تحضير مادة

التربية البدنية
الصف الثاني االبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

معلم/ة المادة /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة لالمعالارف لالمهالارا المييالدة لاالتجاهالا لالقاليم المرغلبالة لالد
الطمب ليشبلا رجاالا -أل نساء فاهمين لدلرهم في الحياة ،لاعين بعقيدتهم مدافعين عنها لعاملين فالي
ضلئها لخير الدنيا لاآلخرة معا.
 -2تلفير الكلادر البشرية المزمالة لتطاللير المجتمال اقتصالاديا لاجتماعيالا لثقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطملحة في المملكة ليدف هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة اليرد لالجماعة معالا  ،فهالل يبت الي مصاللحة اليالرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
مييدا لذاتي  ،كما يبت ي مصلحة الجماعة باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطلير المجتم بصلرتين :
أ ) مباش الالالالالالالالالرة لذل الالالالالالالالال م الالالالالالالالالن

خ الالالالالالالالالمل اإلس الالالالالالالالالهام ف الالالالالالالالالي اإلنت الالالالالالالالالا لالتنمي الالالالالالالالالة .

ب ) غير مباشرة لذل من خمل القضاء على األمية  ،لنشر اللعي
لد جمي أبناء األمة بشكل يضمن لهم حياة لاعية مستنيرة
لدلرا أكثر فاعلية في بناء مجتمعاتهم .

معلم/ة المادة /

اهداف مادة التربية البدنية

 -1يتعزز لديها تعاليم الدين اإلسممي المرتبطة بالنشاط البدني بما يناسب طالبة هذا الصف.
 -2تكتسب السلل المؤدي إلى الت لب على المعلقا النيسية.
 -3يتعزز لديها اكتساب السلل المؤدي لتنمية المشاركة م اآلخرين.
 -4تنمل لديها عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بما يناسب طالبة هذا الصف.
 -5تكتسب المبادئ األساسية للمهارا الرياضية في األلعاب المقررة لهذا الصف.
 -6تتعرف على بعض المياهيم الصحية لاليسيلللجية المناسبة لهذا الصف.
 -7تتعرف على بعض الجلانب الينية لالقانلنية المهمة لممارسة األلعاب الرياضية.

معلم/ة المادة /

معللما عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

معلم/ة المادة /

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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16
17
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20

معلم/ة المادة /

اسم الدرس

التاريخ

تلقي المعلمة

تلقي المديرة

تلزي منهج مادة
األسبلع

(التربية البدنية)

للصف (الثاني االبتدائي)
الدرلس

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3
4

األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

تمرير الكرة بالقدم

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

التعلق على العارضة

7
8

األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/20هـ
الخميس 1442/7/27هـ

الدوران حول المحور العرضي للجسم
الاتزان نصفا على الركبة

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

إرسال الكرة باليد بطريقة صحيحة

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

الهبوط بالقدمين من ارتفاعات منخفضة

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

حمل أثقالا مناسبة لقدراتها بطريقه آمنة

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

العاب صغيرة ومسابقات

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

الوقوف على الرأس نصفا

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

احتضان الكرة بالقدم

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

تنمية عنصر المرونة

16
18-17

الثمثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

العاب صغيرة ومسابقات القدرة العضلية
االختبارا

معلم/ة المادة /

القياس التتبعي لمستوى اللياقة البدنية
الهبوط بقدم واحدة من مرتفعات
منخفضة بطريقة آمنة
رفع أثقالا مناسبه لقدراتها بطريقة آمنة
الوقوف على الكتفين

ممحظا

المادة

اللحدة

التاريخ

ملضلع الدرس

القياس التتبعي لمستوى اللياقة البدنية

تربية بدنية

الصف
لالمرحلة

االسبلع

الثاني االبتدائي

1

عدد
الحصص

مناقشة واختيار طريقة مثلى ألداء مهارة القياس التتبعي لمستوى اللياقة البدنية

التهيئة لالتمهيد
اللسائل التعليمية

 عرض مرئي  سبورة ذكية  شرائح إلكترونية  أوراق نشاط  كتاب نشاط  تجارب عملية  قطع الورق والفلين

استراتيجية
التعلم النشط
نلاتج التعلم
المخطط لها
( االهداف )
الخبرا السابقة

 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر -زواج -شارك
 البطاقات المروحية  الرؤوس المرقمة  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

القياس التتبعي لمستل اللياقة البدنية
مراجعة ما سبق دراستة
مهام المعلمة

اجراءات تحقيق
النواتج من
المعلمة والمعلم

* تحديد الهدف .
* إعطاء اللق الكافي للطالبا في البحث عن اإلجابة .
* لض البدائل المتعددة من الحركا للمهارة .
* تقديم أسئلة عن الطريقة المثلى للمهارة .
* ترجيح الطريقة المثلى للمهارة .
* ش ل الطالبة في عملية استكشافية معنية .
* تنمية عملية التيكير لاالستقصاء لاالكتشاف .
* المعلمة شريكة للطالبة في كل القرارا .
* إعطاء الطالبة فرصة التجريب حتى تتمكن من تحديد األفضل .
* تنمية التيكير العميق عند الطالبا لربط األداء الحركي بالقدرا البدنية .
* تنمية العمقة اإليجابية م الطالبة من خمل عملية االكتشاف .
* جعل الطالبة في عملية استكشاف معينة ( عملية تقريب ) .
* تنمية مهارا اكتشاف متعاقبة  ،تؤدي منطقيا ا الى اكتشاف الميهلم أل الحركة .
* تصميم األسئلة للطالبا في صلرة متعاقبة .
* التحقق من إيجابيا الطالبا على كل سؤال م تقديم الت ذية الراجعة اليردية لكل طالبة .

هل أد

نشاط اثرائي
تقويم قبلي
تقويم بنائي

نوع التقويم

تقويم ختامي
اسلوب التقويم
مهارات التفكير
المكتسبة
معلومات اثرائية

ﺱ
ﺱ
ﺱ

الطالبة المهارة المطللبة لفق الضلابط الينية لها ؟
هل تعلم الطالبة القياس التتبعي لمستل اللياقة البدنية
هل عرف كييية القياس التتبعي لمستل اللياقة البدنية
هل شعر بأهمية القياس التتبعي لمستل اللياقة البدنية

 ورقة عمل  استراتيجية تقويم  حل اسئلة الكتاب ( طالب -نشاط )  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 المقارنة  التصنيف  التفكير الناقد  التعلم الذاتي  التلخيص  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

الرجلع إلى مصادر البحث لجم معللما إثرائية عن الدرس

المصادر والمراجع

الواجبات
المنزلية
رابط تفاعلي
المهارات
المستهدفة

أحل أسئلة تقليم الدرس لاألنشطة المصاحبة
الرلابط التياعلية بالكتاب المدرسي
 استماع

انشطة ملف انجاز
ممحظا لتلجيها القائد/ة
ممحظا لتلجيها المشرف/ة

معلم/ة المادة /

مهام الطالبا
* أداء المهارة بألضاع مختلية
على حسب البدائل المعرلفة.
* ممارسة المهارة لللصلل إلى
درجة اإلتقان.
* ممارسة المهارة لللصلل
على اللض الصحيح لها .
* المشاركة في تحديد الهدف
لاللصلل إليي .
* المشاركة للمعلمة في قرارا
التنييذ لالتقليم.
* اإلجابة على السؤال أن يصل
إلى الملضلع الذي أختارتي
المعلمة .

 تحدث

 قراءة

 كتابة

 تفكير

تنييذ حقيبة اإلنجاز

األخلة المعلمين لالمعلما
السمم عليكم لرحمة هللا لبركاتي
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التربية البدنية
لعام 1440هـ ـ  1441هـ لليصل الدراسي الثاني

أنلاع التحاضير
المسرد – التعلم النشط الجديد
المرفقا
دليل المعلم
+
الكتاب االلكترلني
+
سجل انجاز

التلصيل للرياض لالخر مجانا
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للييدكس( من  48ساعة الى 72
ساعة)
يمكنكم كذال تسجيل الطلب
إلكترلنيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التلصيل عن االيميل ال الييدكس لجمي مدن المملكة
معلم/ة المادة /

حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة مللنة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعا
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة م السي دي طباعة مللنة  60لاير
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للييدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبلع اللاحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير
لهنا أرقام حسابا المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابا بنل بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابا بنل بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البن األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بن سامبا
8001852539
معلم/ة المادة /

اي بان بن سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بن الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البن السعلدي اليرنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بن البمد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البن السعلدي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بن الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بن االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
—————————————————————————
للتلاصل عبر اللاتس أل االتصال تلييلنيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
معلم/ة المادة /

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

معلم/ة المادة /

