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 األلعاب الصغيرة

 لى حد كبيررعخاصة متشابهة  واألطفال اإلنسانإن طبيعة الحركة واللعب عند 

منذ طفولته وقرد تتييرر  اإلنسان فيهالذي يعيش  بالمحيطوهي تتأثر  0ومنذ القدم

والمبررررا    األهرررردا وظررررالل اللعررررب حسررررب حبررررب و ررررد  اللعررررب وحسررررب 

الرياضية وفي مبرال الفرر   والمستويا  التي يخضع لها كما في مبال التربية

  0والمستويا  العالية 

 

السرالد  للشرعوب  باألوضرا الصريير   واأللعرابالرياضية  األلعابولقد تأثر  

صور  تعبر عن ممارسريها عبرر العصرور الماضرية  األلعابالمختلفة فاعتبر  

( حيع  نححعا الكثيعر مع   ألعابهعاويؤكد ذلك المثل القائل ) للشععوب  والحالية
  . الموجودة عند بعض الدول  وغير موجودة في األخرى لعاباأل
 

العامعة والسعاحات الكبيعرة وحتع  فعي  وكانت أشكال اللععب تعؤدى فعي األمعاك 
الطرقععات والكثيععر معع  لععذ  األلعععاب تمثععل نععواحي الخيععر والشععر مثععل األلعععاب 

ر ععاب الكعلواأل -علع  الكنع  االستحواذ –واحتحل البلدا   –)أبطال وحرامية 
القصع  الحركيعة التعي تعدل علع  العمعل بال راععة والمهع   واأللععابوالفر ( 

 اشعتقتمثعل مهنعة نقعل البريعد  األلععابالمختلفة واشتقت م  لذ  المهع  بععض 
التتابعععات ومعع  مهنععة صععيد السععمك اشععتقت لعبععة صععيد السععمك  األلعععابمنهععا 

  0وغيرلا 
تغيععر حسععب تتطععور الكبيععرة والصععغيرة تتطععور وت األلعععاب أشععكالوال تعع ال 

 0المجتمعات وعاداتها وحسب متطلبات شروط اللعب وألدافه 
   

  تعريف األلعاب الصغيرة
 

األلععاب الصعغيرة وحركعات اللععب  وأنعوا لو أمعنا النار إل  مختلف أشعكال 
والمجموعات الحركية في جميع حاالتها وأشعكالها لمعا اسعتطعنا أ  نجعد سعوى 

مسعتوياته  بمختلعفجموععات التعي تخع  اللععب لذ  االسم لهذ  الحركات والم
    0أال ولو ) األلعاب الصغيرة ( 
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  وبعد لذ  المقدمة نستطيع أ  نحدد تعريف واضح لأللعاب الصغيرة

  
لي األلععاب التعي تشعمل حركعات المشعي والجعرا وألععاب الكعرات وألععاب ) 

 الاععروف لععذ  األلعععاب فععي كععل ممارسععة وإمكانيععةالقععوة والرشععاقة والمرونععة 
وعل  أا ملعب وتأديتها بأدوات أو بدونها وفعي شعروط سعهلة ومتغيعرة  فهعي 

ولي تنمي مهعارات وقعدرات حركيعة بسعيطة وأشعكال  ال تعني القلة أو الصغر
لعبها تناسب الكبعار والصعغار ولكعح الجنسعي  أفعرادا وجماععات وتلععب وتنفعذ 

  0 بشكل سهل وبسيط كونها ال تخضع لقواعد وقواني  محددة

  

 أهمية األلعاب الصغيرة
  

تربيععة األفععراد عقليععا وبععدنيا  إلعع ألميععة األلعععاب الصععغيرة بشععكل عععام  تععؤدا
ماعية المرافقة لحياتنعا النفسية والضغوط االجت االضطراباتوصحيا تجنبا م  

النععافع المنعتم بمعا يناسععب تغيعرات المجتمععع  اإلنسعا وتكعوي  شخصععية اليوميعة 
 كا  ذلك ع  طريق األلعاب الصغيرة أو الكبيرة  سواءالمعاصر بكافة أشكاله 

   0ولذلك بر ت لدينا جوانب متعددة لهذ  األلمية 
 

 مية الكبيرة لهذه األلعاب األه ت فيهابرزالتي  جوانبال ومن هذه
 ما يلي : 
  
في تعدد أشعكالها الكثيعرة والشعيقة التعي تبعع  السععادة والسعرور وتحعرك  – 1

   0المشاركي  والممارسي  وحت  المشالدي  لها النشاط البدني بي  
 
ال تتقيد بشروط أو قواني  ثابتعة فأشعكال لعبهعا حعرة ويمكع  تغيرلعا حسعب  -2

   0المتوفرة وحسب العمر والجنس  اإلمكانات
 
تتميعع  بالمرونععة فهععي تناسععب جميععع أفععراد المجتمععع أبتععداءا  معع  ريععاض  -3

عسكرات الشعبية والمنعاطق السعكنية الجامعات وم  الم إل األطفال والمدارس 
   0األندية الرياضية والفرق ذات المستويات العالية  إل 
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تتجل  أيضا  في أبرا  الصفات السعلوكية الجيعدة والخلعق الرياضعي المميع   -4

الجمععاعي والجععرأة والشععجاعة  والتعععاو وحععب الناععام  واإلخععح كالصععدق 
  0الح والرياضي الناجح وغيرلا م  الصفات التي تربي الفرد الص

 
عل  تنمية وتطوير القدرة الوايفية ألجه ة الجسم العضعوية  األلعابتعمل  -5

كالجهععا  العصععبي والتنفسععي والععدموا واعتععدال القامععة واكتسععاب المهععارات 
  0المختلفة 

 
تتمي  بالشمولية فهي تشعمل شعريحة واسععة مع  المجتمعع للكبعار والصعغار  -6

  0عل  المعوقي  أيضا  تنفذ ولكح الجنسي  وحت  
 
 تحتاج في تنفيذلا إل  قواعد وأنامة محددة وال تحتاج إل  خطط  ال -7

  0ويتم تنفذلا بشكل سهل وبسيط 
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 تنظيم األلعاب الصغيرة 
 

َ  أ   ناعم وقواععد  إلع الصغيرة ال تخضع فعي مضعمونها  األلعابتكلمنا سابقا 
ل  أشكالها وطرق استخدامها نححعا أ  بععض األلععاب ثابتة ولك  أذا نارنا إ

العععاب إلعع  الجععرا وقععوة والععبعض يحتععاج  إلعع تشععبه بعضععها والععبعض يحتععاج 
تقليد حركات البشعر وحركعات األشعياء  إل السرعة وبعضها يحتاج  إل تحتاج 

الموجععودة فععي المحععيط الععذا نعععيك فيععه ولنععاك ألعععاب تعععرف معع  أسععمائها 
توحيععد  يمكعع  أبععدا   ثيععل لممارسععتها ولهععذا الح أو تمإلعع  شععروالععبعض تحتععاج 

 لععذ  األلعععاب  الصععغيرة فععي فئععة معينععة أو نععو  واحععد ولععذلك قسععمت األلعععاب
 عدة أقسام حسب ما يلي  إل حسب مجموعاتها 

 
العععاب  –العععاب غنائيععة  –: وتشععمل )العععاب تمثيليععة  األلعععاب الغنائيععة  -1

 راقصة ( 
 
 –البحع  عع  األداة  –التتابععات  –ت : وتشمل ) السعباقا العاب الجرا -2

 المطاردة ( 
 

 القدم (  –الطائرة  –السلة  –: وتشمل ) اليد  العاب الكرات -3
 

 –العععدفع  –الشعععد  –وتشعععمل )الععععاب السعععحب  الععععاب القعععوة والتحمعععل -4
 التوا  (

 
التصرف  – االنتبا قوة  –وتشمل )العاب المراقبة العاب تنمية الحواس  -5

 السريع ( 
 
البحع   -وتشمل ) التخفي والتسعتر ناطق السكنية والمعسكراتالعاب الم -6

 الكر والفر (  –المطاردة  –الهجوم والدفا   –ع  ال ميل 
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 وتحضير األلعاب الصغيرة اختياركيفية 

  
تنايم ويمك   إل تخطيط وال  إل الصغيرة ال تحتاج  األلعاب إ ذكرنا سابقا  

ة ولك  الواقع غير ذلك ال  التحضير قواني  خاص أوممارستها بدو  قواعد 
الجيد للدرس والتحضير المسبق لألدوات ولمكا  اللعب م  العوامل الهامة 

 0التي تساعد في إنجاح النشاط التسابقي أو الحصة 
 

وم  يهتم بالعاب سطحيا  ويعتمد عل  الذاكرة فقط ال يستطيع تخمي  عمق 
نضع  إ ة والتعليمية ولهذا يجب وقيمة لذ  األلعاب م  كافة النواحي التربوي

بالحسبا  مراعاة مجموعة م  النقاط الهامة قبل البدء بالحصة أو النشاط 
 000وم  ألم لذ  النقاط ما يلي التسابقي 

 
 

األلعاب المناسبة حسب الفروق الفردية والجنسية للمشتركي   اختيار -1
 0لداف فبما يتعلق بالنواحي النفسية والجسمية والمدة ال منية واأل

  
التسلسل الطبيعي لأللعاب والموضوعية في التحضير والتطوير لهعا  -2

  0الصعب  إل والبدء م  السهل 
 

 ترويح (  –)إعداد التدريبية وألميتها  أو الدراسيةصفة الحصة  -3
 

 –خصائ  المكا  والمنعا  مع  حيع  المحععب مكشعوفة أو مغلقعة  -4
  البرنععامم مكععا  الحصععة معع –ألرض نوعيععة  – المتععوفرة األدوات

  0اليومي المدرسي 
 

 معرفة الهدف المراد م  الحصة أو م  النشاط التسابقي المنفذ   -5
 

 معرفة الصفات الحركية الواجب تطويرلا في الحصة  -6
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ولذلك يجب علع  المعدرس أ  يضعع دائمعا  لعذ  النقعاط الهامعة قبعل تنفيعذ 
  0الحصة أو النشاط التسابقي 

 
والممارسعي  لهعذا النشعاط  التربعويي راء وبحسب رأا الكثيري  م  الخب

األلعاب مححاة الشروط التي يجب توافرلعا  انتقاءأو  اختياريجب عند 
 000الحصة ولي كما يلي  إلنجاح

 
 سهولة التعلم والتعليم ووضوح شروط  وقواعد اللعب   -1
 
 الحعبي   أوعدد كبير م  التحميذ  اشتراك -2

 
 الجميع بفاعلية ونشاط  اشتراك -3

 
 و يع العادل لل م  والجهد والراحة الت -4

 
 تعدد الفوائد الحركية م  الحصة أو الدرس  -5

 
 المهارة والرشاقة واللعب الجيد والسليم  توفر -6

 
 إثارة الحماس وإمكانية التنويع والتغيير بسرعة  -7

 
 بع  النشاط والسرور والسعادة لدى المشتركي   -8
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 واألستاذ : أحمد قباقجي 

 


