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 ألعاب الجري 

 

في مجال األلعاب الصغيرة  استخداماتعتبر ألعاب الجري من أكثر األلعاب 
لما لها من تنوعات وتفرعات ومجاالت للتغيير المستمر في كل تكرار 

لتالميذ لعدم الوقوع في الملل وزيادة ل  أكبريعطي مجاالا  للمسابقة وهذا ما
في إمكانية اشتراك جميع النشاط والحماس لديهم ، وتتميز العاب الجري 

من لعبة إلى  االنتقال إمكانيةالتالميذ في المسابقة في وقت واحد وفي 
أخرى بشكل سهل وبسيط ويمكن استخدام أدوات أو بدون أدوات وتعتمد 

 .القوى  الجري وألعاب هذه األلعاب في مضمونها بشكل رئيسي على

يقها على مختلف تطب هم مما تتميز به هذه األلعاب في إمكانيةومن أ
المراحل العمرية الصغيرة والكبيرة وحتى على المستويات المتقدمة 

 .والعالية والفرق الكبيرة 

   :إلى أربعة أقسام  لعاب الجريوكما ذكرنا سابقاا تقسم ا

 السباقات  -1
 التتابعات  -2
 أو مكان  أداةالبحث عن  -3
 المطاردة  -4

لى حدا بشكل بسيط ع من هذه األقسامرح وتفصيل كل قسم وسوف نقوم بش
وسهل مما يسهل علينا العمل أثناء تنفيذنا لأللعاب مع التالميذ دون الوقوع 

 .تحد من نجاح اللعبة أو المسابقة أية مشاكل ومعوقات  في األخطاء أو
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 ــات ـــــــاقـــ: الســـبالقسم األول 

  هناك ثالثة أشكال للسباقات مع الجري

  دة :ــالواح ات المجموعةــاقــبــس  -1

 بإشارةالفريق  هذه السباقات جميع الالعبين أو تالميذ الفصل أويشترك في 
خط بداية خط نهاية يحددان قبل بدء  المدرس من سمعية أو مرئية من

كما يمكن  بح السباق ويفوز بنقطة أو نقطتين .السباق ومن يصل أوال ير
لس التالميذ عليه ، أن يكون خط النهاية شجرة أو مهر أو مقعد سويدي يج
، ويقول المدرس :  ويكون السباق من خط البداية المعروف على األرض

الشجرة ؟ من يجلس أوال على المقعد ؟  وينصح بأن ال  إلى الا ومن يصل أ
يجري تكون نهاية السباق جسما صلبا أو ثابتا كجدار أو قائم السلة 

صدم وخاصة عند ال إصاباتويعود ، وذلك كي ال تحدث  إليهالمتسابق 
الصغار الذين ال يقدرون تماما سرعة اندفاعهم . )يفضل الدوران حول 

 (  كرة طبية أو صولجان ثم العودة عالمة أو قائم أو

وتحدد مسافة السباق حسب مستوى المشتركين وعمرهم وجنسهم ويمكن 
زيادتها وتطويرها حسب الضرورة وتكون المسافة قصيرة لتالميذ المرحلة 

وتطول كلما أرتفع سن التالميذ وتتم تأديتها بتكرارات كثيرة  ائيةاالبتد
ويجب على المدرس أثناء هذه التكرارات مراعاة عوامل التعب والجهد 

كانت هناك دروس تالية للحصة من أجل عدم استنفاذ  الزائد وخاصة إذا
 الجهد الكامل للتلميذ حيث يجب مراعاة واهتمام بفواصل الراحة أثناء تنفيذ
هذه التكرارات وخاصة لدى األطفال ومن أجل استمرار الشعور بالسعادة 

  0نة بالحصة ألطول فترة ممك واالستمتاع

تكرار اللجوء إلى التغيير في السباق  ويجب دائماا مع نهاية كل سباق أو
ويتم التغيير بشكل متسلسل من السهل إلى الصعب حتى يبقى المتسابقين 

 ا التغيير . بحماس ودافعية أكثر لهذ

عوامل التغيير يمكن اللجوء إلى أنواع وأشكال للتغيير و وكما ذكرنا سابقاا 
 . كثيرة ومتنوعة يمكن استخدام ما هو مالئم لنوع السباق

طريقة  – االبتدائيالوضع  –هدف الجري  –مثال ) تغيير التشكيل  
  ( الخ 00000الجري الزوجي أو الثالثي  –بدون  مع أدوات أو –الجري 
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 ســــبــــاقــــات المـجـموعــــات : -2

الفصل إلى عدة مجموعات وتكون هذه  بتقسيميقوم المدرس بهذا النوع 
المجموعات متكافئة من حيث العمر والمستوى والجنس وتتكون المجموعة 

هذه الطريقة إذا كان عدد  إلى‘ ونلجأ( مشتركين  10 -6وسطياا من ) 
 . لمتوفر صغيراا المشتركين كبيراا والملعب ا

ثالثة مجموعات أو أربع وفي  مجموعتين أو إلىيمكن أن يقسم الفصل 
 الغالب يتم التقسيم على شكل مجموعتين أو أربع مجموعات . 

إن الشيء المميز في سباق المجموعة الواحدة أو سباق المجموعات هو 
وز في هو أن الف بينهما بدء جميع المشتركين معاا في وقت واحد . والفرق

نما الفوز في سباق سباق المجموعة الواحدة يكون لمشترك واحد بي
الفائز من المجموعة  المشترك صاحبة نفسها لمجموعةلالمجموعات هو 

ولكن فوزه يكون للمجموعة  للمشترك هو فردي وعلى الرغم من الفوز
 .ليها ‘التي ينتمي 

ومساعدتهم وهذا  اآلخرينوبهذه الناحية يتعود التالميذ على التعاون وحب 
يساعد المدرس في تربية الروح الجماعية وحفظ النظام داخل الفصل 

 .للجماعة وليس لنفسه فقط  انتماءالتلميذ هو  انتماءويصبح 
 

 يمكن تنفيذ هذا النوع من السباقات بطريقتين  
 : وضع عالمة والجري للوصول إليها ذهاباا فقط   األولى
 ة والجري ذهاباا والدوران حولها والعودة إياباا : وضع عالم   الثانية

   
يجب أن تراعى مسافة الجري سواء كان السباق ذهابا فقط ا أو ذهاباا وإياباا 

( م  ويمكن زيادة 20 -11حيث تكون المسافة قصيرة ال تتجاوز من )
 المسافة كلما كبر سن المتسابقين . 

لخاصة لتطوير وتغيير شكل يمكن اللجوء واالستعانة بالتغييرات ا وأيضا
السباق والتي ذكرناها سابقاا وإدخالها في المسابقة لزيادة حماس ونشاط 

 التالميذ . 
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  سبــــاقـــــات األرقـــــام   -3
يعتبر هذا النوع هو المفضل لدى التالميذ لما له من طابع خاص عند 

والتركيز لديهم  هواالنتباالتالميذ ولما له فائدة في تنمية سرعة رد الفعل 
 التالميذ لهذا النوع من السباقات .  كثيراا ما ينشدو

يقوم المدرس بتوزيع التالميذ في مجموعات وتعطى األرقام إما 
للمجموعات أو لألفراد ويقوم بالجري والتسابق فقط المجموعة صاحبة 

من  بإشارةالرقم أو التلميذ صاحب الرقم دون باقي أفراد المجموعة وذلك 
كان عدد القاطرات أربعة يكون السباق بين قاطرتين أو بين  فإذامدرس ال

 أربعة تالميذ يحملون الرقم نفسه الذي يشير إليه المدرس .
 
أنواع من هذه السباقات  ثالثةنستطيع أن نميز ومن خالل حديثنا هذا  -

   0 0 0وهي ما يلي 
 :  سباق أرقام المجموعات –أ 

عدد المجموعات أربعة أو أكثر من ذلك حيث يجري هذا السباق إذا كان 
اا رقم ه المدرس وعندما ينادي المدرس تحصل كل مجموعة على رقم يحدد

يشترك في السباق المجموعات أصحاب الرقم فقط ويكون الفوز  ما
 للمجموعة التي تصل أوالا . 

 
 :  فراديةاألرقام اإلسباق  –ب 

في قاطرات يحدد المدرس  أو مجموعاتبعد أن يتم توزيع التالميذ في 
ويجب أن يحفظ التلميذ رقمه في المجموعة الخاصة به أرقاماا لكل تلميذ 

وعندما ينادي المدرس رقماا ما يشترك في السباق صاحب الرقم الذي جيداا 
الذي يصل أوالا يكون هو  والتلميذيشير إليه المدرس من كل مجموعة 

 الفائز . 
 

 :  و المركبةسباق األرقام الثنائية أ –ج 
بعد أن يوزع المدرس المجموعات أو القاطرات يحدد لكل تلميذين أو أكثر  

 رقماا واحداا وتطبق عليهم نفس المرحلة السابقة ويتم الجري مع بعضهما 
مشتركين أو ثالثة مشتركين وهذا ما يعطي حماس ودافعية سواء كانوا 

هما يعتبر فائزاا مع أكثر للمشتركين في السباق والذي يصل أوال من إحدا
 زميله الذي يشترك معه . 
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هذه األنواع الثالثة من من أهم التغييرات التي يمكن االستعانة بها في 
  0 0 0التي مرت معنا ما يلي  السباقات

 
 تغير نوع وشكل التشكيل أو الوقوف قبل البدء في السباق  -1
 

 وقوف المجموعات على خط واحد .  -
 . )قاطرات ( ات جانب بعضهما البعضوقوف المجموع  -    
 مقابل بعضهما والجري إما للداخل أو  وقوف المجموعات   -    

 للخارج .                          

 
 التغير في المسافة ما بين الصفوف أي المباعدة بينهما . -2
 
 التغيير في طريقة الجري  -3

 الجري حول المجموعة .  -
 وعة .الجري المتعرج بين أفراد المجم -
 المرور بين الرجلين . -
 القفز فوق المشتركين . -
 .الجري للهدف مع وجود موانع أو حواجز في الطريق  -

 
 تغيير الوضع االبتدائي . – 4 
 
 .الجري مع حمل أداة أو عالمة  – 1 
 
 
 
 
 
 

 إعداد المدرس : مهند العواج                                 
 أحمد قباقجي واألستاذ :                   
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