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 مقدمه
کودکان به معنی زندگی، خودشناسی، کشف محیط، آزادی، امنیت، ارتباط متقابل، تفریح و برای کودکان، حرکت همه چیز است. حرکت برای 

 لذت جسمانی است.

ای(، خم شدن )مثل راه رفتن کرم(،  حرکت جوانب مختلفی دارد که شامل چابکی، توانایی به نرمی حرکت کردن، کشیده شدن )مثل حرکت پروانه

درخت(، چرخیدن، قوس زدن، پریدن )مثل حرکت قورباغه(، دویدن و جهیدن )مثل پریدن خرگوش، ی  پیچ و تاب خوردن )غلط خوردن مثل تنه

 های زیادی داشته باشد. تواند برای شما تداعی حرکت ها می باشد. هر کدام از این کانگورو( و .. می

جا سعی بر آن بوده  میت زیادی دارند. در اینل قدرت بدنی، استقامت، سرعت عمل، تعادل و .. اهثماز طرفی در رشد حرکتی و جسمی مواردی 

 شااهلل. کننده باشند. امید که مفید واقع شود، إن هایی معرفی شوند که در روند رشد کودکان و نوجوانان کمک بازی

های حرکتی  و سایر بازی های حرکتی ـ امدادی طناب، بازی استفاده از های حرکتی با توپ، بازیاستفاده از های حرکتی با  این دفترچه شامل بازی

اند و در بعضی با توجه به اهداف تربیتی  های متعددی انتخاب شده ها از کتاب این بازیگیرد.  باشد که گروه سنی کودکان و نوجوانان را در بر می می

مشارکت شما دوستان را  ح آن همکاری وها، تعیین گروه سنی و ... اشتباهاتی وجود دارد و اصال مطمئناً در انتخاب بازیتغییراتی ایجاد شده است. 

 شااهلل. تری پیش رو داشته باشیم، إن بانشاط و تر باشد که زندگی سالم ،طلبد می
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 توپاستفاده از های حرکتی با  بازی

  وسطی با دیوار 
 سال 2تا  4گروه سنی: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: حداقل 

 العمل، دقت و ...(های حرکتی )سرعت عمل و عکساهداف: افزایش مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد توپ نرم و بزرگ

  شرح بازی:

بخواهید بین شما و دیوار قرار بگیرد و از فضای خاصی خارج نشود، و توپ را با  توپ نرم بزرگ استفاده کنید. از کودک برای این فعالیت از یک

قل دادن را  سرعت و فضای مناسبی درنظر بگیرید(.  دهید )با توجه به سن و توانایی کودک فاصلهل بهای او به سمت او قِسرعتی متناسب با توانایی

خواهید توپ را قل بدهید ناگهان بایستید، که میبرند، پس هنگامی ها را غافلگیر کنید لذت میکه سعی کنید آناز این یر دهید. کودکانتغی

برخورد نکند. در  اود تا توپ به العمل نشان دهباید سریع عکس دید و توپ را پرتاب کنید. کودکر برگرخبها بکنید، سپس بیپشتتان را به آن

 برخورد نکند. اوگردد هم به خورد و برمید تا توپی که به دیوار میمواظب باش باید کودکتر  حالت سخت

 بازی با بادکنک توپی 

 سال 2تا  4گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: حداقل دو نفر

 های حرکتیاهداف: افزایش دقت، افزایش مهارت

 فضای بازی: فضای باز

  امکانات: یک عدد بادکنک

 شرح بازی:

 بازی کنید.« بگیر و پرت کن»ها بازی  برند. برای مدت کوتاهی با آنلذت میزی با بادکنک کودکان از با

با پرتاب بادکنک به سمت باال و به  اعضای گروه جام داد؛ برای مثال:های مختلف ان و به شکل به صورت گروهیتوان  این بازی را می)پیشنهاد: 

 بگیرند.(را به زمین  یکدیگر جلوی افتادن آن سمت

 توپ و حلقه 
 سال 8تا  6گروه سنی: 

 نفر 5تعداد بازیکنان: حداقل 

اهداف: افزایش دقت، تمرکز، قدرت بدنی، هماهنگی بین چشم و بدن، 

 همکاری

 بازفضای بازی: فضای 

 بازیکن 5ی ژیمناستیک به ازای  حلقه3امکانات: یک عدد توپ نرم، 

 شرح بازی:

ها یک لوله را ایستند که حلقهای میها در یک صف به گونهگیرد. آنی بازیکنان هر نفر یک حلقه در دست چپ خود میبه غیر از دو نفر، بقیه

ها پرتاب کند. نفر جلویی کند توپ را از میان حلقهایستند. حاال نفر انتهایی سعی میلوله می بسازند. آن دو نفری که حلقه ندارند، در ابتدا و انتهای

آورد. زمانی که توپ را گرفت، به انتهای صف )محلی که بازیکن توپ را پرتاب کرده را دوباره میگیرد و اگر توپ به جای دوری برود، آن را میآن

کند. بازیکنی که ابتدائاً توپ را پرتاب کرده است، باید آخرین حلقه را در دست بگیرد. بازیکنان دیگر یک  دود تا توپ را به جلو پرتاباست( می

 دود تا توپ را پرتاب کند.ایستد و بالفاصله بعد از گرفتن توپ دوباره به سمت دیگر می روند و جلوترین نفر برای گرفتن توپ میحلقه جلوتر می

 بار توپ را پرتاب کنند. ی بازیکنان یک کند تا همه پیدا میبازی به همین ترتیب ادامه 

 نشانه گیری با توپ 
 سال 12تا  5گروه سنی: 
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 تعداد بازیکنان: حداقل یک نفر

 های حرکتی )دقت و تمرکز، هماهنگی چشم و پا، ...(اهداف: افزایش مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 گیریامکانات: توپ، یک یا چند شیء برای هدف

 ح بازی:شر

توپ به هدف بخورد. برای این کار  بت با لگد زدن به توپ سعی کننددر حیاط مدرسه یک یا چند هدف در نظر بگیرید. از بازیکنان بخواهید به نو

 های مختلف امتیازهای متفاوتی قرار دهید. در نهایت جمع امتیازهای آنان را محاسبه کنید.به بازیکنان امتیاز بدهید. برای هدف

 توپ در وسط 
 سال 2تا  3گروه سنی: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حر کتی اهداف: افزایش دقت و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای بسته مثل اتاق، فضای باز

 ، چند عدد توپ نرم تنیسسبک امکانات: یک توپ بزرگ

 شرح بازی:
را بزنند. های کوچک آنباید با توپشود. بازیکنان در وسط دایره قرار داده میسبکی  و اند. توپ بزرگای بزرگ با همدیگر نشستهبازیکنان در دایره

 کنند آن را به حرکت در بیاورند و از دایره خارج کنند.و سعی میکنند  میغلتانند یا پرتاب های نرم را به سوی توپ بزرگ می، توپها  آن

 هاجعبه و توپ 
 سال 9تا  4گروه سنی: 

 نفر 3بازیکنان: حداقل تعداد 

 های حر کتی )سرعت عمل، استقامت و ...( تقویت مهارت :اهداف

 فضای بازی: قابل اجرا هم در فضای باز و هم در فضای بسته

کننده امکانات: کارتون یا جعبه یا سبد بزرگ، به ازای هر نفر دو عدد توپ )در صورتی که تعداد شرکت

 رای هر نفر در نظر بگیرید(ها کم باشند تعداد بیشتری توپ ب

 شرح بازی:

ایستد و توپشود. مربی یا یکی از بازیکنان کنار جعبه می ها داخل جعبه قرار داده می ی توپ همه ابتدائاً

ها را به سرعت برگردانند های دیگر باید توپاندازد. بچههای داخل جعبه را روی چمن یا داخل اتاق می

ها را از کارتون خارج  یک نفر باید سعی کند توپهمین هنگام مربی یا آن  و داخل کارتون بیندازند. در

 شود کارتون را کامالً خالی کند؟ کند. آیا موفق می

 (خرس رقصان )وسطی 
 سال 9تا  5گروه سنی: 

 نفر 3تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حر کتی )سرعت عمل، ...( اهداف: افزایش دقت و تقویت مهارت

 ای باز مثل زمین چمن و یا فضای بسته مثل اتاقی بزرگفضای بازی: فض

 امکانات: یک عدد توپ نرم

 شرح بازی:

ایستد و توانند بنشینند. در وسط دایره یک نفر میتر میهای کوچکتر باید روی شکم دراز بکشند و بچههای بزرگسازند. بچهای میبازیکنان دایره

کار مثل یک خرس ها جا خالی بدهد و برای اینکند به توپکنند او را هدف قرار بدهند. در حالی که او باید تالش دیگر نفرات با توپ سعی می

 رقصان، جفت پا بپرد.

 فوت بال 
 سال  12تا  6گروه سنی: 



   4 ayat.ir 

 

 نفر 2تعداد بازیکنان: حداقل 

 )استقامت، سرعت عمل و ...( های حرکتی  تقویت مهارت اهداف:

 بسته فضای بازی: فضای

 پونگ(  امکانات: به ازای هر نفر یک توپ کوچک پالستیکی )یا توپ پینگ

 شرح بازی:  

صورت که چند توپ  ی ابتدایی قابلیت اجرا دارد، به این این بازی برای گروه سنی دوره

گذاریم و پشت هر  پنگ را روی خط شروع بازی می پالستیکی کوچک یا توپ پینگ

تر توپ را فقط با  گیرد. با شروع بازی، کسی که بتواند سریع توپ یک بازیکن قرار می

 فوت کردن به خط پایان برساند، برنده است. 

کنند توپ را با فوت کردن به داخل دروازه ها سعی  ای داشته باشیم و بچه توان به این صورت نیز انجام داد که دروازه )پیشنهاد: این بازی را می

 .هدایت کنند(

 مسابقه دو کانگورو 
 سال 11تا  5گروه سنی: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )حفظ تعادل، سرعت عمل و ...(اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: برای هر نفر یک توپ یا بادکنک یا کاغذ

 شرح بازی:

ها باید آن را بین دو زانوی خود یا بین دو قوزک پا گذاشته و بدون افتادن یا  شود. آن هر یک از بازیکنان، یک توپ یا بادکنک یا کاغذ داده میبه 

 های بسیار کوتاه، خود را به خط پایان برسانند. دست زدن به آن، به صورت جهشی یا قدم

 )کامست )قلعه بازی(/)داج بال 
 به باال سال 8گروه سنی: 

 نفر، گروهی 8تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی، همکاری و کار گروهیاهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد توپ، گچ

 شرح بازی:

متر رسم و مطابق  11در  5در یک زمین مسطح، زمینی مستطیل شکل به ابعاد حدود 

و  Aشوند ) های خود مستقر می شده و در زمینشکل خط کشی نمایید. بازیکنان دو گروه 

Bکه در زمین حریف  رود بان انتخاب و به قلعه خود می ( و از هر گروه، یک نفر قلعه(

گیرد. این گروه، ها قرار می به قید قرعه، توپ در اختیار یکی از گروه .(Bٰ  و  Aٰ  ) است(

گروه مقابل را که در زمین  هایکنند بچهبان، سعی می در رد و بدل توپ بین خود و قلعه

ب خود هستند، هدف قرار داده و از زمین خارج نمایند؛ هر فردی از گروه مقابل که توپ به وی اصابت کند و نتواند آن را بگیرد، سوخته محسو

در آسمان و قبل از زمین خوردن  بان اضافه شود. در صورتی که بازیکنان تیم مقابل بتوانند توپ حریف را شده و باید به قلعه خود رفته و به قلعه

گردد. همچنین اگر توپی که اعضای یک  ها به زمین برمی بان داشته باشند یکی از آن شود و اگر بیش از یک نفر قلعه ها می بگیرند، توپ از آن آن

که تمام اعضایش زودتر از زمین اصلی شود. در پایان، هر گروهی دهند، از زمین اصلی خارج شود، توپ از آنِ تیم مقابل می هم پاس می تیم به

 خارج شده و به قلعه رفته باشند، بازنده خواهد بود. 

 داژبال یا وسطی 
 سال به باال 6گروه سنی: 
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 نفر، گروهی 6تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی، همکاری و کار گروهیمهارت اهداف: تقویت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد توپ

 بازی:شرح 

ی این  ایستند. اندازه ایستند و گروه دیگر در وسط این دایره می ها به شکل دایره میشوند. یک گروه از آنبازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می

ه شکل دایره طرف بروند. توپ در اختیار یکی از افراد گروهی که بنآطرف و دایره باید طوری باشد که اعضای گروه وسط بتوانند بدوند و این

 گیرد.اند قرار میایستاده

دقیقه  5تا  3کنند. مدت کنند و بعد جایشان را با گروه کناری عوض میشود در وسط بازی میهر گروه به نوبت برای مدتی که از قبل تعیین می

کنند گیرند و تالش میگروه رقیب را نشانه میبرای هر نوبت از بازی کافیست. بازی که شروع شد افراد گروهی که توپ را در اختیار دارند، افراد 

وپ قرار ها را مورد اصابت توپ قرار دهند. افراد این گروه مجازند توپ را به یکدیگر پاس دهند. از افراد گروه رقیب هر بازیکن که مورد اصابت ت آن

که مورد اصابت قرار نگیرند مجازند در داخل دایره به اینای اینشود. افراد گروه میانی برکند و از دایره خارج میبازی را ترک می گیرد، فوراًمی

طرف بروند و از جلوی توپ جا خالی کنند. اعضای گروه کناری برای بدست آوردن توپ مجازند، جای خود را ترک کنند و به داخل طرف و آن

 د.گردنگیری و پرتاب به جای خود در محیط دایره باز میزمین وارد شوند. اما برای هدف

که توپ به زمین برخورد کند( باید اولین کسی که از تیمش  چه در طول بازی یکی از بازیکنان وسط موفق به گرفتن توپ شد )بدون این چنان

 خارج شده را وارد بازی کند.

است شود و در پایان، گروهی برنده رش میروند شماگیرند و از بازی کنار میدر پایان هر دور از بازی تعداد بازیکنانی که هدف اصابت توپ قرار می

 گیرند. که تعداد کمتری از بازیکنانش در دورهای مختلف بازی مورد اصابت توپ قرار می

همچنین  شود. مانده از هر گروه، برنده آن گروه محسوب میشده به گروه رقیب است و آخرین نفر باقیشدن بازیکن زدهروش دیگر بازی ملحق

آیند در  پاس به او برخورد نکرد دوباره گروهش به وسط میدان می 5کدام از این  پاس در نظر گرفت و در صورتی که هیچ 5نفر آخر  توان برای می

 شود. صورت جای دو گروه عوض می غیر این

 بولینگ با توپ 
 سال 12تا  6گروه سنی: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: حداقل 

 گیری، ...(  های حرکتی )هماهنگی چشم و بدن، دقت در نشانهاهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد توپ، گچ یا ریسمان

 شرح بازی:

 ،باشدشود. )اگر به دلیلی رسم خط امکان نداشته متر به عنوان خط شروع رسم میبازی، خطی به طول نیم در محل مناسبی از کف سالن یا زمین

متر از خط شروع نزدیک بهم قرار  5/4های خالی کمپوت به فاصله های بولینگ یا قوطیز یک ریسمان یا طناب استفاده کرد(. میلهتوان ا می

 ها، عبور کند.راحتی از بین آنای باشد که توپ بهاندازهی دو میله از یکدیگر باید به  گیرد. فاصله می

کند توپ را با دست طوری روی زمین هل دهد که توپ بدون گیرد و سعی میشروع قرار می بازی که شروع شد، هر بازیکن به نوبت پشت خط

 محاسبه امتیازات به قرار زیر است :  ی ها، عبور کند. در این بازی طریقهای را به زمین بیندازد از بین آنکه میله این

 امتیاز منفی. 1مین بیندازد ها را به زبازیکنی که توپ را از بین دو میله عبور دهد و یکی از آن 

  امتیاز منفی. 2بازیکنی که توپ را از بین دو میله عبور دهد و هر دو میله را به زمین بیندازد 

 امتیاز منفی. 3ای را هم به زمین نیندازدبازیکنی که موفق نشود توپ را از بین دو میله عبور دهد و میله 

 امتیاز منفی. 4ای را هم به زمین بیندازدعبور دهد و میله بازیکنی که موفق نشود توپ را از بین دو میله 

 ی بازیکنی که در پایان بازی کمترین امتیاز منفی را داشته باشد، برنده است. تعداد دورهای بازی با توافق همه بازیکنان قبل از شروع باز

 شود. تعیین می

 گیری و پرتاب هدف 
 سال 11تا  5گروه سنی: 
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 نفر  2قل تعداد بازیکنان: حدا

 گیری، ...( های حرکتی )هماهنگی چشم و بدن، دقت در نشانهاهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 بال، تنیس رو میز یا توپ پالستیکی کوچک(، گچ، سبد کاغذهای باطله یا سطل پالستیکی عدد توپ کوچک )بیس 3امکانات: 
 شرح بازی:

خطی به طول نیم متر به عنوان خط شروع رسم  ،متر از سبد 2سانتیمتر تا  181گیرد. به فاصله  محل مناسبی قرار میسبد یا سطل پالستیکی در 

توان از یک تکه طناب، نخ یا ... به عنوان خط  هایی که به دالیلی، مانند وجود موکت، فرش یا ... امکان ترسیم خط نیست، میشود )در اتاق می

 ایستند. پشت سر هم به صف می ،یکنان پشت خط شروعشروع استفاده کرد(. باز

ها را یک،یک به طرف آن  گیرد و توپ گیرد. او سبد را نشانه می رسد، قرار می ها به نوبت در اختیار هر بازیکنی که به پشت خط شروع می توپ

ـ بعد از تعداد دورهای مشخص شده ـ بازیکنی که امتیاز گیرد. در پایان بازی  کند و برای هر توپی که داخل سبد بیندازد، یک امتیاز می پرتاب می

 کند برنده است. بیشتری کسب می

های متفاوتی از سطل خطوطی رسم کنید و برای هر کدام امتیاز متفاوتی در نظر بگیرید و از  توانید با توجه به سن بازیکنان در فاصله همچنین می

 ه سمت سبد پرتاب کنند. های مختلف توپ را ب بازیکنان بخواهید از فاصله

 گل گوشه 

 سال به باال 9گروه سنی: 

 نفر، گروهی 11تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی، همکاری و کار گروهیاهداف: تقویت مهارت

  فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد توپ، گچ

 شرح بازی:

د و در متر خط کشی و آن را نصف کنی 12×  5/2زمینی به ابعاد مطابق شکل 

ها، متر رسم نمایید. این محل 5/1×  1هایی در ابعاد چهار گوشه آن، مستطیل

شوند و دو نفر از هر ها مستقر می باشد. هر گروه در یکی از زمینجایگاه گلرها می

ایستند. به حکم قرعه یا توافق، توپ در گروه در جایگاه گلرها در زمین حریف می

گیرد. با شروع بازی، افراد گروهی که توپ را در میها قرار اختیار یکی از گروه

ثانیه به گلرهای خود بدهند. افراد گروه مقابل  15کوشند تا بدون وارد شدن به زمین حریف، توپ را حداکثر با سه پاس در مدت  اختیار دارند، می

را از آن خود نمایند. هر گروه، هر بار که موفق شود توپ را به کوشند تا قبل از رسیدن توپ به گلرها، آن را در هوا یا زمین بگیرند و توپ هم می

 گلرهای خود بدهد، یک امتیاز مثبت خواهد گرفت.

صورت، توپ به تیم مقابل تعلق توجه داشته باشید که گلرها هنگام گرفتن توپ باید حتما یکی از پاهایشان درون زمین خود باشد. در غیر این

 ثانیه(. 15پاس در  3توانند برای منحرف کردن تیم حریف، توپ را به هم پاس دهند )حداکثر تیم می گیرد. همچنین، گلرهای یک می

 دستش ده 
 سال به باال 9گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

  (های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی، هماهنگی چشم و دست و ... اهداف: تقویت همکاری و کار گروهی، تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد توپ هندبال یا والیبال

 شرح بازی:

را بین گیرد. با شروع بازی گروه صاحب توپ باید آنها قرار میشوند و توپ در دست اعضای یکی از گروهبازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می

نمایند و در عی در تصاحب توپ میکاری کنند. اعضای گروه دیگر ساعضای خود با پرتاب دست پاس

 کاری کنند. صورت گرفتن توپ بین اعضای خودشان پاس
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کاری بین اعضای خود سعی به گل زدن در  هایی کوچک در طرفین محوطه در نظر گرفت و هر گروه با پاستوان دروازهدر تغییر شکل بازی می

 مشخص گردد.ها، گروه برنده ی حریف کند. در نهایت با شمارش گل دروازه

 هفت سنگ 
 سال 15تا  9گروه سنی: 

 نفر 6تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی، هماهنگی چشم و دست و ...( اهداف: تقویت همکاری و کار گروهی، تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد توپ نرم کوچک و هفت قطعه سنگ مسطح

 شرح بازی:

ها در کنند. اعضای یکی از تیمشوند. هر گروه یکی از بازیکنان را به عنوان سردسته و رهبر خود انتخاب میفراد به دو گروه مساوی تقسیم میا

 روند.های مزبور نشانه میگیرند و یکی پس از دیگری با توپ تنیس به سوی سنگهای بر روی هم چیده شده قرار میای مشخص از سنگ فاصله

کنند. تیم مقابل که از قبل در پشت  ها ریخته شد، اعضای گروه پرتاب کننده به اطراف محوطه فرار میگاه توپ به هدف اصابت کرد و سنگ هر

به او  کنند که بازیکنان گروه مقابل را با توپ بزنند. هر بازیکنی که توپکاری سعی میاند سریعاً توپ را به دست آورده و با پاسها قرار گرفتهسنگ

های ریخته شده را روی هم بچینند یک چه بازیکنان گروه مقابل موفق شوند که سنگشود و در همین حین چناناصابت کند از بازی خارج می

و  ها را بچیند ایثارکند تا وی به راحتی سنگامتیاز کسب خواهند کرد. در زمانی که بازیکنی خود را به خطر انداخته و جلوی یارش را سد می

 دهد.اش را عمالً نشان میفداکاری

ها را بریزد جای دو دسته عوض شده و در شود. همچنین اگر گروهی موفق نشود که سنگ بعد از اتمام یک دور بازی جای دو گروه عوض می

 شود.امتیاز دست یابد به عنوان گروه برنده شناخته می 2تر به خاتمه گروهی که سریع

 غافل نشی 
 سال 12تا  9گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی، هماهنگی اعصاب و عضالت بدن و ...( اهداف: افزایش دقت و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 متری و توپ هندبال 3امکانات: یک عدد طناب 

 شرح بازی:

ایستند معلم متر رسم کرده و سپس بازیکنان بر روی محیط دایره با فواصل مساوی می 4إلی  3ی نسبتاً بزرگی به قطر ی بازی دایرهدر محوطه

گیرد و با حرکت دورانی توپ را با ارتفاع کمی از سطح زمین و بر روی محیط دایره به حرکت در ورزش طناب وصل شده به توپ را در دست می

 آورد. می

ها از ها اصابت نکند و باعث اخراج آنرسیدن توپ به نزدیک پای خود، از زمین بپرند تا توپ به پای آن بازیکنان با هوشیاری و دقت باید همزمان با

العمل و هماهنگی العمل کودکان کمک مؤثری کرده و آنان که از یک عکسبازی نگردد. این عمل به هماهنگ کردن اعصاب و عضالت و عکس

زم است برای برطرف نمودن ضعف افراد خارج شده، از تمرینات مناسبی از قبیل طناب زدن و ... شوند. الضعیفی برخوردارند از بازی خارج می

 استفاده نمود. 

 تا طناب بزند و به بازی برگردد.( 11 از بازی خارج شده خواست تا مثالًتوان از بازیکنی که )پیشنهاد: می

  پاس دادن و جا گرفتن انفرادی 
 سال به باال 9گروه سنی: 

 نفر 6تعداد بازیکنان: حداقل 
  های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( تقویت مهارتاهداف: افزایش دقت و تمرکز، 

 امکانات: توپ والیبال، گچ

 محل: فضای باز

 شرح بازی:
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 4هایی به فاصله شوند و به تعداد نفراتِ یک گروه، دایره بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می

توپ را مشخص صاحب ، گروه کشی شود. افراد بعد از قرعه هم، بر روی زمین کشیده می متر از

روه بعدی اطراف دایره پراکنده د. گنشومستقر می ها دایره رهمان گروه داعضای کنند و می

کنند و شروع به پاس دادن توپ به همدیگر میها  در دایرهشوند. با شروع بازی، بازیکنان  می

عوض به سرعت ها کنند و اگر توپ را گرفتند، جای گروهسعی در گرفتن توپ میافراد وسط، 

د مدّت زمان بیشتری در حال نشود. هر تیمی که در طول بازی، با همکاری یکدیگر بتوانمی

  شود.د، برنده بازی محسوب مینکاری باشپاس

 در طول بازی به نکات زیر توجّه کنید:

 شود، پاک کنید.نع مختلف که موجب زمین خوردن افراد میقبل از بازی، زمین را از موا

 ها تقریباً نیم متر باشد.دایره شعاع

داور به صورت در این حالت شود. د. در صورتی که تعداد فرد شد، یک نفر به عنوان داور انتخاب مینتعداد نفرات در این بازی بایستی زوج باش

 شود.دقیقه بازی عوض می 5چرخشی، بعد از 

 بازیکنانِ داخل دایره، در طول بازی نباید از دایره خارج شوند.

ثانیه  11و هر توپ حداکثر  شود به زور از او گرفت!(.کاری از همدیگر گرفته شود. )مثالً اگر توپ دست یک نفر بود، نمی توپ فقط به صورت پاس

 تواند باشد. دست هر بازیکن می

 وسطی 
 سال به باال 2گروه سنی: 

 نفر 11ازیکنان: حداقل تعداد ب

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( اهداف: افزایش دقت، همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد توپ 

 شرح بازی: 

ی مساوی گروه دیگر به دو دستهگیرند و ی بازی قرار میها در وسط محوطهشوند. اعضای یکی از گروهبازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می

 شوند.تقسیم شده و بر روی خطوط عرضی زمین مستقر می

ی حریف را نشانه بگیرند. با اصابت توپ به ها باید بازیکنان دستهشود و آنی گروه مستقر در خطوط کناری شروع میوسیلهبازی با پرتاب توب به

گروه خود را به بازی توانند با ایثار و از خودگذشتگی ضمن دریافت توپ در هوا یار همهش میگروهر فرد، وی از بازی خارج شده و بازیکنان هم

ای که تمامی بازیکنان گروه برگردانند. در صورتی که توپ در زمان دریافت به زمین بیفتد بازیکن از بازی خارج خواهد شد. این بازی تا لحظه

 ها شروع خواهد شد.بعد با تعویض جای گروهاند، ادامه یافته و دور داخلی بیرون نرفته

 تذکرات: 

 شود.اگر تمامی بازیکنان در بازی شرکت داشته باشند دریافت هر توپ یک امتیاز ذخیره محسوب می

 پس از برخورد توپ به زمین بایستی از دریافت آن خودداری شود.

 ها پرورش خواهد داد.ا در بین آنکاری اعضای گروه مستقر در خطوط عرضی همکاری و تعاون گروهی رپاس

شده )پیشنهاد: وقتی تنها یک نفر وسط قرار گرفته بهتر است تعداد ضربات معینی را تعیین کنیم که در صورتی که بعد از پرتاب آن تعداد مشخص 

 شود.(صورت جای و گروه عوض مییر اینپاس، بازیکن وسط به هیچ کدام برخورد نکرده بود دوباره گروه قبلی به وسط میدان بیایند، در غ 5مثالً 

 فرار از دایره 
 سال 12تا  9گروه سنی: 

 نفر 3تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( تقویت مهارتاهداف: افزایش دقت، 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: توپ والیبال
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 شرح بازی:

شود: ایستند. یکی از افراد توپ را در دست دارد و بازی به ترتیب زیر شروع میمتر( می 2ای به قطر ی کوچک )برای ده نفر دایره افراد در یک دایره

ن توپ به شمارد؛ سایر افراد به محض پرتاب شدمی 5تا  1را به هوا پرتاب کرده و در ضمن با صدای بلند از فردی که توپ را در دست دارد آن

جا بدون حرکت بایستند. در این حال فردی که هر کجا هستند باید همان 5محض اعالم شماره کنند ولی بهسرعت از داخل دایره به خارج فرار می

گر توپ به او زند، اشدن سایر افراد توپ را به هر کس که مورد نظرش بود می گیرد و پس از متوقفرا مجدداً میتوپ را به هوا پرتاب کرده آن

بار نفر وسط شده و صورت کسی که توپ به او برخورد کرده، این یابد در غیر اینبرخورد نکرد، بازی مجدداً به همین ترتیب شروع شده و ادامه می

 کند.توپ را به هوا پرتاب می

 مقررات بازی:

 را صریح و با صدای بلند بگوید. 5تا  1ی نفر وسط باید از شماره

ترین فرد به  حرکت کرد باید جریمه شده و در ردیف نزدیک 5حرکت بایستند. هر کس بعد از شنیدن عدد باید بی 5محض شنیدن عدد افراد به 

 نفر وسط بایستد.

 ی متوالی نتوانست توپ را به کسی بزند مربی باید جای او را با بازیکن دیگری عوض کند. دفعه 3اگر نفر وسط 

 گیری با توپهدف 
 سال به باال 5سنی: گروه 

 تعداد بازیکنان: حداقل دو نفر
 های حرکتی تقویت مهارتاهداف: 

 امکانات: تعدادی توپ و سطل

 فضای بازی: فضای باز

 شرح بازی:

متر از هم ی چند سانتیها را روی زمین و در یک امتداد به فاصلهابتدا کاسه یا سطل را انتخاب کرده )در صورت امکان از کوچک به بزرگ( و آن

متری از اولین ظرف  3الی  2ی نویسم. سپس به فاصلهرا می 3و سومی عدد  2دهیم، کنار ظرف اول روی زمین عدد یک و دومی عدد قرار می

کدام  زنیم که به هوا بلند شده و توی یکی از ظروف بیافتد. هرخطی را رسم کرده و از همین فاصله توپ را در جلوی ظرف اول طوری به زمین می

 ها از کوچک به بزرگ امتیازی مخصوص خود را دارد.از سطل

 کند.ها بیفتد بازیکن امتیاز آن را تصاحب میدر صورتی که توپ توی یکی از ظرف

 پرتاب داشته باشد. 3تواند هر بازیکن می

کنند و با توجه به  ها پرتاب می خط توپ را به سوی سطلصورت اجرا کرد که هر بار بازیکنان به نوبت از پشت  توان به این پیشنهاد: این بازی را می

 گیرند. افتد امتیاز می که در کدام سطل می این

 

 های حرکتی با استفاده از طناب بازی

   بازی با طناب روی زمین 

 سال 2تا  4گروه سنی: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: حداقل 

 حرکتی )قدرت بدنی، حفظ تعادل، سرعت عمل و ...( هایاهداف: افزایش مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد طناب بلند

 شرح بازی:

طناب را به صورت کشیده روی زمین قرار دهید و از بازیکنان بخواهید به ترتیب به صورت زیگزاگ 

بازیکن بخواهید مانند از سر تا ته طناب بپرند؛ یعنی از یک سوی طناب به سوی دیگر. سپس از هر 

 طول طناب را طی کند. « بند باز»
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ی طنابی بپرید، مثالً های گوناگون داخل دایرهاکنون با طناب یک دایره درست کنید. یک نفر گرگ شود و دور طناب دنبال دیگران بدود. به روش

 پا داخل دایره فرود آیید.پا بپرید و با جفتبدوید، خیز  بردارید، یک

 زی با طناب بلند طناب با 

 سال 12تا  6گروه سنی: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )قدرت بدنی، سرعت عمل، دقت و ...(اهداف: افزایش مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد طناب بلند

 شرح بازی:

را بگیرند(. به ترتیب از بازیکنان بخواهید در وسط طناب بایستند و آن را انتهای یک طناب بلند را به جایی ببندید )یا دو نفر ابتدا و انتهای طناب 

 «بپر ، بپر ، بپر!»به آرامی از زیر پای آنان رد کنید. بازیکنان را راهنمایی کنید که چه زمانی بپرند: 

زمان با پریدن، دور خود بچرخند، پاهایشان را باز و متوانند به پریدن ادامه دهند، و هبا افزایش توانایی بازیکنان، از آنان بخواهید تا جایی که می

توانند به سمت طنابی که در حال توانند انجام دهند؟ مثالً میبسته کنند، دست یا بشکن بزنند یا توپی را به زمین بزنند. چه کارهای دیگری می

 چرخیدن است بدوند، از روی آن بپرند و از آن بیرون بروند.

 افزایش دهید. سرعت و مدت بازی را

  فلفل تند 

 سال 12تا  2گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: حداقل یک نفر

 های حرکتی )قدرت بدنی، سرعت عمل، دقت و ...(اهداف: افزایش مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد طناب متوسط

 شرح بازی:

توان زمان بازی را با مدت زمان خواندن ؟ در یک دقیقه چند بار؟ در این بازی میثانیه چند بار 45توانید طناب بزنید؛ در در سی ثانیه چند بار می

 خوانند مشخص کرد.یک شعر که دیگران می

  موش و گربه 

 سال 9تا  5گروه سنی: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی اهداف: افزایش مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد طناب بلند، در صورت نیاز یک عدد سوت 

 شرح بازی:

ی موش را در یک محوطه بازی بزرگ با طناب مشخص کنید، از فرزندتان )بازیکن( بخواهید دنبال شما بیاید و شعر بخواند و حرکات شما را النه

 ی ـ دو پی رفتن، سر خوردن، یورتمه رفتن( خود را تغییر دهید.جایی )راه رفتن، دویدن، یک پانجام دهد. جهت حرکت، سرعت و حرکات جابه

که او را بگیرید خود را به النه برساند. اگر او را گرفتید، فرزندتان )بازیکن( باید با شنیدن صدای سوت یا دست زدن شما فرار کند و پیش از این

 هایتان را عوض کنید و بازی را ادامه دهید. نقش

 توانند بیشتر از یک نفر باشند.سر شما هستند می تعداد کسانی که پشت

 طناب بازی 

 سال 12تا  8گروه سنی: 

 نفر 3تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت و ..(اهداف: تقویت مهارت
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 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: یک عدد طناب بلند

 شرح بازی:

. گردش طناب در چرخانند را میپرد، آنکه بازیکن سوم از )وسط( روی آن می گیرند و در حالیمی دو بازیکن هر کدام یک سر طنابی را در دست

دهد. در که بازیکن وسط بتواند با موفقیت و بدون اشتباه از روی طناب بپرد به بازی ادامه می شود و تا وقتیابتدا آهسته و بتدریج تندتر می

دهد و جای خود را با یکی از بازیکنان یا خستگی، در گردش طناب مانع ایجاد کند نوبت خود را از دست میکه بازیکن میانی در اثر اشتباه  صورتی

 کند.کناری عوض می

پا و یا به  دهند و بازیکن میانی جفترا به چپ و راست تاب میآنتوانند  میدو بازیکنی که دو سر طناب را در دست دارند به جای گرداندن طناب،  

ی مقررات بازی  لی کند. بقیه تواند هر وقت که مایل بود با پای چپ یا راست لیلی می پرد. بازیکن میانی در حالت لیلی از روی آن می حالت لی

 شبیه به بازی قبلی است.

« رهبر»ناب و یک نفر به عنوان نفر یا بیشتر باشد. بین بازیکنان به نوبت دو نفر برای گرداندن ط 5تعقیب روباه: در این بازی تعداد بازیکنان باید  

کنند. بازی که شروع شد، دو نفری که برای گرداندن طناب را بدون کم و کاست تقلید می« رهبر»شود و سایرین حرکات و اعمال  انتخاب می

 آورند.گیرند و آن را به گردش در میشوند، دو انتهای طناب را در دست میانتخاب می

 تواند به ترتیب انجام دهد و سایرین تقلید کنند بدین قرار است :چند حرکتی که رهبر می

 کنند.شود. و سایر بازیکنان هم به نوبت از او تقلید میرود و رد میالف ـ موقعی که طناب به هنگام گردش در باال قرار دارد، رهبر از زیر آن می

 کنند.رود سایرین هم به نوبت از او تقلید میکنار میپرد و به رهبر از روی طناب که در حال گردش است یک بار می ـ ب

 رود و ...پرد و کنار میرود، دو بار از روی آن میرهبر دو بار به طرف طناب که در حال گردش است میـ پ 

 کند.گردانند با رعایت نوبت عوض میهر بازیکن که موفق به تقلید نشود جایش را با یکی از بازیکنان که طناب را می

رود، سنگ کوچک یا گردانند و نفر سوم به میان طناب که در حال گردش است میدو نفر طناب را میبازی یه این شکل نیز قابل اجراست که 

 آید.پرد، سپس سنگ را برداشته و کنار میگذارد یک دور یا بیشتر )بر حسب توافق( از روی طناب میای را روی زمین می تیله

 ی مسدوده قلعه 

 سال به باال 12سنی:  گروه

 نفر 2تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )قدرت بدنی، سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( تقویت مهارتاهداف: 

 وسایل مختلف، امکانات: طناب

 فضای بازی: فضای باز

 شرح بازی:

گیرند. پشت سر هر کدام از دست قسمتی از طناب را در دست میای را بدهد. بازیکنان هر کدام با یک دو سر طنابی را بهم ببندید تا تشکیل حلقه

ی بازیکنان( شیء روی زمین قرار گرفته است. با سوت مربی هر یک از  های برابر برای همه ها )ولی در فاصلهای دور از دسترس آنافراد در فاصله

سانده و آن را از زمین بردارند. برنده کسی است که زودتر از کنند بدون از دست دادن طناب، خود را به شیء پشت سر خویش رافراد سعی می

 سایرین به این کار موفق شود.
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 های حرکتی )بدون استفاده از توپ یا طناب( بازی

 سواری گرفتن 

 سال  2تا  3سن: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: 

 یابی و شمارش، دوستی  های مربوط به جهت اهداف: افزایش مهارت

 بستهفضای بازی: فضای 

 امکانات: ....

 شرح بازی:  

دم به در حالی که فرزندتان روی پای شما ایستاده است، دور اتاق راه بروید. اجازه بدهید فرزندتان شما را راهنمایی کند: پنج قدم جلو، هفت ق

زندتان را به سمت سفره غذا ببرید و یا فر]د! عقب، سه قدم به راست و ....  با همین حالت فرزندتان را به اتاق خوابش ببرید و به او شب بخیر بگویی

 و با هم غذا میل کنید!(

 آویزان شدن 

 سال  2تا  3گروه سنی: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: 

 های حرکتی اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای بسته

 امکانات: ....

 شرح بازی:  

های یکدیگر را بگیرید. از فرزندتان بخواهید نوک پاهایش را با نوک پاهای شما تماس بدهد، سپس به  رو به روی فرزندتان بایستید و مچ دست

 عقب متمایل شود و با پاهای صاف به دستان شما آویزان شود. این حالت را حفظ کنید و با هم تا ده بشمرید. 

 نان بیار کباب ببر 

 سال 2تا  4گروه سنی: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: 

 های حرکتی )سرعت عمل، دقت و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای بسته

 وسایل الزم: ....

 شرح بازی:  

سعی  هایتان را رو به باال نگه دارید. از فرزندتان بخواهید کف دستان خود را روی کف دستان شما بگذارد. مقابل فرزندتان بنشینید و کف دست

کار کنید یکی از دستان خود را به سرعت از زیر دست او بکشید و روی یکی از دستانش ضربه بزنید. از فرزندتان بخواهید برای جلوگیری از این 

 های خود را عوض کنید. نقشسپس دست خود را به سرعت عقب بکشد. 

  گرگم به هوا 

 سال 11تا  5 گروه سنی:

 نفر 2حداقل  تعداد بازیکنان:

 ...(قدرت بدنی مثل تقویت عضالت پا، ، العمل)سرعت عمل و عکس های حرکتیافزایش مهارت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 دو تکه پارچهامکانات: 

 شرح بازی:

آویزان کنید. اول شما گرگ بشوید.  )بازیکن( دو تکه پارچه را در دو طرف کمر لباس فرزندتان

هایتان را عوض نقشسپس ها را بگیرید. فرزندتان باید با دویدن و دررفتن، مانع از این شود که پارچه
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 ها بدوید تا اینکه دنبال شما بدوند!دهند دنبال آن ترجیح میبازیکنان یاد داشته باشید که کنید؛ اما به

توانید بدوید، سریع راه بروید، یک پی دو پی بروید، پاهایتان می های متفاوت و با حرکات مختلف انجام دهید. مثالًتتوانید با سرعاین فعالیت را می

 را روی زمین بکشید، و مانند کانگورو بپرید.

ها بدود و اولین نفری دنبال آنشود، پارچه ببندید. گرگ باید ها غیر از یک نفر که گرگ میی آنچه تعداد بازیکنان بیشتر بود، به کمر همهچنان

 کنند.شود و جایشان را با هم عوض میگرگ می توسط گرگ کشیده شد،اش که پارچه

 مستطیل جا به جایی 

 سال 2تا  4 گروه سنی:

 نفر 1حداقل  تعداد بازیکنان:

 یهای حرکتافزایش مهارت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 یا ذغال یک عدد گچامکانات: 

 شرح بازی:

جایی طی کند. در هر بخواهید طول هر ضلع آن را با اشکال گوناگون جابه بازیکنانمستطیلی به ابعاد پانزده متر در ده متر مشخص کنید و از 

 زاویه یک عالمت بگذارید، تا بداند چه حرکتی را انجام دهد. برای مثال:

 طول ضلع اول را بدوید. × 

 ضلع بعدی )عرض( را لی لی کنید.× 

 لع سوم را یک پی ـ دو پی بروید.ض× 

 ضلع چهارم را به عقب گام بردارید.× 

 چراغ سبز/چراغ قرمز 

 سال 2تا  5 گروه سنی:

 حداقل دو نفر تعداد بازیکنان:

 های حرکتی، سرعت عمل داشتن، دقت کردن، خوب گوش دادنافزایش مهارت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 .....امکانات: 

 شرح بازی:

جا کودکان باید از خط شروع تا آن« چراغ سبز 1/2/3»گوید: پشت به کودکان ایستاده، می متر از خط شروع( 4)حداقل  مربی در خط پایان بازی 

ید کودکان نبا« چراغ قرمز1/2/3»گوید: که مربی میزمانیهمچنین توانند سریع به طرف او بدوند و وقتی او برگشت و نگاه کرد بایستند. که می

مربی مثل قبل ادامه پیدا  ِ «چراغ سبز 1/2/3»گردد. بازی با گفتنتکان بخورند. در این حال اگر کودکی دوید، سوخته و به خط شروع بازی برمی

  ی بازیکنان به خط پایان برسند. که همه کند تا هنگامی می

 قطار بازی 

 سال 8تا  5گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، ...( وزش همکاری؛ تقویت مهارتاهداف: آم

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: ....

 شرح بازی: 

دهد که حرکت قطار در سرباالئی کُند، در ها توضیح میگیرند. معلم به آنبازیکنان در یک گروه به صورت ستون قرار گرفته و کمر یکدیگر را می

تونل(  -سرپائینی  -باشد. پس از شروع حرکت قطار، معلم یکی از کلمات قراردادی مانند )سرباالئی خمیده میسرازیری تند و در تونل به صورت 

 دهند. انجام میرا گفته و  بازیکنان نیز حرکت مخصوص آن

آموزان را به شود تا دانشهای اول و دوم ابتدائی انتخاب میاین بازی بیشتر در اوایل سال و در کالس

 ی نظم و انضباط پرورش پیدا کند.ادت داده و در نتیجه روحیهبندی عصف
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 تعادل اشیاء 

 سال 12تا  4گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: حداقل دو نفر

 های حر کتی )حفظ تعادل، ... (، آموزش بردباری اهداف: افزایش دقت و تمرکز، تقویت مهارت

 فضای بازی: قابل اجرا در فضای بسته و فضای باز

 های کوچک شن و  ...وسایل گوناگون مانند بادکنک، توپ، ظرف پالستیکی، کیسه امکانات:

 شرح بازی:

کنند اشیای مختلفی را روی دست، سر، زانو و ... نگه دارند. برقراری تعادل در پشت دست نیاز به تمرکز دارد، به بازیکنان در این بازی سعی می

کنند همزمان اشیای مختلفی را روی دست، سر، زانو و ... کنند. به عالوه بازیکنان سعی می که نفرات باید به همین صورت حرکتخصوص زمانی

های دیگری را نیز برای امتحان به بازیکنان پیشنهاد کند. به عنوان مثال، هنگام نگه داشتن روی یک پا بایستند یا به تواند ایدهنگه دارند. مربی می

توانند سعی کنند تا در حالت سال( می 4تا 3ها دست بدهند و خیلی کارهای دیگر. افراد کوچکتر گروه )ا آنهای دیگر نگاه کنند، بهای بچه چشم

 جا نمایند.اند چیزی را روی کف دست از چپ به راست جابهجا کنند یا در حالی که نشستهچهار دست و پا چیزی را روی کمر جابه

 های دیگری از این بازی:)شکل

کنند اشیای مختلفی را همزمان روی دست، سر، زانو و ... نگه دارند. هر فردی توانست مدت زمان بیشتری اشیاء را نگه ن بازی سعی بازیکنان در ای

 دارد برنده است. 

او را  های دیگر سعی کنند با حرکت اعضای صورت خودداشته و بچهیکی از بازیکنان اشیای مختلفی را همزمان روی دست، سر، زانو و ... نگه 

 بخندانند ولی او باید تالش کند تا تمرکز خود را حفظ کند. 

کنند در طول مسیر با هم مسیری را مشخص کرده، سپس هر کدام از بازیکنان شیئی را روی سر و یا پشت دست خود )یا هر دو( قرار داده و سعی 

ی بازی است. در صورت افتادن شیء در طول مسابقه، فرد باید بازی را از مسابقه دهند. هر کس بدون افتادن شیء زودتر به پایان مسیر رسید برنده

 (جا ادامه دهد.همان

 جایی اشیاء با پاجابه 

 سال 11تا  6گروه سنی: 

 تعدا بازیکنان: حداقل دو نفر

 های حر کتی )حفظ تعادل، ...( اهداف: افزایش دقت و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 امکانات: یک عدد سبد، اشیای کوچک و  بزرگ

 شرح بازی:

ها ی آنگیرد. در این بازی، بازیکنان باید همهدور و بر سبد اشیای مختلف مانند چند عدد توپ کوچک، مداد، حوله و خیلی چیزهای دیگر قرار می

توان با انگشت پا برداشت، اما در مورد نند. چیزهای کوچک را میرا به کمک هم داخل سبد قرار بدهند. در ضمن برای این کار باید از پا استفاده ک

ها را بگیرند. اگر چیزی کمی دورتر از سبد قرار بگیرد، بازیکنان باید در یک ردیف بنشینند چیزهای بزرگ باید روی باسن بنشینند و با هر دو پا آن

 را با پا به دیگری بدهند تا داخل سبد گذاشته شود.و آن

  ساحلدریا و 

 سال 9تا  6گروه سنی: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حر کتی )سرعت عمل، ...( اهداف: افزایش دقت و تقویت مهارت

 امکانات: گچ

 فضای بازی: فضای باز

 شرح بازی:

سپس بازیکنان روی محیط دایره با  .کشیمای متناسب با تعداد بازیکنان روی زمین میابتدا دایره

ی دریا توسط مربی بازیکنان باید به داخل دایره ایستند و با گفتن کلمهخود می فاصله دو دست

گردند. اگر بازیکنان روی محیط دایره برمیسمت محیط بدوند و اگر مربی گفت ساحل، بازیکنان به 
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 گردد.عمل را انجام دهد بازنده میدایره باشند و مربی بگوید ساحل، باید از روی دایره حرکت نکنند. هر کدام از بازیکنان که عکس این 

 صندلی 

 سال 12تا  2گروه سنی: 
 نفر 8تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حر کتی )سرعت عمل، ...( اهداف: آموزش همکاری، کمک به یکدیگر و دوستی، تقویت مهارت

 امکانات: صندلی

 فضای بازی: فضای باز

 شرح بازی:

صندلی( در نظر  4 جانفره( و برای هر گروه تعداد کمتر از اعضای گروه )مثالً در این 6نیم )مثال دو گروه ک بازیکنان را به دو یا سه گروه تقسیم می

ها جا شوند و اگر حتی یکی از اعضای گروه نتوانست هم کمک کنند تا همگی روی صندلی ی بازیکنان باید بهگیریم. حال با صدای سوت همه می

چرخند و با  ها می کنیم و دوباره بازیکنان دور صندولی ها را کم می دور بعد یکی از صندلی شود.محسوب می روی صندلی بنشیند آن گروه بازنده

 صدای سوت مثل قبل باید به هم کمک کنند تا این بار روی سه صندلی جا شوند.

 مسابقه چرخ دستی 

 سال 12تا  6 گروه سنی:

 نفر 2حداقل  تعداد بازیکنان:

 ، همکاری...( )استقامت، سرعت عمل و های حرکتیافزایش مهارت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 و بدون سنگ زمین چمن صافامکانات: 

 شرح بازی:

گیرد. هایش را به زمین گذاشته و پاهایش را نفر دیگر میدستبازیکنان شوند. از خط شروع، ابتدا یکی از  به صورت دو به دو انتخاب می بازیکنان

یده و بالفاصله جای راننده و ایستاده راننده و نفر دیگر چرخ دستی است. با شروع مسابقه، هر گروه خود را به خط پایان رسان در این حالت، نفر

باشد. رعایت تر برگردد، برنده می کنند. گروهی که در این مسیر رفت و برگشت سریع شود و به طرف خط آغاز حرکت می دستی عوض می چرخ

 باشد.بازی ضروری میدر این مسائل ایمنی 

 مسابقه تراکم 

 سال  4حداقل  گروه سنی:

  نفر 6حداقل  تعداد بازیکنان:

 دوستیتقویت همکاری و های حرکتی، تقویت مهارت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 یک تکه گچ یا ذغال امکانات:

 شرح بازی:

که در حالت طوریکنیم، بهمتر رسم میسانتی 21هایی، مثالً به شعاع روی زمین دایره .نفر( 11تا  6کنیم )بین های مسابقه را انتخاب میگروه

ها نتوانند در آن بایستند. با سوت شروع بازی، نفرات هر تیم سعی میاعضای گروه ی عادی همه

طوری که حتی پای کسی از دایره کنند به هر طریقی که شده، خود را درون دایره جای دهند، به

هایی بزنند. ها و خالقیتممکن است دست به شیرین کاریبازیکنان ن نباشد. برای این کار، بیرو

یک یا چند نفر را روی دست نگه دارند، یا روی دوش هم سوار شوند و ... گروهی که بتواند در  مثالً

 مدت زمان بیشتر تعادل تراکمی خود را حفظ کند، برنده است. 

که  وقتیمنتظر ماند تا توان زمان گرفت و  کنند می میچه فقط یک گروه در بازی شرکت  چنان

 ند تعادل خود را حفظ کنند.نتواب

 هامجسمه ی مسابقه 

 سال 2تا  5 گروه سنی:
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 نفر 2حداقل  تعداد بازیکنان:

 ...( )دقت، سرعت عمل و های حرکتیتقویت مهارت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 .....نات: امکا

 شرح بازی:

نیز باید پشت سر او راه بروند )نه این که بدوند(  ازیکنانایستد. به محض راه افتادن مربی، بو خط آغاز مسابقه می ازیکنانجلوتر از ب قدم 21مربی 

های مختلفی راه برود، مثالً راه رفتن مورچه، خرگوش، فیل و  تواند در حین حرکت، شکل همچنین مربی می گونه سر و صدایی نداشته باشند.و هیچ

 رود، راه بروند. ها باید هر شکلی که مربی راه می .. و بچه

ه مربی شروع به کداً، همینباید در هر حالتی هستند، بایستند و مجد زیکنانازیکنان(، بهمین که مربی، روی خود را به طرف عقب کرد )به طرف با

که مربی او را افتند. این عمل چند بار ممکن است تکرار شود. اولین نفری که بتواند قبل از اینبه دنبال او سریع به راه می زیکناناراه رفتن کرد، ب

 را به عنوان ناظر کل مسابقه انتخاب نماید.  بازیکنانببیند، از مربی سبقت بگیرد، برنده مسابقه است. قبل از انجام مسابقه، مربی باید یکی از 

 !مواظب پاهات باش 

 سال 12تا  6گروه سنی: 

 نفر 2تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل, استقامت، چابکی و ..(ف: تقویت مهارتاهدا

 فضای بازی: فضای باز

 ی سبکامکانات: طناب یا ریسمان، توپ یا کیسه

 شرح بازی:

شود. انتهای دیگر ریسمان را  را به انتهای یک تکه ریسمان محکم، بسته می ی آن اره )یا چیزی نظیر آن( ریخته و دهانه مقداری خاکداخل کیسه 

ی بازیکنان به شکل دایره به دور او  ایستد. بقیهگیرد و در محل مناسبی میشود، بدست می یکی از بازیکنان که با توافق یا به حکم قرعه انتخاب می

ی بازیکنان تا بازیکن میانی باید از طول ریسمان کمتر باشد. بازی که شروع شد، بازیکن میانی ریسمان را، که به انتهای آن  زنند، فاصلهحلقه می

د تا پرنرسد کمی باال میها میکه ریسمان نزدیک پای آنچرخد. بازیکنان به محض اینگیرد و به دور خود میکیسه بسته شده است، بدست می

ی بازی آخرین نفر جای خود را  روند. برای ادامهکند از بازی کنار میها برخورد نکند. ریسمان به پای هر بازیکن که برخورد میریسمان به پای آن

 کند.کند و دور بعدی بازی به همین روال ادامه پیدا میبا بازیکن میانی عوض می

 تنها به تنها 

 سال 12تا  2گروه سنی: 

 نفر 4حداقل بازیکنان: تعداد 

 افزایش دقت و سرعت عمل، بهبود تالش، صبر و دوستیاهداف: 

 فضای باز  فضای بازی:

 توپ نرم تنیس، برای هر نفر یک قوطی، روزنامهامکانات: 

 شرح بازی:

ایستند. هر نفر یک قوطی یا کاسه اند، یک برگ روزنامه روی زمین پهن کرده و روی آن میی بازی پراکنده شدهکه در محوطهبازیکنان در حالی

کند. اگر او بتواند توپ را داخل قوطی بیندازد )هر چند گیرد. یکی از بازیکنان با پرتاب توپ به داخل قوطی نفر دیگر بازی را آغاز میدر دست می

ی خود پهن کند و یک قدم به جلو بردارد. امهرا کنار روزن ی دیگر آورده و آن تواند یک برگ روزنامهممکن است توپ دوباره به بیرون بپرد( می

ها باید راهی ساخته شود که ها راهی به سوی یکدیگر ایجاد نمایند. با استفاده از روزنامهی روزنامههدف از این کار این است که بازیکنان به وسیله

ها را توانند کاسهسال( در بازی شرکت کردند، می 5)حدود های کوچک های دیگر برود. در صورتی که بچهاز طریق آن هر نفر بتواند به سوی بچه

کنند توپ را به داخل آن بیندازند. افراد در انتخاب مسیرها آزادند؛ به عنوان مثال اگر یکی از نفرات در جلوی خود بگذارند و نفرات دیگر سعی 

ایش بیشتر باشد. پس از اتمام بازی )بین دو نفر( مربی هر دو نفر را ی قبلی باقی بماند، ممکن است موفقیت در پرتاب برهمان مسیر به وجود آمده

ی خواند تا کار را بررسی نماید. هر بار که دو نفر از طریق روزنامه به یکدیگر برسند، یک نقطهفرا می

 پایانی برای بازی است.
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متری( از یکدیگر  4ی چند متری )مثالً ها در فاصلهجه به سن آنشوند و با توهای دو نفره تقسیم می)شکل دیگری از این بازی: بازیکنان به گروه

تواند تا یک کند طوری که در قوطی که در دست اوست بیفتد. نفر دوم میگروهی خود پرتاب میایستند. یکی از افراد توپ را به سمت هممی

کند توپ را کار نشد نفر اول دوباره سعی میاگر موفق به اینقدمی اطراف خود حرکت کند و سعی کند توپ را با قوطی که در دست دارد بگیرد. 

کند و بار او توپ را برای نفر اول پرتاب میچه موفق شد، سر جای خود ایستاده و اینکار شود. چنانبرای او پرتاب کند تا موقعی که موفق به این

کار شدند یک قدم به سمت یکدیگر نزدیک میتی که هر دو موفق به اینکند توپ را با قوطی خود بگیرد. در صورنفر اول نیز مانند او سعی می

ی بازی هستند.  گروه به یکدیگر برسند. گروهی که زودتر به هم رسیدند برندهشود که دو هم دهند. بازی موقعی تمام میشوند و بازی را ادامه می

توان به جای قوطی از یک کاسه یا سبد تر خواهد بود. میبخشگیزتر و لذتانگروه با هم دوست باشند بازی برایشان هیجاندر صورتی که دو هم

 تر.( های کوچکخصوص برای بچه تر انجام شود بهتر استفاده کرد تا بازی راحتبزرگ

 لی( اکردوکر)لی 

 سال 12تا  8 گروه سنی:

 نفر، گروهی 2حداقل  تعداد بازیکنان:

  )سرعت عمل، استقامت، قدرت بدنی و ..( های حرکتیتقویت مهارت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 گچ، سنگ بازی امکانات: 

 شرح بازی:

روش  19حدود  1955کنند. پاتریشیا ایوان در سال  در هر گوشه جهان آن را با روشی خاص، بازی می های گوناگونی دارد واجرای این بازی روش

روهای شهر رم جدولی از بازی قدیمی لی لی که بر روی زمین  ول بود کشف کرد. در یکی از پیادهمعممختلف این بازی را که در سانفرانسیسکو 

معروف  «اکریا دو کریا»و در هندوستان به بازی  «تمپل بوفن»در آلمان « مارله»حک شده است هنوز باقی است. این بازی در فرانسه به بازی 

 برند. آن لذت می کنند و ازم با مختصر تغییر اکردوکر بازی میاست. کودکان کشورهای شوروی و اسکاندیناوی ه

 این بازی عبارتند از: های برخی از روش

 گذاری می شود. شکل جدولی روی زمین رسم و شماره مطابق

اندازد و خود  می 1دیگری که برای بازی فراهم می کنند به خانه شماره  ی نخستین بازیکن سنگ بازی یا تیله یا هر وسیله

جهد و  میـ  قرار گیرد 2 ی و پای دیگر در خانه شماره 1 ی که یک پا در خانه شماره طوری ـپا به داخل جدول  2با هر 

و بازی را به همین روال ادامه رود. ا می 5و  4های شماره  با دو پا به خانه و مجدداً 3بالفاصله با یک پا به خانه شماره 

گردد. اگر بازیکن میه بود در جهت مخالف، برجا به همان طریقی که آمد رسد و از آن می 12 ی رهدهد تا به خانه شما می

آغاز و مانند  2 ی یا تیله به خانه شماره «سنگ بازی»موفق شود بازی را بدون اشتباه انجام دهد، دور بعدی را با انداختن 

خر ادامه آاندازد و بازی را به همین روال تا به  می 12تا  4و بعد  3 ی دهد. سپس سنگ بازی را به خانه دور قبل ادامه می

دهد. و هرگاه بازیکن به هنگام بازی مرتکب اشتباه شود و یا سنگ بازی هنگام پرتاب روی خط قرار بگیرد، بازیکن نوبت  می

 هد، برنده است.دهد. بازیکنی که موفق شود بازی را تا به آخر بدون اشتباه انجام د خود را از دست می

کنند. کردند یا می ها استفاده می های مختلف این بازی است که کودکان در گذشته و حال برای بازی اکردوکر از آن های روشهای زیر جدول شکل

 ها کم و بیش شبیه به یکدیگر می باشد.قوانین این بازی
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یک  

روش 

قدیم

ی 

این 

بازی 

که 

 کنان با ضربه نوک پا از لی ی )یا یک قوطی کبریت خالی( را لیآن است که هر بازیکن به نوبت سنگ مسطح و کوچک در انگلیس معمول بوده،

رسد، و بعد از  می 1 ی گردد تا دوباره به خانه شماره رسد. سپس به همان روال بر می می 12 ی شماره  زند تا به خانه دیگر می ی ای به خانه خانه

ر موفق شد این مرحله را بدون اشتباه به پایان برساند مرحله دوم بازی را مانند دور قبل شروع می کند، تنها با این تفاوت اگ جدول خارج می شود.

 ی گردد. اگر در این مرحله هم موفق شود، مرحلهرود و بر میمی 12 ی لی کنان تا خانه شمارهدهد و لیها قرار میکه سنگ را پشت یکی از دست

شود و دور چهارم  دهد. اگر در این مرحله هم موفق شود خم می انجام می رفتن و از این به بعد با راه سوم بازی را با قرار دادن سنگ بر روی پیشانی

هر مرحله  کند. دربار روی شانه چپ حمل میبار روی شانه راست و یکدهد و باالخره سنگ را یکبازی را با قرار دادن سنگ به پشتش انجام می

ای که نوبت خود را از  دهد و در نوبت بعد، بازی را از ابتدای مرحلهاگر پای او روی خط قرار گیرد یا سنگ به زمین بیفتد نوبت خود را از دست می

 کند. بازیکنی که زودتر از دیگری تمام مراحل را با موفقیت انجام دهد، برنده است.دست داده است آغاز می

 برادر کمکم کن 

 سال 11تا  6 گروه سنی:

 نفر  6تعداد بازیکنان: حداقل 

  های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( مهارت تقویت همکاری، دوستی و ایثار، تقویت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 .......امکانات: 

 شرح بازی:

تواند شخص مربی میها را با دست لمس نماید. آنبازیکنان شود. او باید با تعقیب سایر عنوان گیرنده )گرگ( انتخاب مییک نفر بهبازیکنان از بین 

 لمس شده را از بازی خارج کند و یا از او بخواهد که به عنوان گیرنده به تعقیب دیگران بپردازد.

ای از ای درگوشهته باشند. در این بازی اگر دوندهتوانند از خطر گرگ در امان بمانند که دو نفری یکدیگر را گرفهای دونده فقط زمانی میبچه

 تواند با به خطر انداختن خود، به سویش شتافته و او را از مهلکه نجات دهد. زمین به خطر افتاد یکی از دوستانش می

 خواهد شد.« خواهر کمکم کن»اگر بازی در مدارس دخترانه به اجرا درآید، نام بازی 

 دهد. در امان مانند تذکر می گرگ خطر از که اندی که دائماً در کنار یکدیگر قرار گرفتهکناندر حین بازی مربی به بازی

 گردد.خروج از محوطه در هنگام بازی منجر به اخراج بازیکن یا گرگ شدن او می

 بگیر و بدو 

 سال 12تا  6 گروه سنی:

 نفر 3تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...(   تقویت همکاری و کار گروهی، تقویت مهارت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 ی لوله شدهتوپ یا روزنامهامکانات: 

 شرح بازی:

ای ی لوله شدهروزنامه ها دوندهیکی از د و یکی گیرنده. نشودونده می غیر از یک نفر بازیکنانی  همه

 پردازد. گیرد و گیرنده به تعقیب او میرا در دست می
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 که گیرنده به او برسد روزنامه را تحویل شخص دیگری بدهد و خود در امان باشد.قبل از این دست بایدروزنامه به بازیکنِ

 .شود جای دو نفر عوض میگیرد و در صورتی که گیرنده، دونده را با دست لمس کند روزنامه را از او می

 .شود یا بازی از ابتدا شروع می ر حین تعقیب و گریز بر زمین افتاد شخص خاطی دونده خواهد شداگر روزنامه د

 نخ و سوزن 

 سال 9تا  6گروه سنی: 

 نفر 6تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( اهداف: افزایش دقت و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: .....

 شرح بازی:

ها یک نفر به عنوان نخ و یکی به عنوان سوزن گیرند. از بین آنایستند و دست یکدیگر را میبازیکنان روی محیط دایره و به طرف مرکز آن می

از همان مسیر او بایست کند. در این بازی سوزن از هر مسیری عبور کرد نخ میگریزد و نخ او را تعقیب میشود. با شروع بازی سوزن میانتخاب می

ها انتخاب شود. پس از مدت زمان معینی مربی دو نفر دیگر را به جای آن را دنبال نماید. در صورتی که نخ به سوزن رسید جای آن دو عوض می

 کند.  می

 النهخرگوش بی 

 سال 9تا  6 گروه سنی:

 نفر 8تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( ارتتقویت همکاری و کار گروهی، تقویت مه اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 ....امکانات: 

 شرح بازی:

 شوند.های سه نفری تقسیم شده و دو نفر نیز به طور جداگانه به عنوان خرگوش و شکارچی انتخاب میبازیکنان توسط مربی به گروه

که  گیرند، به طوری مانده در حالی که مقابل یکدیگرند، دست هم را مید و دو نفر باقیهای سه نفری نیز خرگوش خواهد بویکی از افراد گروه

پردازد و ها قرار دارد میها )النه( قرار گیرد. با شروع بازی شکارچی به تعقیب خرگوشی که در خارج النهخرگوش گروه مربوطه در فضای بین دست

 ها، وی را با دست لمس نماید.النهکند که قبل از ورود خرگوش  به یکی از  سعی می

 ها خرگوش مستقر در آن باید فوراً بگریزد و شکارچی به دنبال او پردازد.پس از ورود خرگوش به هر یک از النه

  پردازد.النه شد، وی خرگوش شده و خرگوش قبلی به عنوان شکارچی به تعقیب او میهر گاه شکارچی موفق به گرفتن یا زدن خرگوش بی

به فعالیت و بازیکنان ی  نماید تا همهتعویض میو همچنین شکارچی ها اند با خرگوشاز مدتی مربی مسئولیت افرادی را که تشکیل النه داده پس

 جنب و جوش پرداخته باشند.

 ایست 

 سال 9تا  6 گروه سنی:

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...(های  تقویت همکاری و کار گروهی، تقویت مهارت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 ....امکانات: 

 شرح بازی:

که گیرنده پردازد. به محض اینها به عنوان گیرنده به تعقیب سایرین میشوند و یکی از بین آنی بازی پراکنده میبازیکنان در محوطه ی همه

تواند او را بزند. در ضمن بازی ایستد و دیگر گیرنده نمیدرجای خود ثابت می« ایست»ی کلمه ای را با دست بزند دونده با گفتنخواست دونده

او را به بازی « آزاد»توانند )باید( با دست زدن به شخص ساکن و بر زبان آوردن سایر دوندگان می

عنوان  که مدتی دونده، بازیکنان را تعقیب کرد مربی شخص دیگری را بهبازگردانند. پس از این

ی خواست که به جای ادای کلمهبازیکنان توان از نماید. در تغییر شکل بازی میدونده مشخص می
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 شود. نامیده می« باال بلندی»ی بازی بروند. این بازی سعی نمایند که به محلی باالتر از سطح محوطه« ایست»

 تور ماهیگیری 

 سال 11تا  2 گروه سنی:

 فرن 11تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( تقویت همکاری و کار گروهی، تقویت مهارت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 ...امکانات: 

 شرح بازی:

بازیکنان شوند. پس از شروع بازی ماهیگیر به تعقیب ی محدودی پراکنده میبه عنوان ماهیگیر انتخاب شده و سایرین در محوطهبازیکنان یکی از 

ی بازی کنند. با ادامهها، دست او را گرفته و دو نفری سعی در تکرار این عمل میها( پرداخته و پس از اصابت دست او به هر یک از ماهی)ماهی

 د شد.نها کاهش یافته و به تور ماهیگیری اضافه خواهتدریجاً تعداد ماهی

توانند در ها به راحتی میهای موجود در محوطه را با دست آزاد خود دارند، ماهیماهی چون فقط دو نفر انتهائی تور مسئولیت زدن یا گرفتن

 ای دیگر بگریزند.های افراد میانی به نقطههنگام خطر از فضای بین دست

د ذخیره یکی را از بین ها، تور ماهیگیری به هیچ وجه نباید باز شود. بهتر است که با تشویق مربی افرادر حین تعقیب و در هنگام گرفتن ماهی

نگی و همکاری بوجود آمده مانع از پاره ب اشخاص مورد نظر بپردازند. هماهخود به عنوان رهبر انتخاب نمایند و ضمن مشورت با وی، به تعقی

 اندازد.ها را با سرعت بیشتری به دام میشدن تور شده و ماهی

 ی دور دایرهمسابقه 

 سال 12تا  8 گروه سنی:

  نفر 6یکنان: حداقل تعداد باز

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( افزایش دقت و تقویت مهارت اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 شرح بازی:

دایرهترتیب بر روی محیط اند بهگذاری شدهکه از یک إلی ... شمارهها ضمن اینرا به دو گروه مساوی تقسیم کرده و افراد هر یک از گروهبازیکنان 

 گیرند.است آرایش میی بازی ترسیم شده که از قبل در محوطه)مثالً شعاع دو متر( ای 

ها موظفند که پس از شنیدن این عدد بالفاصله در گروه 2نفرات شماره .(2زند )مثالً ای را صدا میمعلم در مرکز دایره قرار گرفته و ناگهان شماره

دور کامل محیط دایره دوباره در محل قبلی خود قرار گیرند. از جای خود حرکت کرده و پس از طی یک مسیری که قبالً معلم مشخص کرده است

تر مجموع امتیازش نماید. گروهی که سریعکه بازیکنش در مدت زمان کمتری موفق به بازگشت به محل خود گردد، یک امتیاز کسب می گروهی

 ود.شبه حد مشخصی رسید به عنوان برنده شناخته می
های ها در نظر نگیرد و گاهی اوقات شمارهآن آورد ترتیب خاصی برای گفتنها را به دلخواه بر زبان میکه تمامی شمارهبهتر است معلم ضمن این

 تکراری را نیز بر زبان بیاورد.

 تعویض جا 

 سال 12تا  8 گروه سنی:

 نفر 8تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( تقویت مهارتافزایش دقت، همکاری و  اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 یک تکه گچ یا ذغال امکانات: 

 شرح بازی:

را به بازیکنان شود. مربی  متر جهت استقرار بازیکنان و شروع بازی رسم می 1,5متر و در رئوس آن دوایری به قطر  15*15مربعی به ابعاد حداقل 

های مربوطه از ایشان میها در محلکند و ضمن مستقر کردن آنمساوی تقسیم میی چهار دسته

ی ساعت حرکت کنند و در منطقهچه یک دست در باال قرار گرفت در جهت عقربهخواهد که: چنان
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 های ساعت حرکت نمایند.ی بعدی قرار بگیرند و در صورت باال رفتن دو دست او، در خالف جهت حرکت عقربه

کنند و با رسیدن ی جدید خود جای گرفتند یک امتیاز کسب میتر از سایرین در منطقهی اعضای هر گروهی که سریعیان این بازی کلیهدر جر

 رسد.مجموع امتیازات یک گروه به حد نصاب مشخصی بازی به پایان می

 ریسمان گریز 

 سال 12تا  9 گروه سنی:

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( ش دقت، تقویت مهارتافزای اهداف:

 فضای باز فضای بازی:

 یک عدد طناب، گچ یا ذغال امکانات: 

 شرح بازی:

ی نماییم. سپس در محوطه گذاری میها را شمارهمتر از همدیگر آرایش داده و آن 21ی تقریبی بازیکنان را به دو گروه مساوی و موازی به فاصله

ها باشد. دهیم که هر سر آن به سوی یکی از گروهای به شعاع یک متر رسم کرده و یک طناب دو متری طوری در آن قرار میمیانی زمین دایره

ر دوند و هریک سعی داز دو گروه سریعاً بسوی دایره می با همان شمارهها را بر زبان آورده و بازیکنان پس از شروع بازی مربی یکی از شماره

 کنند که ممکن است موارد زیر اتفاق بیفتد: کشیدن طناب می

 گیرد.ها امتیازی تعلق نمیهر دو نفر در یک زمان طناب را بکشند که به هیچ کدام از گروه

 ی خود برساند، گروه وی یک امتیاز کسب خواهد کرد.یکی از بازیکنان طناب را بکشد و سریعاً به دسته

یده در راه برگشت به سوی گروه خود توسط حریف مقابل لمس بازیکنی که طناب را کش

 آورد.شود که گروه حریف یک امتیاز به دست می

 هدف روی زمین 

 به باال سال 6 گروه سنی:
 تعداد بازیکنان: حداقل دو نفر

 گیری( )در هدف و تمرکز افزایش دقتاهداف: 

 ی کوچک پر از ماسه کیسه 5قطعه سنگ صاف یا  5امکانات: 

 فضای باز فضای بازی:

 شرح بازی:

متر باشد  1,5ی بزرگ که قطر دایره طوریکنیم به ی متداخل رسم میدایره 5روی زمین 

قدم از دایره خط  6تا  5ی های مساوی کوچک شوند. به فاصلههای دیگر با فاصلهو دایره

کیسه کوچک پر از ماسه در اختیار دارد. وزن  5سنگ صاف و یک اندازه یا  قطعه 5هر بازیکن  .کشیم. بازیکنان باید در پشت آن بایستندراستی می

ی به داخل دایرهاگر کیسه  ؛کندها پرتاب می ی شن خود را به طرف دایرهکند و کیسهگیری میبار هدف 5هر نفر  .ها باید مساوی باشدکیسه

بزرگ بعدی خود یک نمره بیشتر ی کوچک از دایرهو به همین ترتیب هر دایرهنمره  4ی بعدی شود دایرهنمره به او داده می 5کوچک وسط بیفتد 

های های پرماسه یا سنگبار کیسه 5باشد. اول یک نفر از بازیکنان ی بیشتری بدست آورد برنده مینمره هر کسی نمره 25موع گیرد و از مجمی

 رسد.اندازد و بعد نوبت به بازیکن دوم میخود را می

 پرتاب کند. بار یک بازیکنکه تعداد دایره و کیسه ماسه را بیشتر کرده و هر  توان تیم را شرکت داد به این ترتیبازی میدر این ب

هر کیسه شن در یک دایره فقط یک  ها کیسه ماسه را پرتاب کنند در غیر این صورتکه افراد تیم بایستی در تمام دایره گفتتوان می همچنین

 امتیاز دارد.

 در دایره شکار 

 سال 11تا  2 گروه سنی:
 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )سرعت عمل، استقامت، چابکی و ...( تقویت مهارتاهداف: 

 : گچامکانات

 فضای باز فضای بازی:
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 شرح بازی:

لی، این فرد باید با لی .شودیا گرگ انتخاب میعنوان شکارچی ایستند یک نفر از افراد به حکم قرعه بهمتر می 8ای به قطر ی افراد در دایرههمه

 .افراد در داخل دایره تعقیب کند و سعی کند که در عرض مدت دو دقیقه دست خود را به یکی از افراد بزند، و به اصطالح او را شکار کند ی بقیه

لی دیگران را تعقیب نماید و بازی به همین ا لیاگر موفق شد باید جای خود را با فردی که شکار شده عوض کند. یعنی فردی که شکار شده ب

به حکم قرعه فرد  شود ویابد. هر وقت یک شکارچی یا گرگ نتوانست در مدت دو دقیقه کسی را شکار کند از بازی خارج میترتیب ادامه می

 ی بازی خواهد بود.برندهآخرین نفر که از دایره خارج نشده است  .شودعنوان گرگ انتخاب میدیگری از بین بقیه افراد به

 پرتاب حلقه 

 به باال سال 2 گروه سنی:

 تعداد بازیکنان: حداقل دو نفر

 های حرکتی  تقویت مهارتافزایش دقت و تمرکز، اهداف: 

 ، گچحلقه 6، : صندلیامکانات

 فضای باز فضای بازی:

 شرح بازی:

طوری که گذاریم به  دهیم و صندلی دیگر را وارونه روی آن مییک صندلی  را روی زمین قرار می .ی سبک الزم داردحلقه 6این بازی دو صندلی و 

حلقه در اختیار دارد که اگر رنگ  3شود که جای بازیکنان است هر بازیکن ها خطی کشیده میمتری صندلیدر پنج .های آن رو به باال باشدپایه

کنند هر حلقه که به پایه گیر های صندلی پرتاب میهای خود را به طرف پایهر است. هر کدام حلقهحلقه هر کس با دیگری فرق داشته باشد بهت

های صندلی انداخت برنده حلقه خود را زودتر روی پایه 3شود و فقط هر کس نکرد، باید دوباره انداخته شود در انداختن حلقه رعایت نوبت هم نمی

 است.

 پیشنهاد: 

ها را پرتاب  بازیکنان به نوبت باید از روی یک خط حلقه بارمتر از هم کشیده شود. هر  1ی  ها خطوطی به فاصله متری صندلی 5از یک متری تا 

)از شتری یی ب حلقه ددر هر مرحله هر بازیکن که تعداروند.  به خط بعدی می مرحله بعدکنند و در  ی یک متری شروع می کنند. ابتدائاً از فاصله

 های صندلی انداخت برنده است. حلقه( روی پایه 3بین 

 ها در نظر بگیرید. متر از صندلی 3سال حداکثر  9تا  2برای سنین 

 بازی با شمع 

 به باال سال 8 گروه سنی:

 تعداد بازیکنان: حداقل دو نفر
 های حرکتی )سرعت عمل، حفظ تعادل و ...(  تقویت مهارتافزایش دقت و تمرکز، اهداف: 

 )و جا شمعی برای گرفتن شمع( به تعداد افراد شمعامکانات: 

 فضای باز فضای بازی:

 شرح بازی:

که از  کند ضمن ایننمایند. هر بازیکن سعی میهر یک از بازیکنان، شمع روشنی را به دست گرفته و از خط شروع در یک لحظه حرکت می

  .به خط پایان برسد هاه حرکت کرده و زودتر از آنتر از بقیسریع ،نماید میخاموش شدن شمع خود جلوگیری 

 رکت خاموش شود باید به خط شروع برگشته و دوباره شروع کند.که شمع مربوط به او ضمن ح یبازیکن

 شود. شدن شمع ممنوع است و مرتکب آن از بازی اخراج میمایل کردن دست دور شمع و یا هر نوع عمل اضافی برای جلوگیری از خاموش

 ی شروع تا پایان در این بازی اختیاری است.لهفاص

 آفتاب، مهتاب 

 سال 12تا  9گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: دو نفر

 های حرکتی )تعادل، استقامت، قدرت بدنی و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 شرح بازی:
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جهد، پاهایش از زمین از زمین می 2ی از مفصل لگن خم شده و نفر شماره 1ی شود. نفر شمارهها قفل میگیرند. آرنجدو نفر پشت سر هم قرار می

شود و همزمان با سپس این عمل بالعکس انجام می«. آفتاب»گوید  می 1دهد. همزمان با این حرکت نفر شماره جدا شده و به پشت او تکیه می

 «.مهتاب»گوید  می 2العمل نفر شماره  عکس

 ن قایقپارو زد 

 سال 11تا  8گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: دو نفر

 های حرکتی )تعادل، استقامت، قدرت بدنی و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای بسته، فضای باز

 شرح بازی:

رود و دیگری به گیرند. یکی به عقب میهای یار خود را میکنند. دستنشینند. ساق پاهای خود را در یکدیگر قفل میروی یکدیگر میدو نفر روبه

 آید و بالعکس.جلو می

 چرخش دو نفری 

 سال 9تا  2گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: دو نفر

 های حرکتی )تعادل، هماهنگی و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای بسته، فضای باز

 شرح بازی:

 چرخند.گیرند و بدور خود میرا می های یکدیگرایستند و دستروی هم میدو بازیکن روبه

 نشستن و برخاستن 

 سال 11تا  8گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: دو نفر

 های حرکتی )تعادل، استقامت، هماهنگی بدن و ...( اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 شرح بازی:

ها با کنند. آنرا مطابق شکل در یکدیگر قالب میها ایستند و آرنجدو بازیکن پشت به یکدیگر می

 خیزند.نشینند و برمیکنند میفشاری که به پشت یکدیگر وارد می

 نخ و سوزن 

 سال 11تا 2گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: یک نفر و بیشتر

 های حرکتی )تعادل و هماهنگی بدن و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 شرح بازی:

شده با پای چپ و سپس با پای های قالبها را در جلوی بدن محکم در یکدیگر قفل کنید. به طرف جلو خم شوید و از میان دستانگشت دست

 راست قدم بردارید. دست قالب شده را از باسن عبور داده و به پشت ببرید. همین حرکت را در جهت عکس انجام دهید.

 توانند این بازی را به صورت مسابقه با هم اجرا کنند.(داد بازیکنان بیشتر از یک نفر باشد میچه تع)پیشنهاد: چنان

 راه رفتن روی طناب 

 سال 8تا  6گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: یک نفر و بیشتر

 های حرکتی )تعادل و هماهنگی بدن و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته
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 شرح بازی:

 ها برای تعادل استفاده نمایید.متر راه بروید. از دست 3روی یک خط مستقیم یا طنابی به طول 

 کشش پای قورباغه 

 سال به باال 9گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: یک نفر و بیشتر

 های حرکتی )تعادل و هماهنگی بدن، استقامت، قدرت بدنی و ...( اهداف اهداف: تقویت مهارت

 فضای باز، فضای بستهفضای بازی: 

 شرح بازی:

باشد و پای شوند. باسن او روی پای چپش میهایش در سینه قالب میگیرد. پشت او کامالً مستقیم است. دستبازیکن به حالت چمباتمه قرار می

 رود.راست او در پهلو به صورت مستقیم و کشیده است. او با تغییر وضعیت از یک پا به پای دیگر می

 ورباغهپریدن ق 

 سال 9تا  6گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: یک نفر و بیشتر

 های حرکتی )تعادل و هماهنگی بدن، استقامت، سرعت عمل و ...( اهداف: اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 شرح بازی: 

ها ها را کمی به جلو پرتاب کنید و پاها را به طرف دستوتاه دستگیرد. با پرش کها در بین دو پا روی زمین قرار میحالت چمباتمه بگیرید. دست

 ببرید.

 ها در هوا موازی هم خواهند بود.تر، جهش طوالنی است و دستدر حالت مشکل

 توانند مسیری را مشخص کنند و این بازی را به صورت مسابقه با هم اجرا کنند.(چه تعداد بازیکنان بیشتر باشد می)پیشنهاد: چنان

 راه رفتن کرم 

 سال 9تا  6گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: یک نفر و بیشتر

 های حرکتی )تعادل و هماهنگی بدن، استقامت و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 شرح بازی:

ها راه بروید تا دوباره به حالت اول ثابت نگه دارید و با دستگاه پاها را ها را ثابت نگه دارید و با پاها راه بروید. آنحالت شنای پرس بگیرید. دست

 باز گردید. به حرکت خود ادامه دهید.

 توانند مسیری را مشخص کنند و این بازی را به صورت مسابقه با هم اجرا کنند.(چه تعداد بازیکنان بیشتر باشد می)پیشنهاد: چنان

 پریدن کانگورو 

 سال 9تا  2گروه سنی: 

 ازیکنان: یک نفر و بیشترتعداد ب

 های حرکتی )تعادل و هماهنگی بدن، استقامت و ...( ها: اهداف: تقویت مهارتویژگی

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 شرح بازی:

 اید چمباتمه بزنید، به طرف جلو پریده و به حالت چمباتمه فرود آیید.در حالیکه خود را در حد سینه قالب کرده

 توانند مسیری را مشخص کنند و این بازی را به صورت مسابقه با هم اجرا کنند.(چه تعداد بازیکنان بیشتر باشد میچنان)پیشنهاد: 

 ی درختغلت تنه 

 سال 8تا  4گروه سنی: 
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 تعداد بازیکنان: یک نفر و بیشتر

 های حرکتی )تعادل و هماهنگی بدن، استقامت و ...( اهداف: تقویت مهارت

 ای باز مثل زمین چمن، فضای بستهفضای بازی: فض

 شرح بازی:

گیرند. به آرامی تا قسمت انتهایی تشک غلت بزنید، بدن شبیه یک درخت به پشت دراز بکشید، دست و پاها کشیده و با بدن در یک امتداد قرار می

 زند. در تمام مدت حرکت، راست و مستقیم بودن بدن را حفظ کنید.بریده شده غلت می

 توانند مسیری را مشخص کنند و این بازی را به صورت مسابقه با هم اجرا کنند.(چه تعداد بازیکنان بیشتر باشد میچنان )پیشنهاد:

 پریدن خرگوش 

 سال 8تا  6گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: یک نفر و بیشتر

 های حرکتی )تعادل و هماهنگی بدن، استقامت و ...( اهداف: تقویت مهارت

 باز، فضای بسته فضای بازی: فضای

 شرح بازی:

ها را بردارید. در هنگام فرود، وزن بدن روی آورید، دستگیرد. با فشاری که با پاها بر زمین میها در جلوی پاها قرار میچمباتمه بزنید. دست

 آید.گیرد و سپس پاها فرود میها قرار می دست

 مسیری را مشخص کنند و این بازی را به صورت مسابقه با هم اجرا کنند.( توانندچه تعداد بازیکنان بیشتر باشد می)پیشنهاد: چنان

  خزیدن فک 

 سال 8تا  6گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: یک نفر و بیشتر

 های حرکتی )تعادل و هماهنگی بدن، استقامت و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 شرح بازی:

ی ها به طرف پهلو قرار گرفته و انگشتان پاها بر زمین خواهند بود. فقط به وسیلهشنای پرس قرار بگیرید. انگشت دسترو به زمین به حالت 

 ها به طرف جلو رفته و اجازه دهید که ران و باسن شما حرکت کند. دست

 را به صورت مسابقه با هم اجرا کنند.(توانند مسیری را مشخص کنند و این بازی چه تعداد بازیکنان بیشتر باشد می)پیشنهاد: چنان

 قدم برداشتن از روی چوب 

 سال 12تا  9گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: یک نفر و بیشتر

 های حرکتی )تعادل و هماهنگی بدن و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 شرح بازی:

را بر زمین بگذارید. به اید، آنکه چوب را گرفتهها به طرف باال است در حالیپشت دست دو انتهای یک چوب را محکم در دو دست خود بگیرید.

طرف جلو خم شوید و از روی چوب قدم بردارید. اول با یک پا و سپس با پای دیگر. به حالت مستقیم برگردید و حاال همین عمل را در جهت 

 عکس اجرا نمائید.

 )آسیاب قهوه خرد کنی )سنگ آسیاب 

 سال 12تا  11وه سنی: گر

 تعداد بازیکنان: یک نفر و بیشتر

 های حرکتی )تعادل، استقامت و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 شرح بازی:
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تش را محور قرار گیرد. او دسدهد و دست دیگر او به حالت مستقیم و قائم قرار میخود را بر روی زمین قرار می هایبازیکن کف یکی از دست

 ای رسم نماید.رود به طوریکه مسیر حرکتی او دایرهی پاهایش روی زمین راه میدهد و به وسیله می

 راه رفتن خرچنگ 

 سال 8تا  6گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: یک نفر و بیشتر

 های حرکتی )تعادل، استقامت و ...( اهداف: تقویت مهارت

 زفضای بازی: فضای بسته، فضای با 

 شرح بازی:

ها و پاها روی زمین و کنار هم )دست راست کنار پای راست و دست چپ کنار پای چپ(، صورت به طرف باال، پشت روی دو پا بنشینید. دست

رفتن بازوی راست با پای راست و بازوی چپ با پای چپ حرکت  گیرد. به سوی عقب یا جلو حرکت کنید. در هنگام راهمستقیم و کشیده قرار می

 کند.می

 توانید مسیری را در نظر بگیرید و این بازی را به صورت مسابقه اجرا کنید.(چه تعداد بازیکنان بیشتر از یک نفر باشد می)پیشنهاد: چنان

 )ایستادن تعادلی )پروانه 

 سال 8تا  6گروه سنی: 

 فر و بیشترتعداد بازیکنان: یک ن

 های حرکتی )تعادل، استقامت و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، فضای بسته

 شرح بازی:

فین باشد. روی یکی از پاها بایستید. بدن را به آرامی به طرف جلو خم کنید. سر را به سمت باال بگیرید. بازوها در جلو به صورت موازی و یا در طر

 ین حالت تعادل خود را حفظ کنید.حال سعی کنید در ا

 حرکت لزگی 

 سال 12تا  11گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: یک نفر 

 های حرکتی )سرعت عمل، قدرت بدنی، تعادل، استقامت و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای بسته، فضای باز

 شرح بازی:

اید. به طور ناگهانی ها را در سینه قفل کردهاید و دستا مستقیم در جلو نگه داشتهکه پای دیگر خود رروی یک پای خود چمباتمه بزنید در حالی

 اید به جلو پرت کنید.پایی که در جلو قرار دارد به زیر بدن خود بکشید و پایی که بر روی آن چمباتمه زده

 چرخ و فلک 

 سال 12تا  11گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: 

 های حرکتی )تعادل، استقامت و ...( کار گروهی، تقویت مهارت اهداف: اهداف: همکاری و

 فضای بازی: فضای باز

 شرح بازی:

روی یکدیگرند با باسن بر روی زمین میها که روبهچهار بازیکن دست یکدیگر را گرفته و دو نفر از آن

ها بر روی زمین ی پای آنخود را جدا کرده تا فقط پاشنهها بر هم منطبق باشد. سپس به طور هماهنگ از زمین که کف پای آننشیند، به طوری

 شود.ها عوض مینمایند. پس از مدتی جای آناند شروع به چرخش میقرار گیرد. با عالمت مربی دو نفری که ایستاده
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 امدادی حرکتی ـ های بازی

 جمعی دویدن دسته 

 سال به باال 11گروه سنی: 

 نفر 3تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل، همکاری و هماهنگی بین افراد، ایجاد نظم و ترتیب و ...( اهداف: تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

  امکانات:  طناب

 شرح بازی:

جمعی است که شرط موفقیت در آن  دویدن دسته ی این بازی در حقیقت یک نو مسابقه

ها  طور مسابقه بین تیم راد است. این بازی به وجود نظم و ترتیب و هماهنگی در بین اف

ی سه متر از  شوند و هر گروه به فاصله های مساوی تقسیم می شود. افراد به گروه انجام می

گاه افراد هر گروه با طناب پاهای خود را به ترتیب زیر به پای  ایستند، آن گروه دیگر می

 بندند:  یکدیگر می

آزاد است، نفر دوم که  بندد و پای راست او چپ نفر دوم می نفر اول پای چپ خود را با پای

 دبند ش را به پای راست نفر سوم میپای چپ نفر اول بسته شده پای راست پای چپش به

بندند و به این ترتیب  . به همین ترتیب تمام افراد پاهای خود را با یکدیگر می)مطابق شکل(

های  اید در مسابقه دو شرکت کنند و باید قدمافراد هر گروه در حکم فرد واحد هستند که ب

خود را با نظم و ترتیب و هماهنگ بردارند تا موفق شوند بدون ناراحتی و به سرعت به 

 ی بازی گروهی است که زودتر به خط پایان برسد. مقصد برسند. برنده

 ا تخته از مانعبازی بردن توپ ب 

 سال به باال 9گروه سنی: 

 نفر 4حداقل تعداد بازیکنان: 

 های حرکتی )حفظ تعادل، ...( اهداف: افزایش دقت و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 پنگ پنگ، تعدادی آجر، تخته یا راکت پینگ امکانات: توپ پینگ

 شرح بازی:

پنگ را روی تخته یا  دهیم، سپس هر فرد یک عدد توپ پینگ تعدادی آجر روی زمین قرار می

شود. هر فردی که زودتر توپ را به آخر  ته و از روی آجرها رد میپنگ گذاش راکت پینگ

شود، مشروط بر اینکه توپ در بین راه نیفتاده باشد. این  ی بازی محسوب می رسانده برنده

دوم قرار دهد. بازی به تواند تیمی اجرا شود یعنی وقتی نفر اول توانست از موانع بگذرد با سرعت بازگشته و تخته و توپ را در اختیار نفر  بازی می

 ی نفرات بازی کنند. کند تا کلیه همین طریق ادامه پیدا می

 کند. جا ادامه پیدا می در صورت افتادن توپ، بازی از همان

 بازی امدادی با طناب 

 سال 12تا  8گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 بدنی و ...(های حرکتی )چابکی، سرعت عمل، قدرت  اهداف: تقویت مهارت

 امکانات: طناب

 فضای بازی: فضای باز

 شرح بازی: 
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شود که نفرات اول هر گروه با  های مساوی تقسیم نموده و به هر گروه یک طناب بدهید. بازی به این ترتیب شروع می بازیکنان را به گروه

روند. گروهی که زودتر  نفر بعدی گروه خود داده، به آخر صف می گردند و طناب را به ی معینی که قبالً تعیین شده رفته و برمی زدن تا فاصله طناب

 شود. یان برساند برنده شناخته میبازی امدادی خود را به پا

 عبور از رودخانه 

 سال به باال 8گروه سنی: 

 تعداد بازیکنان: حداقل دو نفر

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل، همکاری و ...( اهداف: تقویت مهارت

 برای هر نفر یک عدد آجرامکانات:  

 فضای بازی: فضای باز

 شرح بازی:

ایستند. سپس  که دو عدد آجر به دست دارند ابتدای خط شروع می تمام بازیکنان در حالی

کدام حق ندارند پای خود را روی  کنند اما هیچ ی معین حرکت خود را آغاز می در لحظه

ذاشته و سپس پای خود را بر روی آن قرار زمین بگذارند بلکه ابتدا باید آجر را روی زمین گ

تفاده دهند و برای پای دیگر نیز به همین شکل رفتار کنند؛ یعنی مرتباً با دست خود آجر را از روی زمین برداشته و برای پای دیگرشان مورد اس

 قرار دهند.

 برنده کسی است که زودتر از دیگران به خط پایان برسد.

 گردد. روی زمین قرار دهد از دور مسابقه حذف می د را اشتباهاًتی که بازیکن پای خودر صور

شود. هر  برگزار می ها گروهشوند و مسابقه بین  روه تقسیم میگیا چند توان این بازی را به صورت امدادی انجام داد. بازیکنان به دو  )پیشنهاد: می

 ها با هم برابر است(.  ی یک، آجر احتیاج دارد )تعداد اعضای گروه اضافه گروه به تعداد اعضایش به

آجر در کنار خط شروع مسابقه بگذارد و اعضای هر گروه پشت سر هم پشت خط شروع  4ها سه نفره هستند. هر گروه باید  فرض کنیم گروه

دارد و جلوی  ایستد، سپس آجری را از کنار زمین بر می آجری را در رودخانه )میدان بازی( گذاشته و روی آن می ،گروهبایستند. ابتدا نفر اول هر 

ایستد و سپس آجر دیگری را از کنار زمین برداشته به نفر   رود. حال نفر دوم روی آجر پشت سر نفر اول می گذارد و یک قدم جلوتر می خودش می

رود و حاال نفر سوم روی آجر پشت سر  رود. نفر دوم نیز یک قدم جلوتر می قدم جلوتر می را جلوی خودش گذاشته و یک آندهد، نفر اول  اول می

را جلوی  رساند. نفر اول نیز مثل قبل آن دهد و نفر کناری آن را به نفر اول می اش می ایستد و آجر کنار زمین را برداشته و به نفر کناری نفر دوم می

آیند. حال نفر سوم آجر پشت سرش را برداشته و به نفر  قدم جلوتر می رود و نفرات پشت سرش نیز یک قدم جلوتر می ته و یکپایش گذاش

تر و  ی اعضای گروه از خط پایان مسابقه عبور کنند. گروهی که سریع جایی که همه کند تا آن دهد و بازی مثل قبل ادامه پیدا می اش می کناری

 همکاری بهتری از رودخانه عبور کند برنده است.( بدون اشتباه و با

 حفظ تعادل کاسه آب بر روی سر 

 سال به باال 8گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )حفظ تعادل، سرعت عمل و ...( اهداف: تقویت مهارت

 ی شن یا کتاب برای هر گروه یک عدد ی آب یا کیسه امکانات: کاسه

 محل: فضای باز

 شرح بازی:

ی آب را روی سرش  کاسه« رو»ایستند. اولین نفر هر گروه با فرمان  هر دو گروه پشت خط شروع می 

گردد.  گذارد و حرکت کرده به طرف عالمت رفته و بعد از دور زدن آن به طرف گروه خود برمی می

ی آب افتاد باید بایستد  سهالبته بدون استفاده از دست باید کاسه آب را روی سر خود نگاه دارد. اگر کا

و کاسه را مجدداً روی سرش قرار داده و به بازی ادامه 

دهد بعد از برگشت، کاسه آب را به نفر بعدی تیمش 



   29 ayat.ir 

 

 شود. رود. گروهی که زودتر بازی را به پایان برساند برنده محسوب می دهد خود به آخر صف می می

 جمله بسازید! 

 سال 12تا  9گروه سنی: 

 نفر 4یکنان: حداقل تعداد باز

های حرکتی )چابکی، سرعت عمل و ...(، تقویت  اهداف: همکاری، تقویت مهارت

 حافظه

المثل با طرح شعر مناسب، حروف الفبا نوشته شده روی مقوا یا  امکانات: ضرب

 11*11الیی  تخته سه

 فضای بازی: فضای باز

 شرح بازی:

حتوی حروف الفبا که روی بازیکنان را به دو گروه تقسیم کرده و یک سبد م

شده در اختیار هر گروه متر نوشته  سانتی 11*11تخته سه الیی یا مقوایی 

 گذاریم. می

به افراد کنیم و  المثل یا شعر را انتخاب می بازی به این شکل است که یک ضرب

را تشکیل   که با حروفی که در اختیار دارند آن کنیم هر دو گروه پیشنهاد می

محلی برای قرار دادن حروف در کنار  ،قدم 15ها در حدود   ی معینی از آن ایستند. به فاصله کار اعضای هر گروه پشت سر هم می دهند. برای این

 گاه قرار داد. ا تکیهی دراز ر توان از دیوار نیز استفاده کرد یا دو چوب یا تخته دهیم. می یکدیگر ترتیب می

گذاریم پس باید  ی دو متر فاصله می سبد محتوی حروف در طرف چپ هر چوب قرار دارد برای مشخص شدن کار هر گروه بین دو چوب به اندازه

 ی دو صف نیز همین مقدار باشد.  فاصله

ی انتخاب شده را از  د و با سرعت حروف اول شعر یا جملهدون وقتی شروع بازی اعالم شد نفرات اول هر گروه به طرف سبد متعلق به گروه خود می

آن شخص فوراً به طرف راست چوب دویده حرف را به چوب تکیه  .دهند داخل آن پیدا کرده و حروف مذکور را به نفر بعدی خو در صف می

را به  دارد و او نیز  آن را از میان حروف متعدد بر میدود و حروف دوم جمله  سوی سبد می گاه به را ببینند. آن خوبی آن  دهد به طوری که همه به می

ی شروع نوشتن  ی آن فاصله بین سبد و نقطه به این ترتیب هر نفر مثلثی را که رأس آن محل خودش در صف و قاعده .دهد نفر سوم تحویل می

 که جمله تکمیل گردد. د تا هنگامیشو دود. این کار تکرار می جمله است را می

را دوباره در سبد بگذارد و حرف الزم را بردارد  مجبور است آن ازی اگر یکی از بازیکنان در انتخاب حرف نوبتی خود اشتباه کند نفر بعددر جریان ب

خاطر داشتن حروف از عوامل موثر  گروهی که زودتر جمله را تشکیل دهد برنده خواهد بود. در این بازی سرعت عمل و به جای مربوطه بگذارد.و 

 رد است. در ب

 بازی امدادی باال و پایین 

 سال به باال 8گروه سنی: 

 نفر 8تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل و ...( اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 امکانات: برای هر گروه یک توپ

 فضای بازی: فضای باز

 شرح بازی:

گیرند. نفر اول  ستونی پشت سر هم قرار میشوند و به صورت بازیکنان به دو گروه تقسیم می

اندازد. نفر دوم توپ را گرفته از هر گروه توپ را دو دستی از باالی سر به نفر پشت سری می

دهد. به کند که او نیز از روی سر به نفر بعدی می بین پاهایش به نفر پشت سری خود رد می

له از طرف چپ به جلو گروه دویده و همین ترتیب تا نفر آخر که بعد از دریافت توپ بالفاص

ی نفرات به همه .ایستددر اول ستون می

ی یک نفر به طرف عقب حرکت میاندازه

کنند و باز به همین طریق توپ به جریان 
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 شود، گروهی که زودتر به حالت اولیه برگردد برنده است.گذاشته می

 ی توپ و طناب )امدادی(مسابقه 

 باالسال به  11گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل، استقامت و ...( اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 متری 2چوب  4متری و  3وسایل مورد نیاز: دو عدد توپ، دو عدد طناب 

 شرح بازی:

ها یا  متری موازی زمین و به ارتفاع دو متر بر روی پایه 3ر حرکت هرگروه طنابی کنیم و در مسیبازیکنان را به دو گروه مساوی و موازی تقسیم می

 کنیم.های عمودی وصل میچوب

ها با توپی که در دست دارند به سرعت به سوی طناب رفته و هنگام رسیدن به آن توپ را از باالی آن انداخته پس از شروع بازی اولین نفرات گروه

 کنند.فضا، از زیر طناب عبور می و خود جهت دریافت آن در

را دور زدند در بازگشت ضمن تکرار عملیات، که آنپس از دریافت توپ در فضا به سرعت به سوی مانع موجود در انتهای مسیر رفته و پس از آن

تمام اعضای گروه در بازی شرکت  کند تا بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می دهند.ی بازی تحویل دومین نفر گروه خود میتوپ را جهت ادامه

  ی بازیکنانش بازی را انجام دادند برنده است. کنند. گروهی که زودتر همه

 مسابقه درگونی 

 سال 12تا  8گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل، تعادل و هماهنگی بدن و ...( همکاری و تقویت مهارت  اهداف: 

 ی: فضای بازفضای باز

 ها(امکانات: چند گونی )به تعداد گروه

 شرح بازی:

ها جهت شروع دهیم. آن دهیم. به اولین نفرات هر گروه یک گونی ته بسته تحویل میبازیکنان را به دو یا چند گروه مساوی و موازی آرایش می

در بازگشت  ،از پشت سر گذاشتن مانع موجود در خط انتهایی زمیندرپی پس های سریع و پیبازی در گونی قرار گرفته و با فرمان مربی با پرش

 دهند.ی بازی تحویل نفر بعدی گروه خود میگونی را جهت ادامه

 های پی در پی مسیر بازی را بدوند. توان قسمت زیرین گونی را باز نمود و از بازیکنان خواست که به جای پریدندر تغییر شکل بازی می

 حمل سنگ در قاشق 

 سال 12تا  2گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل، تعادل و هماهنگی بدن و ...( اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 ها(پونگ و قاشق )به تعداد گروهامکانات: توپ پینگ

 شرح بازی:

ها توپ را دهیم. با شروع بازی اولین نفرات گروهپونگ میو به هر گروه یک قاشق و یک توپ پینگکنیم های مساوی تقسیم میبازیکنان را به گروه

گاه سریعاً به سوی مانع موجود در خط انتهایی زمین پیش رفته و پس از کشند، آنی قاشق قرار داده و دست خود را کامالً جلو میدر دهانه

رسانند. اگر در بین راه توپ از داخل قاشق ی بازی به دومین نفر گروه خود میه توپ جهت ادامهچرخش به دور آن، در برگشت قاشق را به همرا

 بیفتد بازیکن باید ضمن برداشتن توپ، بازی را از همان نقطه ادامه دهد.

 توان استفاده کرد. تر به جای توپ، از سنگ نیز می های کوچک برای بچه

 )امدادی مارپیچ )زیگزاگ 

 سال 15تا  11گروه سنی: 
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 نفر 8تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل و ...( اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 هاامکانات: توپ به تعداد گروه

 شرح بازی: 

ی هر بازیکن از یار که فاصلهدهیم، به صورتیهای موازی آرایش میها را در ستوننیرو تقسیم کرده و آنبازیکنان را به دو گروه مساوی و تقریباً هم

 قبلی خود حدود یک متر باشد. پس از شروع بازی آخرین نفر هر گروه، با توپی که در دست دارد به سرعت از بین بازیکنان گروه خود به صورت

کند و حدود یک متر ون گروه خود پرتاب میی بازی برای آخرین نفر ستمارپیچ عبور نموده و پس از رسیدن به اولین نفر توپ را جهت ادامه

 ایستد.جلوتر از گروه می

تری تمامی افرادش حرکت مارپیچ را انجام دهند به عنوان برنده شناخته خواهد یابد. گروهی که در مدت کوتاهبازی به همین صورت ادامه پیدا می

 شد.

 هزار پا 

 سال 12تا  8گروه سنی: 

 نفر 8تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل، استقامت و ...( اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 وسایل الزم:.........

 شرح بازی:

نفره یا بیشتر تقسیم کنید. اولین نفر با سرعت شروع به حرکت کرده و پس از پشت سر گذاشتن  4های ها را به گروهها، آنبا توجه به تعداد بچه

دهند. بازی به همین ترتیب با دویدننع موجود در خط انتهایی زمین در بازگشت دست دومین نفر گروه خود را گرفته و حرکت قبل را انجام میما

ی بازی را ی بازی شناخته خواهد شد. در دور بعدتر بازی را به پایان رساند برندهیابد. در پایان گروهی که سریعنفره و ... ادامه می 4نفره،  3های 

 ی بازیکنان به فعالیت یکسان پرداخته باشند.کنند تا همهآخرین نفرات شروع می

 ی شن یا توپ با زانو )کانگورو(حمل کیسه 

 سال به باال 2گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 و هماهنگی بدن و ...( های حرکتی )چابکی، سرعت عمل، قدرت بدنی، استقامت، تعادل اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 ها(ی شنی یا توپ )به تعداد گروهامکانات: چند عدد کیسه

 شرح بازی:

به اولین نفرات هر گروه توپی تحویل داده تا با قرار دادن آن بین دو زانوی خود به صورت امدادی بازی را  ،بندی و آرایش بازیکنانپس از گروه

توپ به زمین بیفتد بازیکن باید دوباره بازی را از همان نقطه شروع کند. اولین نفرات در بازگشت، توپ را  راه رفتن،در حین  چهشروع کنند. چنان

ی اعضای گروه بازی را انجام دهند. گروهی که  یابد تا همه بازی به همین ترتیب ادامه می دهند.ی بازی تحویل نفر دوم گروه خود می جهت ادامه

 م اعضایش بازی را انجام دهند برنده است.زودتر تما

 های بزرگ ابر به جای توپ استفاده نمود.توان از تکههای کالس اول دبستان میبرای بچه

 )کانگورو )با سه توپ 

 سال 15تا  11گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 استقامت، تعادل و هماهنگی و ...(های حرکتی )چابکی، سرعت عمل و  اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 وسایل مورد نیاز: برای هر گروه سه عدد توپ

 شرح بازی: 
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 گیرند.کننده قرار میشود با این تفاوت که دو توپ اضافی، در فضای بین هر آرنج با پهلوی شخص حملهمانند بازی باال اجرا می

 )حمل بادکنک )امدادی 

 سال 8تا  6گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل و ...( اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 ها( امکانات: چند بادکنک باد شده )به تعداد گروه

 شرح بازی:

های اول و دوم دبستان هماهنگی ضعیفی سآموزان کالاین بازی کمک مؤثری در بهبود هماهنگی اعصاب و عضالت بازیکنان دارد. چون دانش

آموزان وقت کافی جهت دید و دستور به دارند و از طرفی بهتر است که در ایجاد و تقویت هماهنگی ابتدائی از تمریناتی استفاده کرد که دانش

آموز میآید این فرصت را به دانشامی پایین میی مغز و در نهایت اجرای فعالیت را دارا باشند؛ با توجه به این که بادکنک به آرعضالت به وسیله

های مساوی دهد تا هماهنگی دستگاه اعصاب و عضالت خود را بهبود بخشد. و اما چگونگی اجرای بازی بدین گونه است که بازیکنان به گروه

بادکنک را باال انداخته و ضمن زدن مکرر  شود. پس از فرمان مربی اولین نفراتشوند و به نفرات اول هر گروه یک بادکنک داده می تقسیم می

تحویل داده  ی بازینفر دوم گروه، جهت ادامه بهروند. در برگشت بادکنک دست به زیر آن به سوی مانع موجود در خط انتهایی زمین پیش می

 شود. می

 توان از پا برای ضربه زدن به بادکنک استفاده نمود.در تغییر شکل بازی می

 لی امدادیلی 

 سال 12تا  2گروه سنی: 

 نفر 4تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل و ...( اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 امکانات: ....

 شرح بازی:

که مانع لی حرکت کرده و پس از آنها به صورت لیدهیم. پس از شروع بازی اولین نفرات گروههای مساوی و موازی آرایش میبازیکنان را در گروه

گردند. این بازی به همین ترتیب تا لی به سوی گروه خود باز میموجود را در خط انتهایی زمین دور زدند پای خود را عوض کرده و به صورت لی

 یابد.مشخص شدن تیم برنده ادامه می

اند بازی را انجام پای خود را از قسمت پشت یا جلوی باسن، با دست گرفتهکه مچ یک خواهد در حالیدر تغییر شکل بازی مربی از بازیکنان می

 دهند.

 )رد کردن توپ )نشسته 

 سال 12تا  8گروه سنی: 

 نفر 8تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل و تقویت عضالت و ...( اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز، اتاق 

 به تعداد هر گروه یک توپامکانات: 

 شرح بازی:

جا بازیکنان بر روی باسن نشسته و پاها را به صورت مستقیم در جلوی بدن قرار  دهیم. در اینهای مساوی و موازی آرایش میبازیکنان را در گروه

توپ را از سمت چپ بدن خود تحویل نفر او باید  .دهنددهند. اولین نفرات توپ را از سمت راست بدن خود تحویل دومین نفر گروه خود میمی

کند. بازی ادامه  نشیند و بازی را شروع می بعدی بدهد. وقتی توپ به نفر آخر رسید به سرعت بلند شده و در جلوی نفر اول با همان آرایش قبل می

ی نشستن خود برگردند. گروهی که زودتر به  که بازیکنان به شکل اولیه کند تا زمانی پیدا می

 حالت برگشت برنده است. این
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 بازی امدادی مسیر متنوع 
 سال به باال 6گروه سنی: 

 نفر 6تعداد بازیکنان: حداقل 

 های حرکتی )چابکی، سرعت عمل، استقامت، قدرت بدنی و ...( اهداف: همکاری و تقویت مهارت

 فضای بازی: فضای باز

 دارد.های موجود در مسیر حرکت امکانات: بستگی به موانع و ایستگاه

 شرح بازی:

ها توان از پلهدر اجرای بازی امدادی مسیر متنوع، مربیان قادرند حداکثر استفاده را از موانع طبیعی موجود در محوطه بازی ببرند. به طور مثال می

ی نیمکت، صندلی، کیسه ی درخت جهت پرش عمودی، گودال جهت پرش افقی و ... استفاده نمود و از وسایلی دیگر مانندبرای باال رفتن، شاخه

توانند تمرینات گوناگونی را توسط بازی امدادی کرد. مربیان با آگاهی از انواع تمرینات می استفادههای مختلف شنی و ... نیز جهت ایجاد ایستگاه

 ریزی نمایند.مسیر متنوع برنامه
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