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 هفته اول
 سال، آشنايی با دانش آموزانتبريك سال نو تحصيلی و اعالم برنامه های  کالس

 ارزشيابی دانش آموزان درست راه رفتن و دويدن حياط

 هفته دوم
 صحبت در مورد تغذيه و اهميت بهداشت ورزشی کالس

 انجام بعضی از حرکات جهت ارزشيابی توانايی حرکتی دانش آموز حياط

 هفته سوم
 دويدن انجام حرکات پايه ، آموزش درست راه رفتن و درست حياط

 آموزش چند نوع راه رفتن، خرگوشی، خرگوشی يك پا، خرچنگی و ... حياط

 هفته چهارم
 ارزشيابی درست راه رفتن و دويدن، انجام بازی امدادی صفی حياط

 آموزش مهارت پريدن ـ دور زدن ـ چرخيدن حياط

 هفته پنجم
 انجام بازی لكوموتيورانی و ماشين بازی حياط

 مهارت حرکت به صورت لی لی و حرکت به پهلوآموزش  حياط

 هفته ششم
 آموزش انواع استقرار در زمين به اشكال مختلف حياط

 آشنايی با انواع توپ در بازيها حياط

 هفته هفتم
 انجام بازی النه خرگوش. هدف: چابكی، سرعت، جايگزينی حياط

 مهارت پريدنانجام بازی گروهی با کش يا طناب جهت ارزشيابی  حياط

 هفته هشتم
 آموزش دريافت و پرتاب توپ حياط

 آموزش بهداشت و تغذيه ورزشی حياط

 هفته نهم
 آشنايی با صفحه شطرنج و نكات مربوط به آن و آشنايی با کل مهره ها کالس

 انجام عملی درست گذاشتن صفحه شطرنج وچيدن مهره ها روی آن کالس

 هفته دهم

 سرباز يا پيادهآموزش حرکت  کالس

ارزشيابی دانش آموزان در درست گذاشتن صفحه، درست چيدن مهره  کالس

 ها و حرکت سرباز



 

 

 هفته يازدهم
 انجام بازی شطرنج دو به دو فقط با حرکت پياده کالس

 آموزش حرکت رخ و کار عملی کالس

 هفته دوازدهم
 انجام بازی شطرنج دو به دو فقط با حرکت رخ و پياده کالس

 آموزش حرکت فيل و کار عملی کالس

 هفته سيزدهم
 آموزش حرکتهای اسب همراه با شكل کالس

 آموزش حرکت وزير و کارعملی کالس

 هفته چهاردهم
 انجام بازی شطرنج دو به دو فقط با حرکت پياده رخ، فيل و وزير کالس

 انجام بازی دلخواه دانش آموزان حياط

 هفته پانزدهم
 انعطاف پذيری دانش آموزان و رفع اشكالآموزش  حياط

 آموزش انعطاف پذيری دانش آموزان و رفع اشكال حياط

 هفته شانزدهم
 برگزاری امتحانات نوبت دوم حياط

 برگزاری امتحانات نوبت دوم حياط

 هفته هفدهم
 انجام بازی طناب کشی. حياط

 انجام بازی دستمال بازی حياط

 هفته هيجدهم
 بازی توپ ديواری. هدف: سرعت، چابكی، تسلط بر توپ انجام حياط

 انجام بازی شهر مجسمه ها حياط

 هفته نوزدهم
 انجام بازی طناب کشی حياط

 انجام بازی خرگوش بی النه )بی خانه( حياط

 هفته بيستم
 انجام بازی دويدن در مسير متنوع. حياط

 و دست انجام بازی پرتاب به سبد. هدف: هماهنگی چشم حياط

 هفته بيست ويكم
 آشنائی و نرمشها و اندازه گرفتن طناب حياط

 آموزش طناب زدن به صورت جفت پا از جلو حياط

 هفته بيست و دوم
 اجرای طناب زدن به صورت جفت پا از جلو حياط

 انجام بازی بدو پاس بده. حياط

 هفته بيست و سوم
 از جلو آموزش و تمرين طناب زدن به صورت يك پا حياط

 انجام بازی بردن توپ با پا. هدف: مهارت جلو بردن توپ با کنترل حياط

هفته بيست و 

 چهارم

 آموزش و تمرين طناب زدن از عقب حياط

 انجام بازی امدادی چيدن و بر چيدن. هدف: چابكی، سرعت حياط



 

 

هفته بيست و 

 پنجم

 آموزش طناب زدن به صورت ضربدری حياط

 بازی لی لیانجام  حياط

هفته بيست و 

 ششم

 انجام بازی دلخواه دانش آموزان در کالس يا سالن حياط

 انجام بازی طناب کشی حياط

هفته بيست و 

 هفتم

 انجام بازی حفظ تعادل با کتاب روی سر. هدف: تعادل، کنترل بدن حياط

 آموزش حرکات لك لك )آزمون تعادل( حياط

هفته بيست و 

 هشتم

 حرکات لك لك )آزمون تعادل(آموزش  حياط

 ارزشيابی موارد آموزش داده شده جهت امتحان نوبت دوم حياط

 هفته بيست و نهم
 ارزشيابی موارد آموزش داده شده جهت امتحان نوبت دوم حياط

 انجام بازی دلخواه دانش آموزان حياط
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