تحضير مادة

التربية البدنية
الصف السادس اإلبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

معلم/ة المادة /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهاااراا المدياادة واهتجاهاااا والقاايم المرغوبااة لااد
الطالب ليشبوا رجاها -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في
ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيااا واقافيااا بمااا يخاادم خطااط التنميااة
الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الدرد والجماعة معا  ،فهو يبتغي مصلحة الداارد ماان خااالم تعليما تعليمااا كافيااا
مديدا لذات  ،كما يبتغي مصلحة الجماعة باإلفادة مما يتعلم األفراد لتطوير المجتمع بصورتين :
أ ) مباشااااااارة م وذلااااااا مااااااان

خاااااااالم اإلساااااااهام فاااااااي اإلنتاااااااا والتنمياااااااة .

ب ) غير مباشرة م وذل من خالم القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لد جميع أبناء األمة بشكم يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكار فاعلية في بناء مجتمعاتهم .

معلم/ة المادة /

اهداف مادة التربية البدنية

 -1يتعزز لدي تعاليم الدين اإلسالمي المرتبطة بالنشاط البدني بما يناسب طالب هذا الصف.
 -2يكتسب السلو المؤدي إلى التغلب على المعوقاا الندسية.
 -3يتعزز لدي اكتساب السلو المؤدي لتنمية المشاركة مع اآلخرين.
 -4تنمو لدي عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بما يناسب طالب هذا الصف.
 -5يكتسب المبادئ األساسية للمهاراا الرياضية في األلعاب المقررة لهذا الصف.
 -6يتعرف على بعض المداهيم الصحية والدسيولوجية المناسبة لهذا الصف.
 -7يتعرف على بعض الجوانب الدنية والقانونية المهمة لممارسة األلعاب الرياضية.

معلم/ة المادة /

معلوماا عن المعلم

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم املدرسة:

معلم/ة المادة /
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معلم/ة المادة /

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة

(التربية البدنية)

التاريخ

األسبوع

من

إلى

للصف (السادس اهبتدائي)
الدروس

1

األحد 1442/6/4ها

الخميس 1442/6/8ها

2

األحد 1442/6/11ها

الخميس 1442/6/15ها

3
4

األحد 1442/6/18ها
األحد 1442/6/25ها

الخميس 1442/6/22ها
الخميس 1442/6/29ها

االستعدادات والتجهيزات والقياس التتبعي لمستوى اللياقة
البدنية
الدحرجة االمامية من المشي
الدحرجة االمامية المكورة من الوقوف على الراس
الوقوف على اليدين مع الثبات ثانيتين
الشقلبة الجانبية على اليدين (العجلة)

5

األحد 1442/7/2ها

الخميس 1442/7/6ها

القفز داخل علي مهر بالعرض

6

األحد 1442/7/9ها

الخميس 1442/7/13ها

التمريرة المرتدة باليدين
التمريرة البسيطة من االسفل بيد واحدة

7
8

األحد 1442/7/16ها
األحد 1442/7/23ها

الخميس 1442/7/20ها
الخميس 1442/7/27ها

تصويب الكرة من الثبات

9

األحد 1442/8/1ها

الخميس 1442/8/5ها

مسك المضرب  -وقفة االستعداد

10

األحد 1442/8/8ها

الخميس 1442/8/12ها

االرسال بوجه وظهر المضرب

11

األحد 1442/8/15ها

الخميس 1442/8/19ها

الضربة القاطعة األمامية بوجه المضرب:

12

األحد 1442/8/22ها

الخميس 1442/8/26ها

13

األحد 1442/8/29ها

الخميس 1442/9/3ها

المحاورة بالكرة

14

األحد 1442/9/6ها

الخميس 1442/9/10ها

تصويب الكرة من فوق الراس مع االرتكاز

15

األحد 1442/9/13ها

الخميس 1442/9/17ها

القياس الختامي لمستوى اللياقة البدنية

16
18-17

الاالااء 1442/10/6ها
األحد 1442/10/11ها

الخميس 1442/10/8ها
الخميس 1442/10/22ها

مراجعة
االختبارات

معلم/ة المادة /

المحاورة بالكرة

تمرير الكرة بيد واحدة من فوق الراس:

مالحظاا

التاريخ

المادة

الوحدة

موضوع الدرس

تربية بدنية

القياس البدني
التتبعي

األسبوع التمهيدي

الصف
والمرحلة

اهسبوع

سادس ابتدائي

1

عدد
الحصص

تحدث عن القياس البدني التتبعي

التهيئة والتمهيد
الوسائم التعليمية

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

استراتيجية
التعلم النشط
نواتج التعلم
المخطط لها
( اههداف )
الخبراا السابقة

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

ان يودي الطالب بعض اهلعاب المديدة في القياس البدني التتبعي
ان يعرف الطالب قوانين بعض اهلعاب الصغيرة
ان يبدي الطالب تعاونا مع باقي الزمالء ااناء اهداء
مراجعة ما سبق دراستة
مهام المعلم

اجراءات تحقيق
النواتج من
المعلمة والمعلم

* تحديد الهدف .
* إعطاء الوقا الكافي للطالب في البحث عن اإلجابة .
* وضع البدائم المتعددة من الحركاا للمهارة .
* تقديم أسئلة عن الطريقة المالى للمهارة .
* ترجيح الطريقة المالى للمهارة .
* شغم الطالب في عملية استكشافية معنية .
* تنمية عملية التدكير واهستقصاء واهكتشاف .
* المعلم شري للطالب في كم القراراا .
* إعطاء الطالب فرصة التجريب حتى يتمكن من تحديد األفضم .
* تنمية التدكير العميق عند الطالب وربط األداء الحركي بالقدراا البدنية .
* تنمية العالقة اإليجابية مع الطالب من خالم عملية اهكتشاف .
* جعم الطالب في عملية استكشاف معينة ( عملية تقريب ) .
* تنمية مهاراا اكتشاف متعاقبة  ,تؤدي منطقيا ا الى اكتشاف المدهوم أو الحركة .
* تصميم األسئلة للطالب في صورة متعاقبة .
* التحقق من إيجابياا الطالب على كم سؤام مع تقديم التغذية الراجعة الدردية لكم طالب .

هم أد

نشاط اثرائي
تقويم قبلي
تقويم بنائي

نوع التقويم

تقويم ختامي
اسلوب التقويم
مهارات التفكير
المكتسبة
معلومات اثرائية

ﺱ
ﺱ
ﺱ

الطالب المهارة المطلوبة وفق الضوابط الدنية لها ؟
مشاركة وتداعم الطالب في العاب القياس البدني التتبعي
معرفة الطالب لقوانين بعض اهلعاب الصغيرة
يظهر على الطالب تعاونا مع باقي الزمالء ااناء اهداء

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

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلوماا إارائية عن الدرس

المصادر والمراجع

الواجبات
المنزلية
رابط تفاعلي
المهارات
المستهدفة

أحم أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
الروابط التداعلية بالكتاب المدرسي
 استماع

انشطة ملف انجاز
مالحظاا وتوجيهاا القائد/ة
مالحظاا وتوجيهاا المشرف/ة

معلم/ة المادة /

مهام الطالب
* أداء المهارة بأوضاع مختلدة
على حسب البدائم المعروفة.
* ممارسة المهارة للوصوم إلى
درجة اإلتقان.
* ممارسة المهارة للوصوم
على الوضع الصحيح لها .
* المشاركة في تحديد الهدف
والوصوم إلي .
* المشاركة للمعلم في قراراا
التنديذ والتقويم.
* اإلجابة على السؤام أن يصم
إلى الموضوع الذي أختاره
المعلم .

 تحدث

 قراءة

 كتابة

 تفكير

تنديذ حقيبة اإلنجاز

األخوة المعلمين والمعلماا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركات
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم كم ما يخص تحاضير التربية البدنية
لعام 1440ها ا  1441ها للدصم الدراسي الااني

أنواع التحاضير
المسرد – التعلم النشط الجديد
المرفقاا
دليم المعلم
+
الكتاب اهلكتروني
+
سجم انجاز

التوصيم للرياض والخر مجانا
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للديدكس( من  48ساعة الى 72
ساعة)
يمكنكم كذال تسجيم الطلب
إلكترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيم عن اهيميم او الديدكس لجميع مدن المملكة
معلم/ة المادة /

حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميم المبيعاا
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق اهيميم  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للديدكس المستعجم
اعمام منصة مدرستي اهسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حساباا المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حساباا بنو بإسم “مؤسسة التحاضير الحدياة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حساباا بنو 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 السعودي الدرنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بن البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البن السعودي لإلستامار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بن الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بن اهنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
—————————————————————————
للتواصم عبر الواتس أو اهتصام تليدونيا على احدي اهرقام التالية:
0555107025
معلم/ة المادة /

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

معلم/ة المادة /

