعوره الحركةةي، و ةة ا الط ةةر، األمةةر الةة ا يةةدثر سةةلباا علةةى نطةة
 ألط ال  مرا  ا  فحصص مت قبر طبيب مختص رتي

 لمعرفةة نمكةت الط ةر مةت المهةارات الحركيةة األساسةية،  يةبغي لجةراا فحةص
فغالبية األط ال يتمكةوب مت اإللمام رالمهةارات الحركيةة فةي  عمةار محةددة، 

 3-2.5يت  االباا  يت سةة ونصة  للةى سةةتيت، والء ة   حةد   ةيت ا فالجر 
سةوات،  ما الوثب (كما في نل الحبرض  4-3ا  يت مسةوات، والحجر يت  في
سةةوات  كةر ذلةك علةى افتةرا   ب األط ةال  مةروب  5-4فيحد  فيما  يت 
 في الوقت المةاسب  لديه    ه المهاراتسه  في نطور  تجارب ةركية ن

 

 ض Fundamental Motor Skills( ات الحركية األساسيةالمهار 
إلجةةةادة مهةةةارات  عةةةد امتالكهةةةا  مةةةرا  ضةةةرورياا   ةةةي مهةةةارات ةركيةةةة  وليةةةة

 نةءسةة  للةةةى قسةةةميت، و ةركيةةة متءدمةةةة، رمةةا فةةةي ذلةةك مهةةةارات األنشةةطة الرياضةةةية
 ،  ما رصيسيت

 Gross Motor Skills المهارات الحركية العامة )الكبر ( -أ
التي نتطلب ةركة الع الت الكبرع في الجسة ، كالمشةي، مهارات  ي ال

والجرا، والء  ، والوثب، والحجر، للخ   ، ونتطلب   ه المهارات راإلضةافة للةى 
سةةالمة الجهةةةاز العصةةبي والجهةةةاز الع ةةلي الهيكلةةةي عةصةةرا التوافةةة  وا نةةة اب، 

علةى مةدع  نطور ةا مهارات في مرةلةة الط ولةة، ويكتمةرويبد  نطور معظ    ه ال
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على  ب رع  العلماا  عتءد  ب ال تةرة  ،نها ة الط ولة المبكرة والط ولة المتوسطة
الحاسمة لتطور الشبكة العصبية في الدماغ المختصة رالتحك  الحركةي للمهةارات 

 الحركية العامة  ي ةتى الخامسة مت العمر 
 ةةةةي  ،واننةءسةةةة  المهةةةةارات الحركيةةةةة العامةةةةة ( و الكبةةةةرعض للةةةةى ثالثةةةةة  نةةةة

ض والمهةةةةارات الحركيةةةةةة ايةةةةةر Locomotor Skillsالمهةةةةارات الحركيةةةةةة ا نتءاليةةةةة (
 ض Manipulative Skills( المةاولةةةومهةةارات  ض،Non Locomotor Skillsا نتءاليةةة (

 ر اومت المعلوم  ب معظ  األنشطة البدنية والرياضية التي  ءوم  ها اإلنساب يتةد
 ت الحركية العامة فيها نوعاب  و  ك ر مت المهارا

 :المهارات الحركية االنتقالية -1
 ي مهارات يت  نطور ا  ثةاا األنشطة الحركية التي يت  فيها ا نتءال مت 

في نلك األنشطة يت  نحريك كامر الجسة  مةت مكةاب آ ةر، ونشةمر   مكاب آ ر
جةر،  ، الوثةب، الحالمشةي، الجةرا، الء ة نلك المهارات األنشةطة الحركيةة التاليةة 

 ، الت ةل ، الدةرجة، ال ة ، التسل  الخبب، الةل
 المهارات الحركية غير االنتقالية: -2

و ي مهارات يت  نطور ا  ثةةاا ةركةة الط ةر فةي مكانةص، سةواا مةت  ةالل 
نلةك المهةارات األنشةطة  ت ةمتةركة ج ا مت الجسة   و مجموعةة  جة اا مةةص، ون
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، ا لتةةةواا، الةةةدف ، السةةةحب، التةةة رجح، ا نةةة اب، ا ةةةةاالتمةةةدد، ا ن الحركيةةةة التاليةةةة 
 التعل ، ا لت اف 

 :المناولةمهارات  -3
ةركية يت  فيها قة ف جسة   و نمريةره  و ضةربص  و اسةتءبالص،   ي مهارات

اسةةةتخدام  داة  و وسةةةيلة، ويتطلةةةب  ةةة ا الةةةةون مةةةت  ممارسةةةتها يةةةت   ثةةةةاا وعةةةادة مةةةا
 ، ونشةةةةمر نلةةةةك المهةةةةارات األنشةةةةطة المهةةةةارة قةةةةدراا محسوسةةةةاا مةةةةت ال ةةةةبل والةةةةتحك

المسةةةك، اللءةةة ، الءةةة ف، الركةةةر، ال ةةةرب، اإلرسةةةال، التمريةةةر،  الحركيةةةة التاليةةةة 
 التةطيل 

 Fine Motor Skills المهارات الحركية الدقيقة )الصغر ( -ب
التةةةةي نتعلةةةة  رالتعامةةةةر مةةةة  األشةةةةياا الصةةةةغيرة،  الحركيةةةةة  ةةةةي المهةةةةارات

مةةت  عمةةال  رص ذلةةكاشةة ونركيبهةةا، ومةةا اب الصةةغيرةكالكتارةةة، والرسةة ، وفةةك األلعةة
يبةةد  نطةةور رعةة  مةةت المهةةارات الدقيءةةة،  واالبةةاا مةةا  نتطلةةب نحكةة  ةركةةي ودقةةة

فةةةي انجا ةةةات مختل ةةةة فةةةي  غكمسةةةك األشةةةياا رالءب ةةةة، ونركهةةةا،  و نحريةةةك الرسةةة
المهةارات الدقيءةة التةي نتطلةب نوافءةاا  مت مرةلة المهد والرضاعة، اير  ب رع 

 و  دا ةةةة مرةلةةةة  كتمةةةر نطور ةةةا ل  فةةةي نها ةةةة مرةلةةةة الط ولةةةة المبكةةةرة،  ودقةةةة  
ايةةر  ب الةةبع   عتءةةد  ب ال تةةرة الحاسةةمة لتطةةور المهةةارات  الط ولةةة المتوسةةطة،

 الحركية الدقيءة والتوقيت  ستمر ةتى التاسعة مت العمر 
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 الطفولة المبكرة:التطور الحركي لد  الطفل في مرحلة 
ة الط ولةة المبكةةرة مرةلةة مهمةة للط ةر، يةةت  فيهةا نطةور مهارانةةص نعةد مرةلة

الط ةةةةةر للمهةةةةةارات الحركيةةةةةة  اكتسةةةةةاباألساسةةةةةية (العامةةةةةة والدقيءةةةةةةض  لب  الحركيةةةةة
األساسية وامتالكص التواف  الحركي يتطلب  ب  مر الط ر  تجارب ةركية متةوعة 

ت الحركيةةة ونشةةير رحةةو  الةةدماغ للةةى  ب الخبةةرانسةةاعده علةةى التطةةور الحركةةي  
التةةةي  مةةةر  هةةةا الط ةةةر فةةةي مرةلةةةة الط ولةةةة المبكةةةرة لهةةةا نةةة ثير عميةةة  علةةةى نمةةةو 
الةةدماغ، ةيةةت نصةةبح  ةة ه الخبةةرات والتجةةارب رم ارةةة المةبةةص الةة ا  ح ةة  الةةدماغ 
على نكويت شبكة مو النص العصبية  لب ممارسة الط ر مبكراا لألنشطة الحركية 

والركةر والءة ف واللءة ، يةوفر التةبيةص  العامة، م ر المشي والجرا والتسةل  والء ة 
الةةالزم للةةدماغ ل ةةبل التطةةور الحركةةي مبكةةراا، كمةةا نةةددا ممارسةةة نلةةك األنشةةطة 
الحركيةةةةة للةةةةى زيةةةةادة نةةةةدف  الةةةةدم للةةةةى الةةةةدماغ، وبالتةةةةالي ن ويةةةةده رمصةةةةدر الطاقةةةةة 

 الرصيسي لص،    و و الجلوكوز 
د يت  ساسةةةييت علةةةى مبةةة لب نسلسةةةر التطةةةور الحركةةةي للط ةةةر يتحةةةدد  ةةةةااا 

 حكمةةةاب    ةةةاا عمليةةةة الةمةةةو البةةةدني لةةةدع الط ةةةر  المبةةةد  األول  ةةةو  ب التطةةةور 
الحركي  حد  مت الر س للى الءدم، ويعةي ذلك  ب الج ا العلوا مت الجس   داا 
رةةةالر س، يتطةةةور قبةةةر الجةةة ا السةةة لي مةةةت الجسةةة    مةةةا المبةةةد  ال ةةةاني الةةة ا  شةةةمر 

لتطةةور  حةةد  مةةت الجةة ن للةةى األطةةراف، التطةةور الحركةةي والة ةةة فيتم ةةر رةة ب ا
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ةيت يت  التحك  في الر س والرقبة ث  يتحست التحك  في الكت يت واليديت، ثة  رعةد 
يةتشةةةر الةةةتحك  للةةةى الةةةوركيت والحةةةو  و  يةةةراا للةةةى  ،الةةةتحك  فةةةي الجةةة نةةةةدو  
 الساقيت 

 ةةةو نطةةةور التوافةةة  مظةةةا ر التطةةةور الحركةةةي لةةةدع الط ةةةر  لعةةةر مةةةت   ةةة 
لحركةةي لد ةةص  لب ضةةبل التوافةة  الحسةةي الحركةةي لةةدع اإلنسةةاب يةةت  مةةت ا يالحسةة

ض ةيةةت  ءةةوم  ةة ا الجةة ا مةةت الةةدماغ راسةةتءبال Brain Stem ةةالل جةة ن الةةدماغ (
المعلومةةةات الحسةةةية، سةةةواا الدا ليةةةة مةهةةةا (مةةةت  ةةةالل المسةةةتءبالت الحسةةةية فةةةي 

ذبض  و جهةاز ا نة اب فةي األ ة والم ا ر، وكة لك مةتالع الت واألونار الع لي
  واللمةة  والسةةم  والةظةةر والتةة و ض، شةةال ةةة الخارجيةةة (مةةت  ةةالل الحةةواس الخمةة 
 ومت ث  ضبل الحركة وجعلها سلسلة 

لب المسةةةةتءبالت الحسةةةةية الموجةةةةودة فةةةةي الم ا ةةةةر والع ةةةةالت واألونةةةةار 
الع ةةةلية نءةةةوم راإلةسةةةاس رحركةةةة الع ةةةالت وةركةةةة الم ا ةةةر و وضةةةان الجسةةة  

على الجس    مةا دور جهةاز ا نة اب الموجةود فةي  ىالملءوك لك اإلةساس رال ءر 
األذب فيتم ةةةر فةةةي ضةةةبل ا نةةة اب واإلةسةةةاس رالجاذ يةةةة وكةةة لك الشةةةعور را نجةةةاه 

المحةةيل راإلنسةةاب  ويظهةةر دور جهةةاز ا نةة اب  وضةةوح فةةي  لحيةة الصةةحيح فةةي ا
 الحركةةةةةات البدنيةةةةةة التاليةةةةةةة  ال ةةةةةة ، والةةةةةدوراب، والء ةةةةةة ، والمرجحةةةةةة، والشةةةةةةءلبة 

المسةةتءبالت الحسةةية فةةي العيةةةيت مةةت  ةةالل  يةةت  نةميةةةإلضةةافة للةةى مةةا سةةب ، را
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 نشةةةطة ةركيةةةة نطةةةور نوافةةة  العةةةيت واليةةةد والعةةةيت والءةةةدم، كتةطةةةيل الكةةةرة وضةةةرب 
 و نشطة الء ف واللء     ةرالونات ملون

ويت ثر نطور المهارات الحركية األساسية في مرةلة الط ولة المبكةرة لةدع 
 ا زيةةادة  ضHyperextensible Joints( لمصةةا يت ر ةةر  مرونةةة الم ا ةةراألط ةةال ا
،  و اللةة يت لةةديه  مشةةكالت فةةي ا نةة اب،  و اللةة يت  عةةانوب مةةت انخ ةةا  مرونتهةةا

ض  لة ا يبةدو الط ةر المصةاب  هة ه المشةكالت Muscle Tone( فةي التةونر الع ةلي
  كاأل ر  عةدما  ءوم ر داا رع  مت األنشطة الحركية األساسية

ويعتءةةد  ب التطةةور الحركةةي السةةري  فةةي مرةلةةة الط ولةةة المبكةةرة واكتسةةاب 
المهةةارات الحركيةةة األساسةةية لةةدع الط ةةر يةبةةي  توافةة  ةركةةي وقةةدرة رياضةةية فةةي 
مرةلةةة الرشةةد  ايةةر  نةةص لةة  ي بةةت للةةى ةةةد اآب لةةدع األط ةةال األسةةوياا  ب  ةةةاك 

 اه  عالقة وطيدة  يت معدل التطور الحركي للط ر ومستوع ذكا
فةي ال ءةرات التاليةةة، نسةتعر  رعةة  مالمةح التطةور الحركةةي الطبيعةي الةة ا 

  حد  لدع الط ر في مرةلة الط ولة المبكرة 
 :الأطفال من سنتين إلى ثلاث سنوات

 المهارات الحركية العامة:
 على األر    جرا  دوب الوقون 

  حجر على رجر واةدة  
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 لو األ رع  صعد على الدرج مستخدماا قدماا ن 

  ية ل مت الدرج مستخدماا قدماا نلو األ رع 

  لى الخل  ل مشي 

  بل ان انص على رجر واةدة للحظات   

   يرمي  يده مت فو  الكت 

  يرمي كرة  غيرة لمسافة قصيرة 

  يركب دراجة ذات ثال  عجالت 

 المهارات الحركية الدقيقة:
  تح اطاا العلبة   
  الخشبي     األوناد الخشبية في اللوح 
  مسك الءل   يده  د ا مت قب تص  
  ءلب   حات الكتاب واةدة نلو األ رع  
  ات  شبية ( و  الستيكيةض  غيرة فو  رع ها البع  بع    ر   مر 
   مكةص مت نءليد  ل مستءي  رالءل  

 

 :الأطفال من ثلاث إلى أربع سنوات 

 المهارات الحركية العامة:
   ك ر  حجر على رجر واةدة مرنيت  و 

  بل ان انص على قدم واةدة ل ترة قصيرة   

 مءبولة  يرمي  يده مت فو  الكت   دقة 
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 نحوه  صج مسك ركرة كبيرة نت 

 المهارات الحركية الدقيقة:
  كبار نءريباا كالءل  ال مسك 

   مكةص مت نسخ داصرة  و نءاط  

  ءط  مستخدماا المءص   

     9 البع   مربعات  شبية  غيرة فو  رع ها 
 

  إلى خمس سنوات: الأطفال من أربع 

 المهارات الحركية العامة:
  مسك الكرة  يد ص  
 ها يةطل الكرة ويمسك 
  يرمي الكرة لألعلى ويمسك  ها 
  ثواني  5-4  بل ان انص على قدم واةدة لمدة 
   األ رع واضعاا قدماا  مام  مشي على  ل مستءي 

 المهارات الحركية الدقيقة:
   مستخدماا المءص   دقة ءط 
     10   مربعات  شبية  غيرة فو  رع ها البع 
  اا لولبي اا يربل مسمار  
 :الأطفال من خمس إلى ست سنوات 



 23 

 المهارات الحركية العامة:
  يركر كرة متحركة 
  يةل الحبر  ة سص 
  يركب الدراجة 
  يةطل الكرة  
  ء ف الكرة  دقة جيدة  

 المهارات الحركية الدقيقة:
 تمكت مت نسخ مرب   و م لت ي 
  ءط  مستخدماا المءص نمطاا مستءيماا ومةحةياا  
  رشكر  ك ر دقة  يلوب 
  يربل شريل ة ااه 
  ل  سحاب سترنص غ 
 

 تقييم النشاط البدني واألداء الحركي للطفل:
كوب مهارات الط ر الحركية نغي  ب بفي نها ة مرةلة الط ولة المبكرة، ية

اليةة وايةةر ا نتءاليةة قةد نطةةورت، ويكةوب قةادراا علةةى المشةاركة فةةي ءتاألساسةية ا ن
، كمةا يةبغةي عليةص  ب  كةوب مشةاركاا فةي المةاولةة والتوقيةت نشطة ةركيةة نتطلةب 

 نشةةةطة  دنيةةةةة نةمةةةي جهةةةةازه الةةةةدورا التة سةةةي ونءةةةةوا ع ةةةةالنص  فةةةي نها ةةةةة  ةةةة ا 
رف عةةويت  ب يةةتمكت مةت نحديةةد  جة اا جسةةمص،    ةاا  المرةلةة، يةبغةةي علةى الط ةةر
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على األنشطة الحركية التي  مارسها، ويتعاوب م  زمالاه  ثةاا األنشطة ويةةدمة 
بةةةان اإلرشةةةادات والتعليمةةةات لنيةبغةةةي عليةةةص  ب  كةةةوب قةةةادراا علةةةى  ،معهةةة     يةةةراا 

والءةةةوانيت التةةةي نحكةةة  ممارسةةةة األنشةةةطة الحركيةةةة ونلةةةك المتعلءةةةة رءواعةةةد السةةةالمة 
 واألماب 
قاصمةةة فحةةص (نحءةة ض  مكةةت ا سترشةةاد  هةةا عةةةد نم ةةر  الءاصمةةة التاليةةة لب

نءيي  األداا الحركي للط ر ومشاركتص في األنشطة البدنية سواا دا ةر الصة   و 
 ارجةةةص  كمةةةا  مكةةةت ا سترشةةةاد راسةةةتمارة نءيةةةي  الةشةةةا  الحركةةةي للط ةةةر المرفءةةةة، 

مشةةاركتص فةةي  والتةةي نوضةةح معلومةةات  ساسةةية عةةت الةمةةو البةةدني للط ةةر، وكي يةةة
 ثةةةةاا األنشةةةطة الحركيةةةة،  مةةةت قبلةةةصءةةةدار الجهةةةد المبةةة ول األنشةةةطة الحركيةةةة، وم

ومهةارات ءاليةة تءاليةة وايةر ا نتالحركةي فةي المهةارات الحركيةة ا ن صألداصةونءييمةاا 
  ، وجوانب   رع معرفية وسلوكية مرنبطة رالةشا  البدني للط رالمةاولة

 

المهررارات الحركيررة  مررن أداءطفررل ق( مررن تمكررن القائمررة فحررص )أو تحقرر
 األساسية:

  يةةةتمكت مةةةت  داا المهةةةارات الحركيةةةة األساسةةةية رصةةةورة جيةةةدة، م ةةةر المشةةةي
والرمةةةي واللءةةة  والركةةةر والجةةةرا والحجةةةر والعةةةدو والء ةةة  والوثةةةب والت ةلةةة  

 والدةرجة 
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  يتمكت مت الحركة وا نتءةال مةت مكةاب آ ةر رطةر  مختل ةة مة  مجموعةات
 ل  دوب ا  طدام  ه   و الوقون على األر  مت األط ا

 و لى  ا  خل، و لى المامفي جمي  ا نجا ات (للى األ  مكةص مت الحركة ،
  ضمت الجانبيت

  مكةص مت نغيير انجا ص  و التوق  عةدما يدمر   لك  

 ببلا عةدما يدمر   لك و   مكةص مت التحرك رسرعة 

 علةةى شةةكر لةةى شةةكر مةحةى  و  مية   ةةيت الحركةة رانجةةاه مسةةتءي  والحركةة ع
 متعرج 

  مةةةةت  مكةةةةةص التحةةةةرك ةةةةةول األشةةةةياا  و األجسةةةةام، ونحتهةةةةا، ومةةةةت فوقهةةةةا، و
  اللها 

 ) يد ةصالحركةة و ك مكةص التحرك م  انخاذ  وضان مختل ة ألج اا مت جسةمص 
 الجانبيت،  و الحركة والجس  مةحةي، و ك اض  على لألعلى،  و

 علةةةةى مسةةةةتءي  علةةةةى  ةةةةل  يةةةةتمكت مةةةةت المشةةةةي علةةةةى عارضةةةةة التةةةةوازب ( و
 األر ض للى األمام و لى الخل  و لى الجانب 

  ستطي   ب  حاكي ةركة الحيوانات  

  مكةةةةةةص  ب  مشةةةةةي و ةةةةةو  حمةةةةةر كيسةةةةةاا مةةةةةت الرمةةةةةر ( و قطعةةةةةة  شةةةةةبية  و 
   الستيكيةض فو  ر سص  و على كت ص 
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   و نردد يتدةرج على الجانب  دوب نوق  

  لة الء   يبد  في ثةي ركبتيص عةد محاو 

   سمص لألعلى  ثةاا التسل  ج دف  ستطي 

  ر ج اا متعددة مت جسمص  لس ةجية مكةص مت ضرب كرة 

  مكةص مت ق ف الكرة ألعلى ومت ث  لء ها قبر ارنطامها راألر  مرنيت  

   مكةص مت ركر الكرة و ي ثا تة رعد قيامص راقتراب سل  

  فو  الكت   و مت نحتص ستطي   ب يرمي مت  
 ةص  ب  ء   في مكانص رصورة مستمرة  مك 

  مكت  ب يةل الحبر عةد قيام ل ريت  تلويحص لص  

  ستطي   ب  ستمر في  داا الةشا  البدني المعتدل الشدة ل ترة محددة (لعدة 
 دقاص  على األقرض 

  مارس نشاطاا  دنياا مرن   الشدة ل ترة قصيرة رشكر يومي  

  مكةص  ب  سمي  ج اا جسمص الرصيسية  

  يدرك  ب نحسيت مهارانص الحركية يتطلب ممارسة وندريب 

  عرف   مية الةشا  الحركي لصحتص وةيويتص  

  يدرك   مية قواعد األماب والسالمة  ثةاا اللعب الحركي  



 27 

  ،شعر  ت ثير الةشا  الحركي على  ج اا جسمص (م ر ارن ان ضةربات قلبةص 
 ض   التعر  معدل ارن ان معدل نة سص، زيادة

  عةد ن كيره  ها وقواعد اللعب يتب  التعليمات 

  األنشطة الحركية يلت م  دوره  ثةاا ممارسة 

  ص صم  زمال و  رم رده ستمت  رالةشا  الحركي سواا 

 ص  ثةاا ممارسة األنشطة الحركية صيتعاوب م  زمال 

  يتطل  لحصة الةشا  الحركي 

 
 التاريخ: ..........                         استمارة تقييم النشاط الحركي للطفل 

 .....الصف: .............. ...............................................اسم الطفل: ......
 الجسمية:العمر والمواصفات بيانات  -أ

 ........ )سم(:لجسم طول ا ............ )كجم(:كتلة الجسم                      ....... )بالسنة والشهر(:العمر 
 ، يعد الطفل: ** مقارنة بمعايير كتلة الجسم الطبيعية

 ا  بدين                          ا  طبيعي                          نحيل                       
 مد  رغبته في المشاركة في األنشطة الحركية: -ب
 درجات( 3)يشارك راغبا                         درجات( 4)  يشارك مستمتعا             
                )درجة واحدة(يتردد في المشاركة                     (درجتاد)بعد التشجيع   يشارك              
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  مقدار الجهد المبذول أثناء األنشطة الحركية: -ج
   )درجتاد( جهد منخفض        درجات( 3) جهد متوسط            درجات( 4)  عال جهد         

 ال يمكنه بذل أي جهد ملحوظ، ويتعب بسرعة مقارنة بزملئه            
                     ()ال بد من عرضه علة الطبيب            

 ممتاا المهارات الحركية: -د
 درجات( 5)

 جيد جدا  
 درجات( 4) 

 جيد
 درجات(3) 

 مقبول
 ()درجتاد

 ضيغير مر 
 )درجة(

 المهارات الحركية االنتقالية:  
 )تذكر الواحدة تلي األخر (  

     
 المهارات الحركية غير االنتقالية:

 )تذكر الواحدة تلي األخر (  
     

 :المناولةمهارات  
 )تذكر الواحدة تلي األخر (  

     
 ة:االندماج )والتعاود( مع املئه أثناء ممارسة األنشطة الحركي -هر

 درجات( 3)                مندمج             
 (درجتاد)     مندمج إلة حد ما              
 (درجة واحدة)       غير مندمج                  

 إتباع اإلرشادات والتعليمات أثناء ممارسة األنشطة الحركية: -و
 درجات( 3)               متبع             

 )درجتاد(    إلة حد ما متبع                
 )درجة واحدة(          متبعغير                 
                                                                                      ملحظات:

 الواد  ايادةفي حالة توفر معايير محلية لكتلة الجسم للفئة العمرية، أو يمكن استخدام معياري **  
 علة معايير مؤشر كتلة الجسم الدولية. والبدانة، بناء         
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 :برامج األنشطة الحركية في مرحلة الطفولة المبكرة
مةةةةح ال ر ةةةة لألط ةةةال رمغةةةادرة الصةةة  والةةة  اب للةةةى مةطءةةةة اللعةةةب لب 
راقةةب ةصةةته  مةةت الحركةةة والةشةةا  البةةدني  لب الم الجميةة رةة ب يةةةال  افيةةاا لةةي  ك

لةشا  األط ال  ثةاا اللعب الحركةي الحةر يةدرك نمامةاا  ب  ةةاك  ط ةال نشةيطوب 
يتحركةةوب رصةةةورة داصمةةة  لكةةةت علةةى الجانةةةب اآ ةةر  جةةةد مجموعةةة مةةةت األط ةةةال 
اآ ةةريت اللةة يت يبءةةوب معظةة  الوقةةت  ةةدوب ةةةراك يةة كر، يتحةةدثوب مةة   ن سةةه   و 

  م    دقاصه ، سواا جلوساا  و وقوفاا 
الحكوميةة فةي  ييجةوجريت مت قبةر رةاة يت مةت جامعةة سةاب د  اسةفي در 

الو  ات المتحدة األمريكيةة، نة   اللهةا مراقبةة الةشةا  البةدني الحةر لةدع األط ةال 
فءةةةل مةةةت األط ةةةال كةةةاب  %11 ب  ، وجةةةدتسةةةةوات مةةةت العمةةةر 5-4فيمةةةا  ةةةيت 

و ركةةوب الدراجةة ذات العجةالت الةة ال   م ةر  مةارس نشةاطاا  ةدنياا مرن ةة  الشةدة، 
مةةت األط ةةال  ةةامالا  ةةدنياا (ق ةةوا معظةة  الوقةةت فةةي  %60المطةةاردة،  يةمةةا كةةاب 

 الجلوس  و الوقوف  و الحديت م  زمالصه ض 
عةةدة للب الحءيءةةة  ةةي  ب األط ةةال فةةي مرةلةةة الط ولةةة المبكةةرة  حتةةاجوب 

 عةةادل سةةاعة يوميةةاا علةةى  البةةدني الحةةر (ايةةر الموجةةصض، ومةةاسةةاعات مةةت الةشةةا  
البةةدني الموجةةص (المخطةةل لةةص مسةةبءااض  ونظةةراا ألب األط ةةال فةةي   األقةةر مةةت الةشةةا
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  ه المرةلة العمرية نةءصه  الءدرة على نركي  ا نتباه ل تةرة  طويلةة، فيةبغةي  ب 
يت  نءسي  الساعة اليومية مةت الةشةا  الموجةص للةى فتةرات قصةيرة نتةراوح كةر مةهةا 

 دقيءة  15دقاص  للى  10مت 
 

 نشطة الحركية في مرحلة الطفولة المبكرة؟ما أهداف برامج األ 
 لب       داف  رامة األنشةطة الحركيةة فةي مرةلةة الط ولةة المبكةرة نتم ةر فةي

 ما يلي 
 نطةور    المهارات الحركية األساسةية لةدع األط ةال رمةا  خةدم انم نطوير  -1

 الحركي والعءلي وا جتماعي 

للةشةةةةا  البةةةةدني  جعةةةةر األط ةةةةال يتعرفةةةةوب علةةةةى كي يةةةةة اسةةةةتجارة  جسةةةةامه  -2
معةةدل زيةةادة و  المعتةةدل والمرن ةة  الشةةدة (مةةت  ةةالل ارن ةةان ضةةربات الءلةةب،

 ض    الخ،   معدل التعر زيادة التة  ، و 

 السالمة واألماب  ثةاا ممارسة الةشا  الحركي  مبادئنعليمه   -3

 نبان التعليمات والءوانيت المتعلءة رالةشا  الحركي لنعويد   على  -4

ومسةةةاعدنص  لمعرفيةةةة مةةةت م ةةةا ي  وم ةةةردات ةركيةةةة،زيةةةادة ةصةةةيلة الط ةةةر ا -5
 بان نمل ةياني نشل و حي لننعيةص على على نطوير انجا ات ل جا ية 
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 ينبغي مراعاته في برامج األنشطة الحركية لألطفال: ما
 نشةةطة  دنيةةة  ا مارسةةو لألط ةةال رةة ب   ةةر   ةةد مةةت لناةةةة  كبةةر قةةدر مةةت ال 

ساسةةةية لةةةديه    ةةة ه األنشةةةطة نشةةةمر المشةةةي، نةمةةةي المهةةةارات الحركيةةةة األ
والجةةرا، والء ةة ، والحجةةر، وا نةة اب، والءةة ف، والةةدف ، والسةةحب، وال ةةة ، 

عمومةةاا  هةة ه األنةةوان مةةةت والدةرجةةة،   للخ  علمةةاا رةة ب األط ةةال  سةةتمتعوب 
 األنشطة الحركية 

  يةبغةةي علةةى  ةةرامة الةشةةا  الحركةةي الموجهةةة لألط ةةال فةةي مرةلةةة الط ولةةة
المواقة  السةلبية  نجةبه ية و نع ز لديه  الخبرات الحركية اإل جا  بة  المبكر 
عةةةت المشةةةاركة  وفةةةاا مةةةت ال شةةةر  و مةةةت ضةةةحك زمالصةةةص  الط ةةةر ةجةةةام(كإ

 عليصض 

  نظةةراا لتشةةارص ا تمامةةات األط ةةال الةة كور واإلنةةا  فةةي  ةة ه المرةلةةة للةةى ةةةد
ت كبيةةةر، ونظةةةةراا لعةةةدم وجةةةةود ا تالفةةةةات جسةةةمية ملحوظةةةةة  يةةةةه ، فلةةةةي  مةةةة

 المستحست فصله  عت رع ه  البع  في دروس مستءلة 

  ،يةبغةةي نشةةجي  األط ةةال علةةى المشةةاركة فةةي األنشةةطة البدنيةةة رشةةكر يةةومي
 سواا كاب ذلك مت  الل الةشا  الحركي الحر  و الةشا  الحركي الموجص 



 32 

  مكةةةت لألط ةةةال الةةة يت لةةةديه  ارنخةةةاا زاصةةةد فةةةي األربطةةةة ممارسةةةة األنشةةةطة 
ا نتءاليةةةة وايةةةر ا نتءاليةةةة مةةة  نجةةةةب األنشةةةطة التةةةي  حةةةد  فيهةةةا  الحركيةةةة
 وعموماا  مكةه  ممارسة السباةة وركوب الدراجة  ،التواا

  يةبغةةةي الت كةةةد مةةةت ارنةةةداا  دوات السةةةالمة  ثةةةةاا ممارسةةةة األط ةةةال لألنشةةةطة
ولبادات المرفءيت والركبتيت  ثةاا ركةوب  ،لر سية لقاو الءبعة الالحركية، م ر 

 جة  و ممارسة  نشطة التسل  الدرا

  لب ةمةةةةةةاس المعلمةةةةةةة و  ةةةةةةداعها وفهمهةةةةةةا لحاجةةةةةةات الط ةةةةةةر وقدرانةةةةةةص ك يةةةةةةر
رمساعدنها على الةجاح في مهمتها ول ةماب ذلةك، يةبغةي األ ة  را عتبةار 

 اإلرشادات التالية 

 فكرا كما   كر الط ر، ونحركي كما يتحرك  -1

لةك، يةبغةي  ب اجعلي مت الةشا  البدني متعة للط ر، وةتةى نحءءةي ذ -2
 رالةشا   نستمتعي  نت  و ا 

 راعي عمر الط ر ومستوع مهارانص الحركية  -3

انظرا للى اةتياجات الط ر الحركية و لى  ا المهارات الحركيةة لد ةص  -4
 نتطلب نطويراا  و  ءالا 

 

نماذج لبعض األنشطة الحركية التي تساعد علة تطور المهرارات الحركيرة 
 لطفولة المبكرة:األساسية في مرحلة ا
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م فةي ي مرةلة الط ولة المبكرة الة ا  ءةديةءس   رنامة األنشطة الحركية ف
 و نشطة ةركية موجهة  ،ريا  األط ال للى قسميت،  نشطة ةركية ةرة

 أنشطة حركية حرة: -1
و ةةةةي  نشةةةةطة ةركيةةةةة نءةةةةوم المعلمةةةةة  تةةةةوفير  دوانهةةةةا ونجهي  ةةةةا، ويتةةةةرك 

مةةةت   شةةةااوب  تةةةدعوب مةةةايرابونهةةةا مةهةةةا، وقةةةد يب لألط ةةةال الحريةةةة فةةةي ا تيةةةار مةةةا
ويكوب دور المعلمة اإلشراف عت رعةد والت كةد مةت نةوفر السةالمة  ، لعاب و نشطة

 واألماب لألط ال  ثةاا ممارسة نلك األنشطة رحرية نامة 
 أنشطة حركية موجهة: -2

 شةرافلعلةى  و ي  نشطة ةركيةة يةت  نوجيةص األط ةال للةى ممارسةتها  ةةااا 
وقد نكوب   ه األنشطة على  يلةة محطةات ةركيةة مسةتءلة،  ،باشر مت المعلمةم

 ةدف كر محطة نتمية   ةشةا  مختلة  عةت األ ةرع، نتصة  كةر محطةة  وجةود 
لكةةةر  نشةةةطة ةركيةةةة عةةةاملي  و  ك ةةةر لهةةةا نرمةةةي المعلمةةةة للةةةى نحءيءةةةص، ونتةةةوافر 

ةمو البةدني نكوب نلك األنشطة مبةية على مستوع ال التشوي  والسالمة  وعادة ما
للط ةةر ونطةةوره الحركةةي  ويةةت  فةةي الةها ةةة ا نتءةةال مةةت محطةةة ةركيةةة للةةى   ةةرع 

 على نوجيهات المعلمة   ةااا 
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مةت موضةون ةركةي  جة اا نكةوب كما  مكت لألنشطة الحركيةة الموجهةة  ب 
الحركيةة الموجهةة  سلوب متب  ك يةراا فةي األنشةطة ، و ي محدد، كالءصة الحركية

 يلي  لة الط ولة المبكرة، ومت  م لة الءصص الحركية مامرةفي  لألط ال
   قصة الةملة، رغر  نعل  مهارة ال ة 

  ومحاولةة  يةص ةيت رجل لسة ةجيةمشية البطري ، مةت  ةالل وضة  الط ةر لكةرة
 المشي مءلداا البطري  

   نءليد الطاصر، مت  الل نحريك اليديت  ثةةاا المشةي  و الهرولةة، ثة  التوقة
 مشي و ك ا واإلقعاا، ث  ال

  ،جةةر سةة يةة البحةةر، ويةةت  مةةت  ةةالل محاكةةاة عمليةةة جةةر السةة يةة مةةت البحةةر
 سواا راستخدام ةبال ةءيءية  و عملية نءليد و مية 

  نءليد مشية الحصاب وعدوه، مت  الل قصة ةركية 
 

سةةةةب ،  مكةةةةت    ةةةةاا لألط ةةةةال ممارسةةةةة  نشةةةةطة ةركيةةةةة  راإلضةةةةافة للةةةةى مةةةةا
ي  وقةةات محةةددة مةةت اليةةوم  و مةةت   ةةام األسةةبون كمجموعةةة واةةةدة، يةةت  نةظيمهةةا فةة

ةد ءةةة مجةةاورة،  و المشةةي كمجموعةةة واةةةدة فةةي زيةةارات كالمشةةي الجمةةاعي للةةى 
وفيمةا يلةي نمةاذج ألنةوان   ارج الروضة للى ةد ءة الحيواب  و للى  ماكت   ةرع 

مةةةت األنشةةةطة الحركيةةةة التةةةي نسةةةاعد علةةةى نطةةةور المهةةةارات الحركيةةةة العامةةةة فةةةي 
 ولة المبكرة مرةلة الط 

 أنشطة حركية عامة باستخدام المشي أو الجري أو صعود الدرج:
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   كالمشةةةةي للةةةةى األمةةةةام و لةةةةى الخلةةةة ، و لةةةةى  شةةةةكالصالمشةةةةي والجةةةةرا رمختلةةةة ،
  ياالبط لى الرمر، والمشي السري ، والمشيالجانب، والمشي ع

  طة البدا ة العودة للى نءو فرادع  و جماعات  ،محددةللى نءطة رسرعة الجرا 

  قمان موضوعة على شكر داصرا  و مستطير الجرا ةول مجموعة  

  لعاب الجرا والمطاردة، التي  مكت لها  ب نطور التواف  الحركي وا ن اب  

 نبان قواعد السالمة  م  نو ي الح ر و  ، عود الدرج والة ول مةص 
 

 أنشطة القذف واللقف:
 جمعهةةةا والعةةةودة  هةةةا للةةةى نءطةةةة سةةة ةجية  و البالسةةةتيكية، ثةةةقةةة ف الكةةةرات اإل  

 البدا ة 

  سةةةة ةجية  و مطاطيةةةةة ركلتةةةةا اليةةةةديت رعةةةةد قةةةة فها للةةةةى األعلةةةةى (مةةةة ج للءةةةة  كةةةةرة
 مهارني الء ف واللء ض 

   ق ف الكرة على الحاصل والتءاطها رعد  ب نرنط  راألر 

  دةرجة الكرة إل ارة   داف محددة 
 

 أنشطة الزحف والتسلق والتدحرج:
 س ةجية ل ال ة  على مرنبة 

  س ةجية لالتدةرج على مرنبة 

   نبان قواعد السالمة لالتسل  على ةاصل مخصص للتسل ، م 
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 أنشطة االتزاد:
  األ رع  نتءدم  ةدع الءدميتالمشي على شريل رصورة مستءيمة رحيت 

  المشي على شريل داصرا 

  المشي على عارضة ا ن اب 

 مةةةة    هةةةةا والمشةةةةي ،  س  و الكتةةةةلحبةةةةوب الصةةةةغيرة علةةةةى الةةةةر وضةةةة   كيةةةةاس ا
 المحافظة على ا ن اب 

   نبان قواعد السالمة لالتةطيل على جهاز الترامبوليت، م 
 

 أنشطة المرونة:
  ء  الط ر ويحاول رفة  يةده للةى  علةى نءطةة ممكةةة، ويمكةت نكةرار ذلةك راليةد 

 األولى مرفوعة لألعلى  يةما األ رع 

  ل كةةر مةهمةةا نمريةةر جسةة  (كةةرة  و  مةةا متال ةةءاب، ويحةةاو  ءةة  ط ةةالب وظهرا
 كي  رمر  غيرض للى اآ ر  دوب نحريك رجليهما 

  الجلوس ومد الرجليت، ومحاولة لم    ار  الءدميت  دوب ثةي الركبتيت 
 

 أنشطة القفز والوثب والحجل:
  الء   الحر في المكاب راستخدام رجر واةدة  و رجليت معاا 

  الء   للى األمام، و لى الجانب 

  الوثةةب فةةو  شةةريل علةةى األر   و ةبةةر موضةةون علةةى األر ، مةة  مرجحةةة
 اليديت للمساعدة في عملية الء   
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   ممارسةة  نشةطة نةل الحبةر، التةي نسةاعد علةى نطةور الةتحك  فةي ةركةة الجسةة
 والءدميت 

 ر فو   طو  مربعة على األر  جممارسة لعبة الح 

  الء   مت دا ر  كياس قماشية (كالخيشةض 

 ألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة جاهزود لممارسة األلعاب الرياضية؟هل ا
لي  نمامةاا، فطبءةاا لةر ا األكاد ميةة األمريكيةة لطةب األط ةال، فةإب معظة  
األط ةةةال دوب السادسةةةة مةةةت العمةةةر ليسةةةوا جةةةا  يت لممارسةةةة األلعةةةاب الرياضةةةية 

 للةةى   ويعةود السةةببالمةظمةة، م ةةر كةرة الءةةدم، وكةرة السةةلة، وكةةرة الطةاصرة، واير ةةا
ر لةةةة  يتمكةةةةةوا رعةةةةد مةةةةت اإللمةةةةام رالمهةةةةارات الحركيةةةةة مةةةة ب األط ةةةةال فةةةةي  ةةةة ا الع

ة عت ا نخرا  في األلعاب الرياضية ماألساسية، وبالتالي فإب عملية التعل  الةاج
نكوب مكتملة، في ظر عدم اإللمام التام رالمهارات الحركية األساسية  كمةا  ب   

 ة نتطلب ةةدة فةي الرؤيةة ونحكة  ةركةي وانة اب عةال، شةيا    ه األلعاب الرياضي
سةةةب ، فةةةإب  راإلضةةةافة للةةةى مةةةا لةةة   متلكةةةص األط ةةةال فةةةي  ةةة ه المرةلةةةة رالكامةةةر 

 مكةه  استيعاب قوانيت اللعب و ططص في  األط ال في مرةلة الط ولة المبكرة  
 يتمكةةةوب مةت ضةبل عةواط ه   ثةةةاا  ة ه الرياضةات رشةكر كةةاف، كمةا  نهة  قةد  
 ممارسة   ه األلعاب الرياضية المةظمة 
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 إرشادات السلمة واألماد في األنشطة الحركية لألطفال:
نظةةةراا لطبيعةةةة الةشةةةا  الحركةةةي لةةةدع الصةةةغار، ووجةةةود العديةةةد مةةةت األدوات 
واألجهةةة ة المسةةةتخدمة فةةةي األنشةةةطة الحركيةةةة، سةةةواا الدا ليةةةة مةهةةةا  و الخارجيةةةة، 

رعةة  اإل ةارات  ثةةةاا ممارسةةة األنشةطة الحركيةةة مةةت   دو ةةةفةي اةتمةةال  ةةاك 
مةةت اإل ةةارات  %25للةةى  ب ةةةوالي صيات ونشةةير رعةة  اإلةصةةا ،قبةةر األط ةةال

فةةي مالعةةب األط ةةال نحةةد  فةةي الواقةة  رسةةبب األجهةة ة واألدوات،  مةةا لسةةوا فةةي 
 ةعها  و سوا في استخدامها  و لعدم  يانتها  اإلرشادات التالية يةبغي   ة  ا 

  باب ةتى يت  نوفير  قصى درجات السالمة واألمابفي الحس
    يةبغةةةةي  ب نكةةةةوب  ضةةةةرورة اإلشةةةةراف المباشةةةةر علةةةةى مالعةةةةب األط ةةةةال

مالعةةةب األط ةةةال دوب مراقبةةةة مباشةةةرة مةةةت الكبةةةار  ثةةةةاا ممارسةةةة األط ةةةال 
ألنشةةةطته  الحركيةةةة  لب اإلشةةةراف المباشةةةر مةةةت قبةةةر الكبةةةار علةةةى األط ةةةال 

د رةةإذب هللا مةةت ةةةدو  اإل ةةارات  كمةةا  ب وجةةود  ثةةةاا اللعةةب الحركةةي  حةة
الكبةةار رةةالءرب مةةت األط ةةال  ثةةةاا اللعةةب  سةةه  فةةي سةةرعة نلءةةيه  اإلسةةعاف 
األولةةةي، ممةةةا  ءلةةةر مةةةت ةجةةة  المعانةةةاة وفداةةةةة اإل ةةةارة فيمةةةا رعةةةد  ويسةةةه  
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اإلشراف والمراقبة المباشرة على األط ال  ثةةاا ممارسةته  األنشةطة الحركيةة 
 ر  ول السالمة ونح ير   مت الوقون في مواق  الخطر في نوعيته  

  عةد نصمي  مالعب األط ال،   د مت وجود مسافات وطر  لمةةة  ةيت كةر
جهاز ول ر  كما يةبغةي  ب نكةوب جمية  األجهة ة علةى مسةتوع الرؤيةة لمةت 

نكةةةوب رعةةة  األجهةةة ة نحجةةةب   ءةةةوم رمراقبةةةة األط ةةةال  ثةةةةاا اللعةةةب، و ب  
 الروية عت األ رع 

  عةةةد نصةةمي  مةطءةةة اللعةةب لألط ةةال،   ةةةد مةةت نءسةةيمها للةةى مةةةاط  نبعةةةاا
 5-2لمةاسةةبتها لعمةةر الط ةةر، فموا ةة ات  جهةة ة اللعةةب لألط ةةال الصةةغار (

سةةةةةةواتض نختلةةةةة  عةةةةةت نلةةةةةك المخصصةةةةةة لألكبةةةةةر سةةةةةةاا، نظةةةةةراا   ةةةةةتالف 
ل لةةالحركةةي  لب   يةةة لكةةر مرةلةةة عمريةةة ونبةةايت نطةةور  الموا ةة ات البدن
جه ة المخصصة ل لات عمرية مختل ةة وجعلهةا فةي مكةاب واةةد األدوات واأل

 جعةةةةر عمليةةةةة نوجيةةةةص األط ةةةةال للةةةةى األجهةةةة ة المةاسةةةةبة عمليةةةةة فةةةةي مةتهةةةةى 
 الصعوبة، ونستغر  جر ا تمام المشرف  و المراقب له  

   محالةةةةةة للةةةةةى  لب اسةةةةةتخدام األجهةةةةة ة ايةةةةةر المةاسةةةةةبة لعمةةةةةر الط ةةةةةر  ءةةةةةود
 ضMonkey Bar(از التعلة  المسةمى عءلةة الءةرد كةاب جهة ذااإل ةارة، فمة الا ل

المخصص لألط ةال األكبةر سةةاا موجةود فةي مةطءةة األط ةال الصةغار، فةإب 
محاولة ط ر في الرارعة مت عمره نءليد األط ةال الكبةار والتعلة   يد ةص علةى 
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الجهةةةاز رعيةةةداا عةةةت األر  رحةةةوالي متةةةريت، سةةةوف  ءةةةود للةةةى سةةةءوطص قبةةةر 
ل   كت  ةاك مساعدة مةت   ر مت جهاز التعل ، ماو ولص للى الجانب اآ

علةةى الجهةةاز قبةةر شةةخص كبيةةر  ونكمةةت عةةدم قةةدرة الصةةغير علةةى التعلةة  
وقطةة  المسةةافة كاملةةة للةةى ضةةع  ع ةةالت الجةة ا العلةةوا مةةت جسةةمص فةةي 

   ه المرةلة العمرية 

  مةةةر ل ةةةةر يةبغةةةي مراعانةةةةص فةةةةي األجهةةة ة المخصصةةةةة لألط ةةةال فةةةةي مرةلةةةةة 
   و ةةةو ةجةةة  مءةةةب  اليةةةديت  فحجةةة  المءةةةب    ةةةد  ب الط ولةةةة المبكةةةرة، 

 كةةةةوب مالصمةةةةاا لءب ةةةةة الصةةةةغار فةةةةي  ةةةة ه المرةلةةةةة العمريةةةةة، و    دع للةةةةى 
ان الت قب ة الط ر وسءوطص، و  ا األمر  سرا على جمية  األجهة ة التةي 

 شارص ذلك  نحتوا على ةلءات معدنية للءب ة وعءر وسالل  وما

   ب نكةةةوب ممةةةا  مةةةتص الصةةةدمات، م ةةةر يةبغةةةي ألرضةةةية مالعةةةب األط ةةةال
 و  اإلسةةةة لتيةاألرضةةةةيات المطاطيةةةةة،  و مةةةةت الرمةةةةر الةةةةةاع   لب األرضةةةةية 

 نعد مةاسبة على اإلطال   األسمةتية  و الترا ية  

  ةد مةةت الصةةيانة الدوريةة لمالعةةب األط ةةال و جهةة نه ، رمةا فةةي ذلةةك الت كةةد  
 مت،  ا ةة  ب الرطوبةة مت مالصمة  رضية المالعب رعد مرور فترة مت ال

هةة ة    ةةد جوالحةةرارة و شةةعة الشةةم   مكةهةةا  ب نتلةة  رعةة  األرضةةيات واأل
وربةةل الصةةوامير والمسةةامير التةةي قةةد نةحةةر مةة  الت كةةد مةةت ضةةبل مةةت    ةةاا 
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ا سةةةتخدام  كمةةةا يةبغةةةي الت كةةةد مةةةت  ةةةالةية الحبةةةال واألربطةةةة  فتةةةرة طةةةول
مةهةا معلءةةة نسةةمح  ةةد ول  المطاطيةة علةةى الةةدوام، والحة ر مةةت وجةةود  جةة اا

 هللا  حسم ر س الط ر وبالتالي ا تةاقص  

    يةبغةةي ألجهةة ة مالعةةب األط ةةال  ب نحتةةوا علةةى  جةة اا ةةةادة نةةددا للةةى
 و  ةروزات  مكةت لهةا  نتةوااتجرح الط ر  و لي ااه، كما يةبغةي  لو ةا مةت 

  ب نصطاد مالر  الط ر وندذ ص 

 اويةات الرمةر مةت األوسةاأل واألشةياا يةبغي الت كد رص ة دورية مةت نظافةة ة
 الحادة 

  ضرورة  ب نكةوب مالعةب األط ةال الخارجيةة مغطةاة، للحةد مةت نة ثير ةةرارة
 الشم  ونساقل األمطار 

 

فيمررا يلرري مواصررفات لرربعض األجهررزة المناسرربة لألطفررال فرري مرحلررة الطفولررة 
  المبكرة

   يةبغي  ب نكوب مةطءة التسل  وال ة  قريبة مت األر 

 السالل  والجسور و جه ة الت ةل  مةخ  ة  ب نكوب  يةبغي 

 الل  و جهة ة الت ةلة  ية للجسةور والسةب  د مت وجود عوار  (مواسيرض جان
 وسهلة الءب   نمة  السءو 

 ة و وعية الرمر والماا مةخ  ة ي  ب نكوب طاو ت األدوات الصغير يةبغ 
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     ارن اعها س  في  120يةبغي  ب نتجاوز  جه ة الت ةل 

  كةةةةالتي مخصصةةةةة  تنكةةةةوب  جهةةةة ة المرجحةةةةة مةةةةت الةةةةةون الهةةةة از، وليسةةةة ب
 لألط ال الكبار 

  ب نكوب الدراجات الهواصية مدعمة رعجالت  ماب جانبية  
 

 أدوات وأجهزة مقترحة لبرامج األنشطة الحركية في رياض األطفال:
  س ةجية مختل ة األةجام لكرات 

  األةجام كرات  الستيكية ومطاطية مختل ة 

 كياس الرمر ( و  كياس الحبوبض   
  وعية نخ يت (للكرات واير ا مت األدواتض مةخ  ة ا رن ان  

   طوا   غيرة ومتوسطة وكبيرة الحج  

   شرطة   ءة عري ة ملونة لوض   طو  على األر  

  ةبال متعددة األلواب واألةجام 

 عمرية كرات طبية متةوعة األةجام واألوزاب نالص  المرةلة ال 

  عربات جر 

  ال  عجالتدراجات    
  دراجات رعجلتيت مدعمة رعجالت  ماب جانبية 
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 ونرض سكونرات (جم  سك 

  زةليءة 

  ة ة رجو 

  يمة  

 شبي  و  الستيكي مءوع  ، يت للعب  

  جهاز نرامبوليت م  عارضة  ماب 

   جهاز نسل 

  ك رات مختل ة األةجام 

   شبي للرمر  ةدو  

 تيكية للمياه (مةخ  ة ا رن انض  وعية  الس 

  عارضة ان اب  شبية (للمشي عليهاض 

  مءاعد سويد ة مختل ة األلواب مالصمة لألط ال 

 للرمر  فمجاري 

   مكعبات  الستيكية مختل ة األةجام،  مكت وضعها فو  رع ها البع 

  شبكة كرة سلة مةخ  ة ا رن ان 

  س ةجية ( و مطاطيةض متعددة األارا  لمرانب 

  ةصةة  شبية   ازة   
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 :شكر وتقدير
 شكر معد  ة ا الكتيةب األ ةوة الة مالا األسةتاذ الةدكتور عبةد الو ةاب  ةت محمةد الةجةار 
والدكتور  الح  ت  ةمد العبود مت قس  التربية البدنية وعلوم الحركةة فةي كليةة التربيةة 

ه  الءيمةةة عليةةص، كمةةا رجامعةةة الملةةك سةةعود علةةى قراانهمةةا لهةة ا الكتيةةب و  ةةداا مالةظةةان
 شةةةةكر المعةةةةد األ ةةةةوات فةةةةي مركةةةة  نةةةةدريب معلمةةةةات ريةةةةا  األط ةةةةال رحةةةةي السةةةة ارات 

 رالريا  الالني قمت رءرااة مسودة الكتيب وقدمت رع  المالةظات الم يدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

 أهم المراجع:
التحراد السرعودي . الريراض: افسيولوجيا الجهد البدني لد  األطفرال والناشرئينالهزاع، هزاع محمد.   1

 هر. 1417للطب الرياض،

المجلرة العربيرة الهزاع، هزاع محمد. النشاط البدني وصرحة الناشرئة فري مجتمعرات خليجيرة متغيررة.   2
 .47-22(: 8)4، 2003للغذاء والتغذية، 

. الريراض: االتحراد التدريب البدني لد  الناشئة: اعتبارات فسيولوجية وصحيةالهزاع، هزاع محمد.   3
 . 2003 للطب الرياض،السعودي 

4. Al-Hazzaa H. Development of cardiorespiratory function in Saudi boys: A cross 

sectional analysis. Saudi Med J, 2001, 22: 875-881.  

5. Al-Hazzaa H. Physical activity, fitness and fatness among Saudi children and 

adolescents: Implications for cardiovascular health. Saudi Med J, 2002, 23: 144-150. 

6. American Academy of Pediatrics. Committee on Sports Medicine and Fitness and 

Committee on School Health. Organized sports for children and preadolescents 

Pediatrics, 2001, 107: 1459-1462. 

7. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for school and community 

programs to promote lifelong physical activity among young people. Morb & Mort 

Weekly Rep, 1997, 46, No. RR-6, March 7, pp.1-35. 

8. Centers for Disease Control and Prevention. Promoting Physical Activity: A Guide 

for Community Action. Champaign, IL: Human Kinetics, 1999. 

9. Colbert J. Brain development research can influence early childhood curriculum. 

Early Childhood News, 1997, 9 (5): 22.  

10. Cole T, Bellizzi M, Flegal K, Dietz W. Establishing standard definition of child 

overweight and obesity worldwide: international survey. Brit Med J, 2000, 320: 

1240-1243. 



 46 

11. Corbin C, Pangarazi R. Physical Activity for Children: A Statement of Guidelines. 

Reston, VA: NASPE, 2003. 

12. Gabbard C. Windows of opportunity for brain and motor development. JOPERD, 

1998, 69 (8): 54-55, 61. 

13. Gallahue D. Understanding Motor Development. Infants, Children, Adolescents. 

Indianapolis, IN: Benchmark Press, 1989. 

14. Ganley T, Sherman C. Exercise and children's health. The Phys & Sportsmed, 2000, 

28 (2): 85-92. 

15. Kids in Action- Fitness for Children-Birth to Age 5. Booklet produced by Kellogg's 

Company, National Association for Sport & Physical Education & the President's 

Council on Physical Fitness and Sports. USA, 2003. 

16. Malina R, Bouchard C. Growth, Maturation and Physical Activity. Champaign, IL: 

Human Kinetics, 1991. 

17. National Program for Playground Safety. Planning a Play Area for Children. 

University of Northern Iowa, Cedar Falls, IOWA.  

18. Pediatric Occupational Therapy Services. Stages of Motor Development in Infants/ 

Young children. West Point, Connecticut, USA. 

(http://home.att.net/~childsplay/handout/ICP_Ages_and_stagesguide.doc).  

19. Rowland T. Developmental Exercise Physiology. Champaign (IL): Human Kinetics, 

1996. 

20. Sallis J, Patterson R, Mckenzie T, Nader P. Family variables and physical activity in 

preschool children. J Develop & Behav Pediatr, 1998, 9 (2): 57-61.  

21. U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity and Health: A 

Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: CDC, National Centers for Chronic 

Disease Prevention and Health Promotion, 1996. 

22. Ward A. Are playground injuries inevitable? The Phys & Sportsmed, 1987, 15(4): 

162-168. 


