
  بازي هاي کالسی

 

 
  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوي

  اداره آموزش وپرورش منطقه سروالیت

  معاونت پرورشی و تربیت بدنی

  کارشناسی تربیت بدنی و سالمت

  

 

  کتابچه آموزشی

 بازي هاي کالسی
  تربیت بدنیدرس با تاکید بر

  مناسب براي فصل سرما و تمام فصول

  

  

  :گرد آورنده

  پرورش منطقه سروالیت سرگروه تربیت بدنی آموزش و

  )فرزانه بیات ترك(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  92-91سال تحصیلی 



  بازي هاي کالسی

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  



  بازي هاي کالسی

 

  

  مقدمه

ـالی   و رشـد  اجتماعی شدن و فرایند تربیت بدنی در نقش ورزش و اهمیت و نگرشی کوتاه بر با تع

بازي  .مدارس پی برد توان به جایگاه درس تربیت بدنی درنوجوانان می  روانی کودکان و وروحی  جسمی و

 اجتمـاعی کودکـان و   نه تنهابه رشـد ،تربیتی اهداف آموزشی و درست طراحی شده با هاي سازمان یافته و

 قانون پذیرکردن دانش آموزان در نقش اساسی درمتقن  بلکه به طور.می کندنوجوانان میهن عزیزمان کمک 

یک وسیله تربیتـی مهـم    درمدارس می توان آن راجهت عینی کردن ارزش درس تربیت بدنی . داردجامعه 

  .دانست 

و با عنایت به محدودیت هاي مکانی و امکاناتی فراوان که براي اجـراي بـازي هـاي    این دیدگاه  با

هرچـه غنـی ترکـردن    جهـت   برآن شدیم که درمی باشد،بیرون از کالس پیش روي مربیان و معلمان عزیز 

محوطه  تشکیل کالس درمواقعی که امکان  و فصل سرما در مدارس خصوصا ساعات درس تربیت بدنی در

داخـل   در که قابلیت اجـرا بپردازیم  از بازي هاتدوین مجموعه اي  به تهیه و؛نمی باشد آموزشگاه میسر باز

  .دهند به فرصت ها را جاي خود،محدودیت ها تا فراهم سازند راشرایطی  داشته باشند؛و کالس را

شامل سی به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی ایرانی مجموعه گردآوري شده 

هداف تقویت هوش  اجنبه هاي جسمانی درس تربیت بدنی و ب تاکید بر که با کالسی می باشد و چهار بازي

مربیان محترم تربیت بـدنی   دسترس دانش آموزان و در وسایل ساده و استفاده از با ووعملکردهاي جسمانی 

بازي هـاي  "شرکت همکاران محترم در مسابقه و امید آن را داریم که این مجموعه با  می باشند قابل اجرا

سالی که  غنی تر و کاربردي تر گردد،تا با توکل به آستان حق بتوانیم درو ارائه بازي هاي پیشنهادي "کالسی

سهم و همگام با اجراي سند تحول بنیادین به  "سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی"مزین است به

  .دانش آموزان عزیز ایران اسالمی برداریمو جسمانی  تربیت بدنیخود قدمی در جهت تحول در 

  

  :سایت شرکت در مسابقه

ir.razaviedu.sarvelayat://http   
  

  توفیق. ..و من ا

  

  

  

  

  



  بازي هاي کالسی

 

  يامداد فیرد کردن ک: ينام باز-1

  و تعاون ، حس رقابت و بهبود سرعت يهمکار:  هدف

  به تعداددانش آموزان کالس:کنانیتعدادباز

  یشن سهیاکیبزرگ و یفیاکی نبالیسیتوپ مد:ابزارالزم

  .ندارد یسن تیمحدود:کنانیباز سن

  کالس يها مکتیبه صورت ن:يبند شکل

 
 

کالس به چند گـروه   يمکتهاین فیدانش آموزان را به تعداد رد: يباز شرح

ـ بـزرگ و   یفیک) سنبالیمد( نینسبتا سنگ یتوپ.  میکن یم میتقس يمساو  ای

که بـا رد   میخواهینفرات هرگروه داده و از آنها م نیرا به اول یشن يا سهیک

. کننـد   عشرو يرا بصورت امداد يکردن شئ مزبور به افراد گروه خود باز

ـ برساند نفر خود  نیبه آخر عتریکه توپ را سر یگروه ـ امت کی خواهـد   ازی

 یبه حد مشخص ازاتشیمجموع امت يکه در مدت زمان کمتر یمیت. گرفت 

  .برساند به عنوان گروه برنده شناخته خواهد شد 
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  رد کردن کاله:  يبازنام -2

دسـت،بهبودفاکتورهاي آمـادگی    و بهبود سرعت ياریدقت و هوش:  هدف

  جسمانی،ایجادهیجان ونشاط

  به تعداددانش آموزان کالس:کنانیتعدادباز

  مثل شال گردنگرید یاهرشیکاله :ابزارالزم

  .ندارد یسن تیمحدود:کنانیباز سن

بـه صـورت    دلخواه معلـم  ابهیکالس  يها مکتیبه صورت ن:يبند شکل

  ایستاده

ـ نفررد نیرابرسراول یکاله یمرب: يباز شرح ـ   ییجلـو  فی  یکـالس قرارم

ــاز یوازاومــ.دهــد  يکــاله رابرســرنفرکنار يخواهدکــه پــس ازشــروع ب

 یکنیکاله برسرهرباز)هیثان20مثال( یپس ازگذشتن وقت مشخص...قراردهدو

م می گویدانجام وبایدهرجریمه ورزشی که معلشود یخارج م يباشداوازباز

-تـاکالغ پـر  5-تـالی لـی  5-تاشنا5-تابشین پاشو5-تادرازنشست 5مثال.دهد

تکراریک جملـه خنـده داردرحـین حرکـت دروسـط کـالس یادرحالـت        

یاهرکاري که به نوعی باعث نشاط وهیجان بین دانـش  ،ایستاوبدون حرکت 

درضمن معلم بارگرمکن ورزشی ات رابپوش ودربیاروغیره 5آموزان شودمثال

می تواندبنابه سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان ازدانش آموزان اخراجی 

بخواهدتمام حرکات راپشت سرهم اجرا کنندیافقط یک حرکت رابـه عنـوان جریمـه    

انجام دهندهمچنین معلم می تواندجهت ایجادهیجان بیشـتردربازي ازنفـرات اخـراج    

استفاده نمایدالبتـه بهتراسـت ایـن    شده جهت تعیین جریمه نفرات اخراج شده بعدي 

  .ادامه دارد ییتامشخص شدن نفرنها يباز.کاربانظارت معلم انجام شود
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  )نام قبلی را فراموش نکرده(بیا فراموش نکنیم :ينام باز-3

  ایجادهمکاري وتعاونچابکی، سرعت انتقال، پرورش دقت،: هدف

  کالس دردوگروه:کنانیتعدادباز

  اموجوددرکالسیاش:ابزارالزم

  سال11تا9: کنانیباز سن

  نشسته سرجاي خود: بندي شکل

  :يباز شرح

کنـد و بـه    فرمان مربی، نفر اول یک گروه برخاسته به سرعت حرکت می با

و نـام آن را بلنـد   ) کنـد  یا اشاره می(یکی از اشیاء داخل کالس دست زده 

گردد و بعد ازنشستن او نفر بعدي بالفاصله عمل او  گوید و برجایش برمی می

ه نفر قبلی برده کند و با این تفاوت که او باید اول نام شییء را ک را تکرار می

بازي تا وقتی که نفرات . تکرار و سپس نام شیء دیگري را به آن اضافه کند

وقتی که . یابد گروه بتوانند بدون اشتباه اسامی اشیاء را تکرار کنند، ادامه می

تعداد اشیاء نـامبرده  . رسد یکی از نفرات دچار اشتباه شد، نوبت گروه دوم فرا می

شود مثالً اگر گروهی توانست نام پنج  اول گذاشته می هروشده به حساب امتیاز گ

 شی را پشت سر هم بگوید و ششمین نفر دچار اشتباه شد پنج امتیاز به 

در پایـان گروهـی   . گیرد بازي در پنج مرحله انجام می. شود حساب او گذاشته می

  .گردد که داراي امتیاز بیشتر باشد برنده بازي محسوب می

هاي در بازي شرکت داشته باشند نوبت بعدي هر گـروه   همه بچهبراي اینکه :نکته

 .باید از فردي شروع شود که در نوبت قبلی دچار اشتباه شده است
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  يدوچرخه سوار:ينام باز -4

  عضالت دست وایجادهماهنگی عصبی عضالنیاستقامت : هدف

  به دلخواه:تعدادبازیکنان

  میزهاي کالس:ابزارالزم

  سال13تا9:بازیکنان سن

  دلخواه:بندي شکل

 یکالس قرار م يزهایم نیاز دانش آموزان در فواصل ب يتعداد: يباز شرح

 یم يکنار زیدو م نیطرف يدست خود را بر رو یو پس از فرمان مرب رندیگ

پا زدن دوچرخه سـوار را   هیشب یکرده و حرکت نباندیگذارند و پاها را از زم

 يشتریب يارکه استقامت و بردب یافراد مزبور شخص نیدرب. ندینما یم دیتقل

 يبـاز . پا بزند برنده خواهـد بـود    شتریافراد ب ریاز خود نشان دهد و از سا

کالس  ییمختلف اجرا کرد و نفر نها يتوان در گروهها یدوچرخه سوار را م

همچنین معلم مـی  .نفرات اول گروهها مشخص کرد  نیرقابت ب قیرا از طر

ضـالنی شـکل مسـابقه راسـخت     تواندجهت تقویت همـاهنگی عصـبی ع  

ترکنـدمثالازدانش آمـوزان بخواهـددرحین پـازدن حرکـت سـربه طــرفین       

یاباالوپــایین رانیزبــه آن اضــافه کننــدیادرحین انجــام حرکــات پاوســریه 

البته کسی که بتواندبه صورت صحیح .(شعاریاجمله ورزشی راهم تکرارکنند

ــدازهماهنگی   ــاهم انجــام ده ــن ســه کارراب ــای االیی عصــبی عضــالنی ب

 .برخورداراست
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  بازي باحروف:نام بازي  -5

،تقویت حس ؛تقویت قدرت عضالت پا تقویت سرعت عمل وچابکی:هدف

  همکاري وتعاون

  کالس دردوگروه بابیشتر:تعدادبازیکنان

تعدادي مقوادرابعادکوچک ؛تعدادي گیـره یاسـطحی مسـطح بـه     :ابزارالزم

  ؛یک طناب براي نصب به دیوار؛ماژیکتعدادگروه ها

  سال18تا9:سن بازیکنان

  ندارد:شکل بندي

ــرح بــازي  ــا   :ش ــدادتیم ه ــه تع ــازي ب ــن ب ــی  (درای اگربــازي گروه

جملــه یاکلمــه   )اگربــازي انفــرادي اجراشــود  (یــانفرات )اجراشــود

تک تک حـروف جمـالت یاکلمـات رابـه     .تعیین می کنیم)ترجیحاورزشی(

 صورت مجزاروي هرمقوابه صورت درشت بایک ماژیک می نویسـیم بایدتوجـه  

مثالمـی تـوان   .داشت که جمالت انتخابی براي همه نفرات یاگروه هایکسان باشد

ــه  ــارنوربود(ازدوجمل ــالب ماانفج ــاورزش (و)انق ــاط ب ــالمتی ونش ــتفاده )س اس

مقواهارادریک گوشه کالس قرارمی دهیم وازدانش آموزان می خـواهیم کـه   .کرد

وي سـطح  هربارباطی کردن مسیریکی ازمقواهاراکه شامل حـروف مـی باشـندبرر   

صاف قراردهندیابایک گیره به طناب متصل به دیواروصل کنندتازمانی که جملـه  

درضمن مسیري که بایدطی شودشامل چندمانع است که دانش موردنظرکامل شود

آموزان بایدبه صورت مارپیچ آن راطی کنندوپس ازآن درایستگاه بعدچندحرکت 

هرگروهـی کـه   .دهنـد بشین پاشوراانجام دهندسپس مقواهارادرمحـل صـاف قرار  

 .درزمان کمترموفق به کامل کردن جمالت شودبرنده خواهدشد
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  يباد قیقا:ينام باز -6

  یحجم دستگاه تنفس شیاستقامت و افزا: هدف

  نفر4یا2:تعدادبازیکنان

  قایق کاغذي یاتوپ پینگ پنگ یاهرشی دیگر:ابزارالزم

 سال18تا8:بازیکنان سن

  به شکل اطراف میز:بندي شکل

ـ   يکاغذ قیقا کیریتحر زیم يبر رو یمرب :يباز شرح دهـد و از   یقـرار م

خواهد که با فـوت کـردن    یآن قرار گرفته اند م رامونیکه پ یدانش آموزان

را از  قیقا نکهیدانش آموزان همزمان با ا. برانند گرانیمنطقه د يرا بسو قیقا

سقوط  نییشوند که از منطقه آنها به پا یکنند ضمنا مانع از آن م یخود دورم

. گردد یاز هرمنطقه منجر به خارج شدن شخص مربوطه م قیسقوط قا. کند

. هرگروه مشخص گردد ییکند تا نفر نها یم دایادامه پ بیترت نیبه هم يباز

. ممتاز کالس شناخته خواهد شـد  کنینفرات اول گروهها باز نیبا رقابت ب

مانند توپ  يگرید يایاز اش يکاغذ قیاستفاده از قا يتواند به جا یم یمرب

  .پنگ استفاده کند نگیپ
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  نشستن شدن و بلند:بازي  نام -7

  تقویت قدرت شناخت وسرعت عکس العمل:هدف

  به دلخواه یاهمه دانش آموزان:تعدادبازیکنان

  ماژیک یاهرشی دیگر: ابزارالزم

  سال18تا8:بازیکنان سن

  دلخواه:بندي شکل

  :بازي شرح

دسـت راسـتتون رو    ک،یدیدیهر وقـت شـن  . دیشو یم ادآوریبه بچه ها چند عدد رو  

ـ عدد دو، دست چپتون رو بلند کن دنیبا شن د،یبلند کن عـدد سـه، بلنـد     دنیبـا شـن   د،ی

ـ ا ایکه حواسشون نبود و  يکه گه گدار. دینیعدد چهار بش دنیو با شن دیبشو کـه   نی

چه ها هـم  و ب کنندیرو اجرا م يباز نیا د،شون یها از جاشون بلند م یناخودآگاه بعض

ـ  فیدو رد نیچون ب(دهند که عدد ها رو اشتباه نکنند  یتذکر م گهیبه همد  یمسابقه م

  .) شهیتر دچار اشتباه م رید فیگذاریم که کدوم رد

اجـرا   یبه صورت رقابت ردویگ یکه در بخش نشستن و بلند شدن قرار م يگرید يباز

  .کیمی گردد، نشستن و بلند شدن با نگاه کردن به ماژ

گـرفتم و بـه   ) قرمـز (در دست چـپ  يگریو د) یآب(در دست راست  یکیک،یماژ دو

بـاال و   دیدست راست رو بلند کردم دستهاتون رو ببر کیبچه ها می گوییم اگه سر ماژ

  .نییپا دیاریآوردم دست هاتون رو ب نییرو پا) یآب(دست راست کیاگه سر ماژ

ـ  رو باال بردم، خودت) قرمز(دست چپ  کیاگه سر ماژ و  نییو اگـه پـا   دیون بلنـد بش

دستشون  دیبلندمی شوند، بچه ها هم با کیکه اگه هر دو ماژ نیضمن ا.دینیآوردم، بش

ـ  نیو در ا بمانندیباق ستادهیرو باال ببرند و هم خودشون در حالت ا ـ در هـر رد  نیب  فی

  .نشاط در کالس حاکم می شود ینوع ونداز بچه ها که دچار اشتباه ش یبعض
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         کش آمد  دمیکش: ينام باز -8

  هوش تیوعکس العمل بدن و تقو یعضالن تیتقو:هدف  

  يشش نفر ایچهار   يگروهها:   کنانیباز تعداد

  . ستیالزم ن يزیچ:الزم  ابزار

  سال15تا8:بازیکنان سن

  خطی:بندي شکل

  :يباز شرح

 نییسرگروه تع ایاست بعنوان مادر  کلیه ياز افراد که قو کنفری يباز نیا در

 یقد پشت سر او قرار گرفته ومحکم کمر نفـر جلـوئ   بیبترت هیشود وبق یم

ـ )نفـر دوم  (که پشت سر مادر قرار گرفته  ينفر رندیگیخود را م ـ گو یم  دی

 یمادر م. کنن یبچه ها همصدا گفته اورا تکرار م هیوبق) اورمیب زمیه رومیم(

 یمادرم)ست ماکندتر ا شهیت(دهند   یآن ها پاسخ م) دیشما هم برو( دییگو

 دیبرو( دییگو یپرند سپس مادر م یم یوآنها همگ)شود  زیتا ت دیبپر( دییگو

ـ گویمـادر م )طنابمان کوتاهتر اسـت  (دهند  یآنها پاسخ م) دیاوریب زمیه  دی

تـر   عیسرگروه محکم وسـر  ایوبچه ها به دستور مادر)تا دراز شود  دیبکش(

نفر از بچه ها دستش  کیهنگام چنانچه  نیدر ا. کشند یرابه عقب م گریهمد

دوباره مثل قبل اما بـا   يرود وباز یم رونیب يرها شود بعنوان بازنده از باز

 یشروع م گریبا گروه د ينفر  بعد باز نیتا آخر داکندینفر کمتر ادامه پ کی

  .درپایان به نفرات برترهرگروه امتیازداده می شودشود 
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     دستمال یاکاله ربودن:ينام باز-9

  یوچابک یاستقامت عضالن شیافزا:  يهدف باز 

  شتریب ایهر گروه ده :  کنانیباز تعداد

  کاله ایدستمال  يتعدا: الزم  ابزار

  سال18تا7:بازیکنان سن

  دایره وار:بندي شکل

  :يباز شرح

  کیو. نندینش یبصورت چمباتمه م رهیدانش آموزان به شکل دا يباز نیا در

شکل راه   رهیمحوطه دا رونیدر ب يشروع کننده باز)کاله  ندهیربا( نفر بعنوان

ومواظب  ردیگ یکاله خودرا م ایبادست دستمال  گریودانش آموزان د رودیم

کاله  ای دستمالفرصت مناسب  کیمحوطه در  رونیفرد ب.کاله خود هستند 

کنـد   یشکل فرار م يا رهیاز دانش اموزان را ربوده به دور محوطه دا یکی

دستمال  ندهیاما ربا. ردیکند تااورا بگ بیرا تعق ندهیفرد ربا دیصاحب کاله با.

به همـان شـکل    يوباز.  ردیگ یآن دانش آموز را م يفرار کرده وجا"فورا

  .شرکت کنند يازتا تمام دانش آموران در ب ابدییادامه م
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  شاه ودلقک: ينام باز-10

ایجادنشـاط  _بـه دلخـواه معلـم   آمادگی جسمانی فاکتورهاي تقویت :هدف

  وهیجان

  نفره6تا5گروه هاي :تعدادبازیکنان

  یک جعبه کبریت:ابزارالزم

  سال18تا8:سن بازیکنان

  دایره وار:شکل بندي

  :شرح بازي

 چیستان ورزشی  ؛دلقککلمات شاه ؛ این بازي به این صورت اجرامی شودکه

یک قوطی کبریت ضلع وغیره رابرروي هرکدام ازشش  ،تکراریک جمله؛پوچ

بـرروي   خالی می نویسیم داخل قوطی کبریـت هـم چندچیسـتان ورزشـی    

باهربارانـداختن  کسی که قـوطی رامـی اندازد  کاغذمینویسیم وقرارمی دهیم 

مـی آیدبایـداعمال خواسـته شـده راانجـام      قوطی باتوجه به کلمه اي کـه  

ي راکه خواست ملزم به اجراي هرحرکت مثالاگرشاه آمدمی تواندهرفرددهد

یاباآمدن دلقک هرفردي راملـزم بـه اجـراي یـک شـیرینکاري      ورزشی کند

وباآمدن چیستان ورزشی ازداخل قوطی یک چیستان برداردوازفرددلخواه کند

  .وغیره سوال کند
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  سالم سالم                          :ينام باز -11

  وتقویت عضالت پا یقدرت بدنکنترل تنفس وباالبردن :هدف   

  به هر اندازه : کنانیباز تعداد

  .ستین ازین يا لهیوس:ابزارالزم

  سال13تا9:کنانیباز سن

  به شکل مربع:يبند شکل

  :يباز شرح

 کی. میکش یکالس م یمربع به اندازه دومتر دردومترمربع در قسمت خال کی

کـه در   يآن دانـش آمـوز   ستندیا یدر دور مربع م هینفر در داخل مربع وبق

ـ  یل(پا  کیبا سالم سالم گفتن وبا .داخل مربع است  از داخـل مربـع   ) یل

ـ  یشود و آن نفرات یخارج م  گـر کنـد  وا  یرا که دور مربع هستند دنبال م

آن دانش آموز خودش را در داخل مربع  دینفر از آنها خورد با کیدستش به 

رود  یم رونیب يانجام بده از بازکار را  نینتوانست ا"انایواگر اح. برساند 

ـ پـا ب  کیوبا )سالم سالم (اما با رساندن خود به داخل مربع وبا گفتن   رونی

خط مربع حرکت  يرو موبچه ها آرا کندیم بیدورمربع را تعق يآمده بچه ها

ـ  شیکننده پا بیاگر فرد تع. تا دست آن فرد به آنها نخورد  کنندیم  نیبه زم

را  يدوباره از وسـط مربـع بـاز    دیبا.برود ادشیسالم گفتن  نکهیا ایخورد 

  .شروع کند 
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  انداختن توپ به سبد                                                            :ينام باز-12

  هماهنگی چشم بادستدقت وتمر کزحواس ، : هدف  

  يچهار تا شش نفر یبصورت گروه:  کنانیباز تعداد

  یاحلقه پالستیکی به تعدا گروه ها سبد وتوپ:  ابزارالزم

  سال18تا7:کنانیباز سن

  یبه صورت خط:يبند شکل

 میکنیم میشش نفر تقس ایچهار  يدانش آموزان بصورت گروهها:يباز شرح

که توپ هـا را   میخواه یدو عدد سبد قرار داده از گروهها م واریدرکنار د.

 قیتشو ندازدیتوپ را داخل سبد ب نیشتریکه ب یهرگروه. ندازندیداخل سبد ب

 ار يبه همان صـورت بـاز   يبعد يبعد گروهها. شود  یوبرنده محسوب م

  .دهند یادامه م

به این می توان به جاي انداختن توپ ازحلقه پالستیکی هم استفاده کرد:نکته 

  .صورت که حلقه هابه داخل یک میله انداخته شوند
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                                                                                                      گوشه  : يباز نام -13

  خود ،دقت وسرعت يگرفتن خانه برا: هدف  

  هفت نفر     :  کنانیباز تعداد

  گچ:ابزارالزم

  سال18تا9:کنانیباز سن

  به صورت چهارگوشه:يبند شکل

  :يباز شرح

 یرسم م) 4در 4(را با گچ به اندازه چهار در چهار ربعم کیکالس  درداخل

ـ و با سوت فرد ب. رندیگ یقرار مربع م رونیافراد ب یدرابتدا تمام.  میکن  رونی

 لیمستط ای)خانه (دوند هر کس زود تر به هر گوشه  یم دانیم يشکل بسو

وبه فکر تصـرف   ندمان یم یبا ق رونیدونفر ب.کند  یآنجا را تصرف م دیرس

شوند  یمکان ها عوض م هیثان 30درهر.دوستان خودشان هستند  يگوشه ها

تواند در موقع جابه جا  یآن دانش آموزدر وسط بدون گوشه مانده است م.

که بدون خانه  يفرد.خانه خود قرار بدهد . ردیشدن دوستان گوشه آنها را بگ

  دهند یادامه م يباز ندیآ یم يبه وسط باز گریمانده بازنده ودو نفر د

 
 
 
 
 
 

                                



  بازي هاي کالسی

 

   دارت: ينام باز-14

  چشم بادست یوقدرت تمرکز؛هماهنگ يرینشانه گ تیتقو:هدف

  موجود يبه تعداددارت ها:کنانیتعدادباز

  .و توپ مخصوص  يریدارت پارچه کشم ای یسیدارت مغناط:ابزارالزم

  سال18تا9:کنانیباز سن

  به دلخواه: يبند شکل

  :يباز شرح

توجه کـه   نیکنندباا یم يریبه سمت دارت نشانه گ بیآموزان به ترت دانش

ـ جمـع امت .دارد يشتریازبیبه مرکزامت کینزد يها رهیبه دا يریهدف گ  ازاتی

  .آن فردبرنده خواهدبود شترباشدبرندهیهرنفرکه ب

صورت که  نیباشدبه ا یهم قابل اجرام یبه صورت گروه يباز نیا:1نکته

  .خواهدبود يگروه برنده باز شترباشدآنینفرات هرگروه که ب ازاتیجمع امت

دانش آموزان می توان بازي رابه ایـن  براي سنجش میزان دقت بیشتر:2نکته 

چنددورچرخیدن  به دورخود پرتاب دارت صورت انجام دادکه هرنفرپس از

  .راانجام دهد
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  میغافل نباش ایب:ينام باز -15

 لیو تقل ياری، دقت و هشعضالت بدناعصاب و  نیب یهماهنگ جادیا: هدف

نشـاط و   جـاد یدر زمـان کوتـاه؛ ا   يریگ میقدرت تصم تیغفلت ها و تقو

  یو چاالک ی، چابک یسرحال

  نفر 40 یال 10:  کنانیباز تعداد

ـ چ ایعدد توپ  کیمتر و  5 یال 4عدد طناب به طول  کی: ابزار الزم    يزی

  مشابه آن

  ساله 12 یال 8:  کنانیباز سن

مترباشـدبه طورمثـال کـالس     10×  15که حد اقـل   ییدرفضا: يبند شکل

  خلوت

 یمتر رسم م 4 یال 3نسبتاً بزرگ به شعاع  يا رهیدر کالس دا:  يشرح باز 

باشد  يمساو گرید کیآنان از  يکه فاصله  يطور کنانیآن گاه ، باز. میینما

را بر سر  یتوپ یمرب. رندیگ یقرار م ستادهیابه طور  رهیدا طیبر مح ارانهی، هش

 گری، وصل کرده و سر د رهاستیبا شعاع دا يمساو باًیکه طول آن تقر یطناب

ـ   یطناب را در دست گرفته و حرکت دوران کنـد ، بـه    یرا به آن اعمـال م

دوران  رهیدا طیمح يبر رو نیاز سطح زم یکم يکه توپ با فاصله  يطور

توپ  دنیکامل، هم زمان با رس ياریموظفند با دقّت و هوش کنانیکند و باز

شان  يپا ریو طناب از ز پکه تو ییخود جهش کنند، تا جا يپا یکیبه نزد

شـان   يداشته باشند که توپ و طناب به پـا  نیبر ا ی، سع یعنی. عبور کند

 . اصابت نکند
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الزم را ندارد ، با توپ  یبدن شان هماهنگ يکه اعصاب و اعضا یکنانیباز

 بیترت نیبه هم يباز نیا. آن ها خواهد شد يبرخورد نموده و باعث برکنار

 نیکنار گذاشته شوند و  باالخره ، آخر ياز باز نیکند ، تا غافل یم دایادامه پ

ـ در ا.  گردد یمشخص م اریهوش کنیمانده به عنوان باز یفرد باق  يبـاز  نی

از سـطح   یو ارتفاع توپ دوران کنانیعداد بازو طول طناب به ت رهیشعاع دا

ـ ن يگریتوان به شکل د یرا م يباز نیا. دارد یبه سنّ آن ها بستگ نیزم  زی

را در  کنانیباز یتمام ،يا رهیدا شیآرا يکه ، به جا بیترت نیبه ا. کرداجرا 

را وادار به  کنانیستون باز يداد و با غلتاندن توپ به سو شیستون آرا کی

  .شان بگذرد يپا ریجهش کرد ، تا توپ از ز

در کودکان  ياریاست که باعث دقت و هوش نیفوق ا يمهم باز جهینت:  نکته

 ییبرد و ضمناً ، با شناسا یم نیشده و عادات ناپسند غفلت را در آنان از ب

 يها یهماهنگ يها مانند طناب باز يتوان با انواع باز یم فیضع کنانیباز

  .نمود تیپاها و دست ها و چشم ها تقو نیالزم را ب
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  موش برو تله بسته شد:ينام باز-16

  یبا گروه ، سرعت و تحرك، سرگرم یهماهنگ: هدف

  آموزان دانش یتمام:  کنانیتعدادباز

  ندارد لهیوس: ابزارالزم

  12تا7:کنانیباز سن

  وار رهیدا:يبند شکل

  : يباز شرح

  .ستندیا یدست به دست هم م يا رهیکودکان در دا نصف

  .رندیگ یاول دور آنها قرار م رهیدا طیمتر از مح 5/1کودکان با فاصله  هیبق

ـ  رهیکودکان در دو دا یسوت مرب با ـ   یو در جهت مخالف هم دور م  یزننـد و م

  :خوانند 

  باهوش وانیموش منم موش               منم ح منم

  دشمن جونم                همه اش ورد زبونم یشیپ

  گربه گله دارم                 هراس از تله دارم از

  رمیاس یبه هر دام                  رمیلقمه پن کیبا

خـود را بـاال    يدستها) تله ( کودکان  دندیرس رمیکه تمام شد و به کلمه اس شعر

کودکان تله به داخـل   نیاز فاصله ب) موش ها (  یرونیب رهیبرند و کودکان دا یم

فرمان بسـته   یمرب یپس از لحظالت.آورند یموش ها را در م يروند و ادا یتله م

در تلـه   یاگر کـودک .شود یم قفلدست کودکان تله به هم .دهد  یشدن تله را م

 تا ابدییادامه م يباز نیشود ا یشود و از تعداد موش ها کم م یمانده جزء تله م

  .فتندیهمه موشها به تله ب
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  موشک بازي:ينام باز -17

  ایجادنشاط وهیجان–دست عطاف افزایش سرعت وان:هدف

  گروهی درقالب همه کالسنفره یا2به صورت :تعدادبازیکنان

  تعدادي موشک کاغذي:ابزارالزم

  سال18تا7:سن بازیکنان

  درقالب ردیف هاي کالس دردوردیف:شکل بندي

  :شرح بازي

عددیابه دلخـواه  10به هرگروه تعدادگروه تقسیم می شود2کالس به دراین بازي 

موشک کاغذي می دهیم باشروع زمان وبه فرمان شـروع معلـم دانـش آمـوزان     

شروع به پرتاب موشک به سمت هـم مـی کننـددرپایان وقـت هرگروهـی کـه       

  .دموشک کمتري درمکان خودداشته باشدبرنده خواهدبودتعدا
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  موانع: يزنام با-18

  افزایش دقت وهماهنگی اعضاي بدن باهم؛حفظ تعادل اشیا: هدف

  به تعدادداوطلبین :تعدادبازیکنان

  چندقاشق پالستیکی به تعدادداوطلبین ؛یک یاچندتوپ پینگ پنگ :ابزارالزم

  سال18تا9:سن بازیکنان

  به صورت گروهی یاانفرادي:شکل بندي

  :شرح بازي

بازي به این صورت اجرامی شودکه یک قاشق پالسـتیکی دردهـان یـک دانـش     

آموزمی گذاریم ودرداخل قاشق یک تـوپ پینـگ پنـگ قرارمـی دهـیم دانـش       

دو و دو و دوتاده و ده وده بقیه دانـش  –آموزبایدباشمارش هاي یک ویک ویک 

به یـاموانع دیگرنظیرچندبشـین وپاشـو   )ردیف میزهاي کالس (آموزان ازبین موانع

بـدون  سمت تخته سیاه کالس حرکت کندهرکس که این مسیرراسریع ترطی کند

بازي می تواندبه صـورت  .خواهدشدبازي برنده این که توپ ازداخل قاشق بیفتد

بدین صورت کـه هرگروهـی کـه اعضـاي آن     گروهی وهمزمان باچندنفراجراشود

  سریعتراین مسیرراطی کندبرنده خواهدشد

دانش آموزبایـدتوپ  کردن مسیرازداخل قاشـق بیافتـد  اگرتوپ درحین طی :1نکته

رابرداردوداخل قاشق بگذاردوبعدمسیرراادامه دهـدواین کاررابایـدخودش انجـام    

  دهدوبقیه اعضاي گروه نبایدبه اوکمک کنند

درپایان شمارش هاي یک ویک ویـک ،دو ودو ودو بقیـه دانـش آمـوزان     :2نکته

انقـالب  (رورزشـی یاجملـه   رسـیدندیک شعا 10بهتراست زمانی که بـه شـماره   

  .تکرارشودودوباره شمارش تکرارشود)ماانفجارنوربود
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  شانس و حلقه : ينام باز -19

فزایش دامنه حرکتی مفصـل  ا–تقویت فاکتورهاي آمادگی جسمانی :  هدف

  ایجادنشاط وهیجان-مچ دست

   به تعداددانش آموزان کالس :  کنانیباز تعداد

  دانش آموزان’  پینگ پنگتوپ ’ گچ : ابزارالزم

  سال13تا7:کنانیباز سن

  يچندنفر يبه صورت گروه ها:يبند شکل

  :يباز شرح

 يهـا رو  رهیکه دا يبه طور.  میکش یم نیزم يرو رهیدا 5استفاده از گچ  با

عددها را . باشد  متریسانت 20آن ها  نیب يو فاصله ها ردیبگ میخط مستق کی

سـپس     25’  20’  15’  10’ 5:   مثـل .  میسینو یتا فاصله م 5با اختالف  

ـ به ترت و  میکن یم میتقس ينفر 4 يدانش آموزان را در گروه ها از هـر   بی

بعد .   ردیقرار بگاول حلقه پشت  يمتر کی يتا در فاصله  میخواه یگروه م

و او  آن  را  بدون حرکت  تمام دست و فقـط  بـا     میده یتوپ را به او م

درون هردایره یک قرعه اندازد  یها م رهیاز دا یکیحرکت مچ دست  درون 

قرارمی دهیم که قرعه هامی توانندبنابه خواست معلم چنـدحرکت ورزشـی   

ـ یتوسـط   ازهـا یامت يپس از محاسـبه  .   یاانجام شیرین کاري باشد از  یک

  . را کسب کرده باشد برنده است  ازیامت نیالترکه با یگروه  هر گروه ياعضا

  

  



  بازي هاي کالسی

 

  بولینگ: ينام باز -20

  نشانه گیري،تقویت عضالت دست تی، تقوچشم بادست یهماهنگ:  هدف

  ن زاهمه دانش آمو:کنانیتعدادباز

،یک تـوپ پالسـتیکی   تعدادي شیشه نوشابه بزرگ ومقداري خاك:ابزارالزم

  کوچک

  سال18تا9:کنانیباز سن

  به صورت گروهی یاانفرادي:يبند شکل

  :شرح بازي

مقداري خاك یاماسه یاآب رادرون یک شیشـه پالسـتیکی نوشـابه بـزرگ     

میریزیم ودرب آن رامحکم می بندیم وآن رابه عنوان هدف برروي سـکوي  

جلوکالس قرارمی دهیم وازدانش آمـوزان مـی خـواهیم کـه بایـک تـوپ       

هرنفرسه پرتاب می تواندانجام .پالستیکی کوچک به سمت هدف پرتاب کنند

ــااو   ــی کــــه بــ ــابه   دهدکســ ــه نوشــ ــاب بتواندشیشــ لین پرتــ

کســانی کــه بــادومین وســومین پرتــاب امتیــازمیگیردهمچنین 3رابیانــدازد

امتیـازمی گیرنـددرمجموع   1و2بتوانندشیشه نوشـابه رابیاندازندبـه ترتیـب    

  .افرادیاگروهی که مجموع امتیازات آنهابیشترازسایرین باشدبرنده خواهندشد

ن همـاهنگی چشـم بادسـت    براي سخت ترشدن بازي وسـنجش میـزا  :نکته

وتقویت آن می توان ازدانش آموزان خواست که پس ازچنددورچرخیدن به 

 .دورخودحرکت پرتاب راانجام دهند
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   یچرخ خاك کش: ينام باز -21

  عضالت دست ،کتف و کمر تیتقو:  هدف

  همه دانش آموزان کالس:کنانیتعدادباز

  .ستیالزم ن یابزارخاص:ابزارالزم

  سال15تا9:کنانیباز سن

  دوبه دو: يبند شکل

را  شینفر جلـو دسـت هـا    ستندیا یهاپشت سر هم م يهم باز: يباز شرح

زانو گرفته  ایچ او را از م يپا ينفر پشت سر. گذارد  یم نیزم يصاف رو

قرار گرفته با دست  شیدست ها يکه  رو ییکند ، نفر جلو یبلند م نیاز زم

. دنرو یم راه اوهاپشت سر يکند هم باز یخود به طرف جلو حرکت م يها

درنهایت دانش آموزي که مدت .ابدی یجا ادامه م رییعمل با تغ نیتکرار هم

  .زمان بیشتري روي دستهایش بتواندراه برودبرنده می شود

براي جالب ترشدن این بازي ازدانش آموزبخواهیددرحین راه رفـتن  :1نکته

  .یک جمله خنده دارراتکرارکند

پاهاي دوسـت خودرابگیرنـدواین    ازدانش آموزان بخواهیدبااحتیاط-2نکته

  .حرکت راانجام دهند
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  انجام بده گوش کن و:ينام باز -22

شناخت نوع حرکـات  (شناخت وارزشیابی آموخته هاي دانش آموزان:هدف

  )ورزشی

  همه دانش آموزان کالس:تعدادبازیکنان

  .نیازبه ابزارخاصی نیست:ابزارالزم

  سال15ات8:بازیکنان سن

  به دلخواه:بندي شکل

  :بازي شرح

اباشنیدن ت میخواه یاز هر گروه م. شوند یم میدانش آموزان به دو دسته تقس 

بـه ایـن   .نوع خاصی ازکلمات یک نوع ازحرکات ورزشی راانجـام بدهنـد  

) گـروه جنـبش  (وگـروه دیگـر  ) گـروه انعطـاف  (صورت که مثالیک گروه 

رگاه کلمه انعطاف رابه زبان آوردگروه انعطـاف  معلم ه.نامگذاري می شوند

شـماره انجـام   5بایدیک حرکت انعطافی ازخودنشان دهندوآن حرکت راتـا 

سالمتی (دهندوگروه جنبش بایدحرکت درجازدن راانجام دهدوهمزمان جمله 

بالعکس هرگاه معلم کلمه جنبش رابـه زبـان   .راتکرارکنند)ونشاط باورزش 

جنبشی انجام دهندوگروه انعطاف حرکـت   آوردگروه جنبش بایدیک حرکت

درجازدن راانجام دهندوهمزمان بادرجازدن یک جمله ورزشی دیگریاجملـه  

بایدتوجه کردکه هرگـروه  .رابه زبان آورند)انقالب ماانفجارنوربود(اي نظیر

نبایدحرکت تکراري انجام دهددرصورت تکراري بودن حرکـت آن گـروه   

  حذف می شودوگروه دیگربرنده می شود
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  پاشو و نیبش:ينام باز -23

  تمرکز حواس و بهبود سرعت عمل ها : هدف

  به تعداد افراد داوطلب : کنانیباز تعداد

  ندارد: ابزار الزم 

  ساله 18تا 7:کنانیسن باز 

 وار رهیادای یخط:يبند شکل

 
مانند  یکلمات یمرب.ستندیا یبه هم م کیدر محوطه نزد کنانیباز: يشرح باز

کند و آنها موظف به اجراء حرکـات   ی، پانشو را ادا م نی، پاشو ، نش نیبش

 یخاط کنیخطاست و باز يو اشتباه در اجراء به منزله  ریتأخ.مربوطه هستند 

ـ « لفظ  کهالزم به ذکر است . شود  یخارج م يخود به خود از باز »  نینش

نشسته  ای نیبش« مفهوم » پا نشو « را و لفظ » بمان  ستادهیا ایپاشو « مفهوم 

  .رساند یرا م» بمان 

 جـاد یا یگروه اجتمـاع  کیرا با  يرفتار قیو تطب یهماهنگ يباز نیا: نکته

خطاها  لیدر تقل یسع شهیهم هایگونه باز نیبا انجام ادانش آموزان ده و نمو

  . دارد
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  قل دوقل کی: ينام باز-24

  انگشتان دست یعضالن یعصب یدقت وتمرکز؛هماهنگ تیتقو:هدف

  ينفر5ای4 يگروه ها:کنانیتعدادباز

  پنج سنگ:ابزارالزم

  سال18تا10:کنانیباز سن

  وار رهیدا:يبند شکل

  :يباز شرح

ـ حبه قند  کیپنج سنگ منـاسب به اندازه  يبـاز نیا در فنـدق انتخـاب    ای

را  يفرد باز نیقرعه، اول بیدهند به ترت یرا انجام م ینموده آنگاه قرعه کش

  .دینما یشروع م

از آنها را برداشته با باال  یکیاندازند و سپس  یم نیاول سنگها را به زم -1

دارد بالفاصـله سـنگ    یرا بر م نیزم يرو يسنگها کیبه  کیانداختن آن 

 ـردیاگر موفق شد تمام سنگها را بگ. ردیگ یپرتاب شده به طرف آسمان را م

و گرنه کار را  هدد یرا ادامه م يباز فتد،ین نیبه زم زیقطعه ن کی یو حتــ

  .کند یواگذار م يبه نفر بعد

اندازد و به عـدد دو تـا    یم نیدر مرحله دوم تعداد چهار سنگ را به زم -2

  .دارد یدوتا بر م

را بـه   یکیجا و  کیدر مرحله سوم چهار سنگ را انداخته سه سنگ را  -3

اندازد و آنها را بـا   یم ندوباره چهارسنگ را بر زمی -4–.دارد یبرم ییتنها

  .دارد یهم برم
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  .دارد یسنگها را با حرکت انگشتان عوض کرده و دوتا دوتا برم يجا -5

ـ  کینموده و  فیچهارسنگ را رد -6 دارد و بـه   یسنگ را در دست نگه م

 نیبه ا دینبا يباز نیدر ح. نندیرا برگز"شاه سنگ":دیگو یم گرانیباز ریسا

دست چپ  گریسمت باز کیدر . دینما برخورد يگریسنگ د ایسنگ دست 

ـ   گـر یدهد و در سـمت د  یخود را به صورت دروازه قرار م  یسـنگها را م

اگر موفق شد تمـام  . زند یاندازد با دست راست آنها را به طرف دروازه م

 کجایو آنها را  دیبه دروازه وارد نما"شاه سنگ"سنگها را بدون برخورد با 

  .گردد یم یشود و او برنده معرف یتمام م يبقاپد باز

شود  یگفته م "کوما" کیمراحل فوق  یاست به تمـام ـحیالزم به توض -7

ـ هر کس بـدون ع  نکهیبر ا یشود مبن یامر قرار گذاشته م يو در ابتدا و  بی

در آن صـورت  . خواهد بود روزیکوما را پشت سر بگذارد پ 10نقص تعداد 

ـ  بیدست رق يو رو دهیگرد يتعداد پنج قطعه سنگ اسم گذار  یگذاشته م

دست و  نیما ب جادخالءیآن دست را باال برده و با ا کیدر  دیبا بیرق.دشو

  .ردیسنگها آنها را در هوا بگ
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  داره یصندل یک:ينام باز -25

  وسرعت عکس العمل وتمرکز یچابک تیتقو:هدف

  ها یشترازتعدادصندلینفرب کی:کنانیتعدادباز

   یصندل يتعداد:ابزارالزم

  سال18تا7:کنانیباز سن

  وار رهیدا:يبند شکل

  :يباز شرح

ـ کـالس رابـه شـکل دا    يها یاصندلی مکتین يباز نیدرا ـ نزد رهی ـ   کی ـ یچ یهـم م . مین

ه ا  ـ   يتعداددانش آموزان رابه گوـن ـ  یانتخـاب م ـ کـه   میکن  یشترازتعدادصـندل ینفرب کی

ه دورصـندل   دنیکلمه شروع دانش آموزان شروع به دو اگفتنیدست  يباصدا.هاباشد  یـب

ـ  دهیدست مجددمعلم شـن  يکه صدا یکنندزمان یهام  يرو عیدسـر یآمـوزان با  ددانشش

باخارج شدن .شود یبماندازدورمسابقه خارج م یکه بدون صندل نندهرکسیهابنش یصندل

ه   یکه تعدادصـندل  ییشودتاجا یهاهم کم م یازصندل یکیهرفردازدورمسابقه  ـ هاـب  کی

  .خواهدبود يباز ندبرندهیبنش یآن صندل يصورت هرکس زودتررو نیعددبرسدکه درا

 یشترازتعدادصـندل ینفرب3ای2را تعداددانش آموزان-1 توانیم يسخت ترکردن باز يبرا:نکته

  .هادرنظرگرفت

مثالتقویت عضالت پشت ساق پاباحرکت لی لی یاجفت (معلم می تواندبنابرهدف خود -2

ازدانش آموزان بخواهدبه جاي دویدن معمولی ازاین حرکات براي چـرخش  )پرپاویاکالغ 

به دورصندلی هااستفاده کنندویابراي جذاب ترشدن بازي درضمن انجام این حرکات یک 

قابل جمله ورزشی یایک جمله خنده دارراتکرارکنند وگه گاه جهت مسیردویدن تغییرکنـد 

  .زي اهداف این بازي بهترتقویت می شودتوجه است که بااضافه کردن این حاالت به با

  

  



  بازي هاي کالسی

 

  عکس العمل با ضربه: ينام باز - 26

ـ :  هـدف  همــاهنگی عصــبی و و بهبــود عکــس العمـل  ياریدقــت و هوش

  ؛تقویت قدرت شنیداريعضالنی

  همه دانش آموزان کالس:تعدادبازیکنان

  کتاب یامیزیاهروسیله دیگربراي تولیدصداهاي متفاوت:ابزارالزم

  سال18تا7:بازیکنانسن 

  به صورت ایستادهدایره وار:شکل بندي

 يبر رو یو با دست خود ضربات ردیگ یدر دست م یکتاب یمرب: يباز شرح

که از زدن دست  ییصدا دنیبا شن ستیبا یکند دانش آموزان م یآن وارد م

از دستان خود را بـاال ببرنـد و بـا     یکی شودیکتاب حاصل م يبر رو یمرب

عمل ناگهان دست  نیپس از چندبار تکرار ا یمرب.آورند نییپا يبعد يصدا

مسلم است .داردیدفتر بدون حرکت ثابت نگه م یکیخود را در فضا و در نزد

از دانـش آمـوزان    يعـده ا  یول شودینم دهیشن ییصدا یحالت نیکه در چن

  .دهندیاشتباها از خود عکس العمل به خرج داده و دست خود را حرکت م

سنجش میزان هماهنگی عصبی عضالنی وقدرت شنیداري وتقویت براي :نکته

آن می توان بازي رابه این صورت مشکل ترکردکه باشنیدن صداي سـوت  

ــاي     ــه میزپ ــدن خودکارب ــداي کوبی ــنیدن ص ــرخودراتکان دهیدویاباش س

خودرااززمین بلندکنیدوباشنیدن صداي دست یک حرکت بشین پاشوراانجام 

 .دهید
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  مجسمه هاشهر :  ينام باز-27

  تقویت تمرکزودقت،تقویت آمادگی جسمانی  ،کنترل و بهبود تعادل: هدف

  گروه هاي چندنفره یاهمه کالس:تعدادبازیکنان

  .وسیله اي نیازنیست:ابزارالزم

  سال18تا7:سن بازیکنان

  به دلخواه معلم:شکل بندي

را از  یورزش حرکت کیکدام دانش آموزان به طور دلخواه هر: يباز شرح

دهد و همـه موظفنـد در    یم ستیناگهان معلم فرمان ا. دهند یخود نشان م

 کنیحرکت باعث اخراج باز ایخنده و . ستندیحرکت با یهمان حالت خود ب

همچنین درهرباردانش آموزان بایـدیک حرکـت ورزشـی    شود یم ياز باز

جدیدازخودنشان دهنددرصورت تکراري بودن حرکات ازبازي حذف مـی  

  .ابدی یادامه م یتا مشخص شدن نفر نهائ يباز. شوند
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  زهیجا: ينام باز- 28

  ایجادهیجان ونشاط-دانش آموزان یعضالن يروین تیتقو:  هدف

  همه دانش آموزان :تعدادبازیکنان

چندورقه کاقذجهت پیچیدن دورجـایزه یاچندجعبـه مقوایی،یـک    :ابزارالزم

  )ترجیحاکتاب(عددجایزه

  سال18تا7:سن بازیکنان

  ندارد:شکل بندي

شده نسبتا بـزرگ   یچیبسته کاغذپ کیبا در دست داشتن  یمرب: يباز شرح

کرده و اظهار  يدانش آموزان را شماره گذار یاو تمام. شود یوارد کالس م

نوشـته   یاست که اعمال درخواست یداخل بسته از آن کس زهیکه جا داردیم

ـ سـپس ال . انجام دهد یرا به خوب زهیجا يپوشش ها يشده در البال هـا   هی

: لیاز قب. نقش بسته است یفرمان هیهر ال يمعموال بر رو. شود یباز م کیکای

، پنج بار شنا برود  18شخص شماره  ایهمه افراد گردن خود را نرمش دهند، 

تواند  یم زهیدر خاتمه، جا. را اجرا کند یبخوص ينکاریریفالن شخص ش ای

  .دانش آموزان استباشد که متناسب با سن  یکتاب

 
 
 
 
 
 

   



  بازي هاي کالسی

 

  روي خطخط :   ينام باز-29

  تقویت قدرت انفجاري عضالت پشت ساق پا:هدف

   نفري5درگروه هاي :تعدادبازیکنان

  گچ ؛سوت :ابزارالزم

  سال18تا7:سن بازیکنان

  به صورت خطی:شکل بندي

  :اجرا ي قهیطر

خواهد  یم ازدانش آموزانکشد و یخط راست م کیبا گچ  کالسدر  معلم

خط  يخط و رو يخط و باال نییبعد پا.  ستندیبا گریکدیصف کنار  کیدر 

 کیاگر  دیگو یمدانش آموزان پس از آن به . کند  یآنها مشخص م يرا برا

، اگـر  پریـد خط ب يروبه صورت جفت پاهمه  دیدیسوت را شن يبار صدا

را  سـوت  يخط و اگر سه بـار صـدا   يباال دیدیسوت را شن يدوبار صدا

ـ  کیدر دفعات اول معلم . پریدخط ب نیی، همه پا دیدیشن زنـد و   یسوت م

...  خط و  يباال دیگو یزند و م یدو سوت م. خط  يرو دیگو یخودش م

در . عمل کنند  دیها با چهزند و ب یمعلم فقط سوت م نیپس از چند بار تمر

 ینامرتب به صدا در م يوت ها را به صورت هاسمعلم  يآخر باز يمرحله 

  . عمل کنند دیبا دانش آموزانآورد و 

براي ایجادتنوع دربازي می توان حرکت جهش رابه صورت لی لی هم :نکته

  .انجام داد

  



  بازي هاي کالسی

 

   قرقره پیچ: نام بازي  – 30

،تقویت عضالت انگشـتان  سرعت عکس العمل و بهبود سرعت عمل: هدف

   دست وعضالت کف دستی

  به تعدادداوطلبین :تعدادبازیکنان

  طناب،یک آجر،یک عددپارویاجارو:ابزارالزم

  سال18تا9:سن بازیکنان

  به صورت انفرادي یاگروهی:شکل بندي

  :شرح بازي

سـر دیگـر   . یک سر طناب را محکم به دور آجر ببندید و آن را گره بزنیـد  

پارو و آجري . طناب را محکم به وسط دسته پارویا جار  بسته و گره بزنید 

یـک دانـش آمـوز بـا     . را که با طناب به آن بسته اید روي زمین بگذارید 

معلـم از  . دوستش کنار آن قرار می گیرد درست مانند حالت وزنه برداري 

یک تا سه می شمارد دانش آموزان خم شده و دو طرف دسته پارو را گرفته 

بـا شـنیدن   . یـرد  طوري از زمین بلند می کنند که طناب وسط پارو قرار بگ

وت معلم دانش آموزان شروع به پیچیدن طنـاب دور  داي شروع کن یا سص

دسته پارو می کنند کسی که سریعتر بتواننـد تمـامی طنـاب را دور دسـته     

معلم می تواند این کار را همزمان براي یک گروه . بپیچاند برنده بازي است 

 . چند نفري نیز انجام دهد 

 

  



  بازي هاي کالسی

 

   و پارو کتاب: بازي  نام -31

،انعطـاف عضـالت پشـت پا،تقویـت     بهبود تعادل در دانش آموزان : هدف

  عضالت دست 

  به تعدادداوطلبین:تعدادبازیکنان

  کتاب،پارو: ابزارالزم

  سال18تا9:سن بازیکنان

  به دلخواه به صورت انفرادي یاگروهی:شکل بندي

  :شرح بازي

بگذاریـد کـه   ري روي زمین وآن را ط. پاروي کوچک و سبکی را بردارید 

یک کتاب بزرگ روي قسمت پهن . دسته ي پارو به طرف دانش آموز باشد 

دانش آموز پاها را جفت کرده در حالت خبر دار رو به پارو .پارو بگذارید 

وت دانش آموز با با شنیدن صداي س .بدون آنکه زانوها را خم کند . بایستد 

ام کـار توسـط داور   یک دست شروع به باال آوردن کتاب می کند زمان انج

این بازي بصورت رقابتی بین دانـش آمـوزان کـالس    . بازي ثبت می شود 

کسی که در کمترین زمان بتواند کا ر را به پایان برساند برنده . انجام میگردد

 . بازي است 

 
 
 
 

  



  بازي هاي کالسی

 

   نخود چی: نام بازي -32

  الت پا ،تقویت چابکی افزایش دقت و سرعت عمل ،تقویت عض :ف هد

  نفره5درگروه هاي :تعدادبازیکنان

  گچ :ابزارالزم

  سال18تا9:سن بازیکنان

  به شکل مربع:شکل بندي

  :شرح بازي

متري روي زمین  کشیده 3تا  2چهار دایره در چهار گوش یک مربع با فاصله 

یک نفر از بازیکنان به عنوان . در هر دایره یک نفر قرار می گیرد . می شود 

از بازیکنـان را  نخودي در وسط مربع می ایستد و قصد دارد که دایره یکی 

نخود :( اند به همین دلیل در حالی که دست می زند و می خو.تصرف کند 

بازیکنان باید سریع جاي خود را بـاهم  ) ،نخود ، هر کی بره به جاي خود 

و نخودچی باید از فرصت استفاده کـرده و جـاي یکـی از آنـان را     . عوض کنند

کنی که دایره ندارد نخود چی می شود و بازي همچنـان ادامـه مـی    یبگیرد و باز

 -2عـوض کننـد   بازکنان می توانند از هر طرف جاي خودرا با یکدیگر  -1.یابد 

ده ثانیه در دایره خود ثابت بماند باید جـاي خـود را بـا     هر بازیکنی که بیش از

 -4. پیدا می کند این بازي بین ده تا پانزده دقیقه ادامه  -3.نخودچی عوض کند 

در پایان کسی که نخود چی نشده یا کمتر جاي خود را از دست داده باشد برنده 

   .بازي خواهد بود 

براي تقویت قدرت انفجاري عضالت پشت ساق پا می توان ازحرکات لـی  :نکته

 .لی وجفت پریدن جهت عوض کردن مکان استفاده کرد



  بازي هاي کالسی

 

   رفتن با کتاب هرا: نام بازي  -33

  بهبود بخشیدن تعادل و سرعت عمل :  هدف

  به تعدادداوطلبین:تعدادبازیکنان

  کتاب یاهرشی دیگري که روي سرقراربگیرد:ابزارالزم

  سال18تا9:سن بازیکنان

  .به دلخواه می توان مسیرحرکت رامارپیج اننتخاب کرد:شکل بندي

  :شرح بازي

در  در داخل کالس یک خط شروع و پایانی مشخص کنید دو دانـش آمـوز  

، بـا   دهیـد  محل خط شروع قرار بگیرند و یک کتاب باالي سر آنها قـرار  

سمت خط پایان حرکت می کنند در  شنیدن صداي صوت معلم هرد و نفر به

ورت کم بودن  طول مسیر می شود آن را به صورت رفت و برگشت اجرا ص

 .کسی که زودتر به خط پایان برسد برنده بازي است . نمود 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  بازي هاي کالسی

 

  مسابقه پنالتی:نام بازي :  34

  افزایش دقت تمرین مهارت بغل پا در فوتسال : هدف

  همه دانش آموزان :تعدادبازیکنان

  ،یک صندلی)ترجیحاکوچک(یک توپ :ابزارالزم

  سال18تا7:سن بازیکنان

  .ندارد:شکل بندي

  :شرح بازي

مختلف تقسیم می  تیم هاي دانش آموزان کالس را با توجه به تعداد آنها به 

انتخاب کنند  اسم یک تیم خودي و از نفرات هر تیم می خواهیم تا برا  کنیم

صندلی یک   پایه از  .اسامی تیم ها را روي تخته کالس یاداشت می کنیم. 

صندلی را در انتهاي کالس قرار می دهیم . عنوان دروازه استفاده می کنیم  به

بر اسـاس قرعـه    . را مشخص می کنیم  متري نقطه پنالتی 5تا 4و در فاصله 

در صورت زدن .می کنند  بصورت ضربه بغل پا تیم ها شروع به پنالتی زدن

و توسط داور روي تخته ثبت مـی   تعلق گرفتهتیاز ما یک گل صحیح به تیم

در پایان جمع کل امتیازات هر تیم که بیشتر باشد به عنوان تیم برتده . شود 

   .  کالس اعالم می گردد 
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