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 دمج الفىون بالموسيقى

 

 األلـعاب الحركــية

قدرة الطفل تزداد تدرٌجٌاً فً التحكم بعضالته الكبٌرة وضبطها، وثم وبالتدرٌج ٌستطٌع 

السٌطرة على عضالته الصغٌرة الدقٌقة ومع الوقت والنمو ٌكتسب مهارات حركٌة 

لٌدوٌة الماهرة، كالدق، جدٌدة كالجري، القفز، التسلق، وركوب الدراجة، والحركات ا

والحفر، والرمً وٌنعكس تطور القدرة على استخدام العضالت الصغٌرة والكبٌرة فً 

قدرة الطفل على اإلمساك بالقلم والرسم، وربط الحذاء، وقفل أزرار الثوب ومسك الكرة 

المتحركة، وضرب الكرة فً القدم، وصعود الساللم ونزولها، والوقوف على رجل 

. ح الباب وإغالقه، وفك األشٌاء وتركٌبها، المشً على خطوط متعرجةواحدة، وفت

وتعتمد النشاطات الحركٌة للطفل على مستوى نضجه الجسمانً وعلى تجاربه الحركٌة 

المساهمة فً تطوٌر قدراته ونراه كلما توسعت تجاربه ونضج جسمه ازدادت قدرته 

وكلما حصل الطفل على  على حفظ التوازن وعلى القٌام بنشاطات تتطلب مهارات

 .البٌئة كلما شعر بنجاحاتهالدعم من 
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 :حفؼا١ٌاخ حشو١

 األكتاف معزكتفعاليت  -1

 .أغفاي 5-2 :المشاركيه

ِرش٠ٓ ٠ٚخراس اش١ٕٓ ِرٕاسث١ٓ فٟ اٌعسُ تح١س ٠مفاْ  لطش٘ا ذٛظغ دائشج ػٍٝ األسض :تسيز الفعالي

ٜ خٍف ظٙشٖ ِٚٓ شُ ٠حاٚي وً ٚاحذ إخشاض ت١ذ ٚا١ٌذ األخش داخً اٌذائشج ٠ٚشفغ وٍّّٕٙا سظٍٗ

تاألوراف ٠ٚشرشغ ػذَ اسرخذاَ األ٠ذٞ أٚ اٌٛلٛف ػٍٝ اٌشظ١ٍٓ ٠ّٚىٓ  تاٌذفغ ص١ٍِٗ ِٓ اٌذائشج

  . ػٍٝ رٌه خصُ ٔماغ

 

 الممىوعت الحزكت فعاليت -2

 .أغفاي 5-1  :المشاركيه

ذٍه اٌحشوح شُ ا  ػذ شواذٙاِؼ١ٕح ٠ٚطٍة ُِٕٙ ذم١ٍذ ظ١ّغ ح حشوحذحذد ِؼٍّح اٌذِط  :تسيز الفعالي

 اٌّؼٍّحشُ ٠خشض وً ِٓ لٍذ  ؤدٞ اٌحشوح إٌّّٛػحذ ٚفعأج ا٠مٍذٚٔٙ ٠ثذأ تأداء تؼط اٌحشواخ ُٚ٘

 .ٌعثػ اسرعاترُٙ  تاٌفؼا١ٌحاٌطالب اٌّشاسو١ٓ ِشالة ػٍٝ  ف١ٙا ٠ٍٚضَ ٕ٘ا ٚظٛد

 .وشج غائشج أٚ وشج خف١فح :األدواث المطلوبت

  

 ةخطو السيز خطوة فعاليت  -3

 .أغفاي 6-1: المشاركيه

 ِرش ِٕٗ ٠ٚؼطٝ وً الػة لطؼر١ٓ 22ِٓتؼذ  ٠ٛظغ خػ تذا٠ح ٚخػ ٔٙا٠ح ػٍٝ :الفعاليتسيز 

شُ ذعغ ِؼٍّح ،ا٠ٚعغ اٌصا١ٔح شُ ٠مفض إ١ٌٙا شُ ٠عٍسٛ اٌٛسق اٌّمٜٛ ِشتؼح اٌشىً تح١س ٠حًّ األٌٚٝ

شُ ٠مف شُ ٠ٍرفد  ٠ذخً شُ ٠أخز اٌٛسلح األ٠ٌٝٚعٍس شُ  إ١ٌٙا شُ ٠ٍرفد شُ ذمف ٚذمفضاٌصا١ٔح شُ اٌذِط  

اٌحشواخ ٟٚ٘ اٌصؼٛتح فٟ  ٠مفض إ١ٌٙا ٚ٘ىزا ٠ٚشرشغ ذراتغ ٘زٖ شُ ٠عٍس شُ ٠عؼٙا ػٍٝ األسض شُ

 . اٌٍؼثح
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 الطائزة الكزة فعاليت -4

 .أغفاي 12-5 :المشاركيه

طائشج ِشج ٚاحذج إٌٝ ٠ٚعشب وً ُِٕٙ وشج اٌ ِرثاػذج ػٍٝ ِسافاخ األغفاي٠مف  :الفعاليتسيز 

أْ ال ذعشب اٌىشج اٌمذَ أٚ ال ذعشب أوصش ِٓ  تح١س ٠شرشغ ص١ٍِٗ حرٝ ذسمػ ُِٕٙ ػٍٝ األسض

اٌرشذ١ة ت١ٓ اٌالػث١ٓ فٟ ظشب اٌىشج ٌىٓ ٠شرشغ أْ ال  ال ٠شرشغ ٠ّسه تٙا إِساوا ٚ ِشج ٚأْ ال

 ي فرشج دْٚ اإلخالي تاٌششٚغٚاٌفش٠ك اٌفائض ِٓ ذثمٟ ِؼٗ اٌىشج أغٛ لزفٙا إ١ٌٗ ٠ؼ١ذ اٌىشج إٌٝ اٌزٞ

 .اٌساتمح 

 

 قذيفت األعمى فعاليت -5

 .أغفاي 5-1 :المشاركيه

 :الفعاليتسيز 

 ٠ٍف  ٚذغّط ػ١ٕاٖ تؼذ أْ ٠شٜ ِىاْ اٌىشج شُ األغفاي اٌىشج فٟ ِىاْ ِؼ١ٓ شُ ٠خشض أحذ ذٛظغ

أِراس شُ  5 ِٓ فش٠مٗ ذٛظ١ٙٗ إٌٝ ِىاْ اٌىشج ٚاٌزٞ ٠ثؼذ ػٕٗ ػذج دٚساخ ٚ٘ٛ فٟ ِىأٗ ٠ٚطٍة

اٌالػة ٌٍشوً فئرا تٗ لذ  ِٚٓ اٌّعحه أْ ٠رحّس. ذأخ١ش اٌرٛظ١ٗ ٚاٌشوً  ٠شوً اٌىشج تمٛج وً رٌه

 .ٚاٌفائض اٌزٞ ٠صً ٌٍىشج تأسشع ٚلد سوً اٌٙٛاء

 

  اللغت معجم فعاليت -6

 .أغفاي 12-5: المشاركيه

اٌىٍّح ٚذىرة حشٚف اٌىٍّح  ِؼ١ٕح ٠خراس ِٓ اٌفش٠ك تؼذد حشٚف ٘زٖ حاخر١اس وٍّتؼذ  :تسيز الفعالي

خاٌف ذذّصً اٌىٍّح ٚتؼذ رٌه  ٠حًّ وً الػة حشفا ِٕٙا شُ ٠صطفْٛ تطش٠مح حػٍٝ صح١فوً حشف 

ذظٙش  أخشٜ ٚػٍٝ اٌفش٠ك أْ ذشذة ٔفسٗ وٟ حشٚف اٌىٍّح تٕطمٙا ترشذ١ة آخش ٌرخشض وٍّح اٌّؼٍّح

شُ إٌٝ تً ( تٕذٚي)إٌٝ  ذحشف( تٕذٚي)وٍّح : ِصاي . ٚلد ، ٚاٌفائض اٌزٞ ٠ؤدٞ اٌّٙاَ تأسشعّحاٌىٍ

 . شالز ِشاخ ٌفش٠ك آخش دٔٛ ٘ىزا شالز ِشاخ وٍّح أخشٜ
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 الجديدة األبعاد فعاليت -7

 .أغفاي 5-2: المشاركيه

اٌّشاسن اٌٛصٛي إٌٝ ذٍه اٌؼالِح ػٓ  شُ ٠طٍة ِٓفٟ ِىاْ ِؼ١ٓ  ذٛظغ ػالِح :تسيز الفعالي

اٌؼذساخ اٌّثؼذج ٌٍّسافاخ ٚاٌّعحه ٕ٘ا غش٠مح  االسرؼأح تأحذ تح١س ٠سرخذَ غش٠ك إٌّظاس دْٚ

 . اٌزٞ ٌٓ ٠صً إال تصؼٛتح س١ش اٌالػة

 .سِٕظا: األدواث المطلوبت

 

 الكأسفعاليت ملء  -8

 .ِٓ وً فش٠ك 5-1 :المشاركيه

ٍؼمح فٟ فّٗ ٠ٚعغ ٠ذ٠ٗ خٍف ظٙشٖ شُ ٠ثذأ تٕمً اٌّاء ِٓ ٠طٍة ِٓ اٌالػة أْ ٠عغ ِ :تسيز الفعالي

 .ٚاٌزٞ ٠ٕمً اٌّاء تى١ّٗ وث١شج ٘ٛ اٌفائض،ِّرٍئ اٌٝ ٚػاء فاسؽ ٚ٘ىزا  ٚػاء

 

 :فعاليت وفخ البالون -9

 ٌىً فش٠ك  2 :المشاركيه

ْ ٠ٕفخ اٌثاٌٛ ٠ؼطٟ اٌالػة اٌّشاسن تاٌْٛ ٠ٚطٍة ِٕٗ أْ ٠عغ ٠ذ٠ٗ خٍف ظٙشٖ ٚال :تسيز الفعالي

ٔفس  شُ ٠طٍة ِٕٗ أْ ٠ٕفخ اٌثاٌْٛ حرٟ ٠ٕفعش ٠ٚشرشغ أٔح ذٍؼة وً اٌفشق فٟػٕذِا ٠طٍة  إال

 .حذٕفعش اٌثاٌْٛ ِٕٗ ٠خشض ِٓ اٌٍؼثٚاٌطاٌة اٌزٞ  ،اٌٛلد

 .ٚاٌفش٠ك اٌفائض ِٓ ٠ٕفخ اوثش ػذد ِٓ اٌثاٌٛٔاخ
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 تلخٌص

 

: منها ،التً واجهت األطفالببداٌة الفعالٌات الحركٌة كانت هناك الكثٌر من الصعوبات 

ات وشرحها بعد تبسٌط الفعالٌولكن  .التركٌز وفهم التعلٌمات المطلوبة منهم، اإلصغاء

بل على العكس شعرت بان األطفال  ،أي صعوبة األطفال بصورة بسٌطة لم ٌواجه

بنفس  وحتى أنهم طلبوا منً أعادتها .وأحبوا هذه الفعالٌات جدا، سرورٌنمكانوا 

 ،األطفال الغٌر اجتماعٌٌن قد أحسوا بالقرب من زمالئهموكذلك الحظت بان  ،الوقت

لكن بهذه الفعالٌات  ،تنزوي عن زمالئها وزمٌالتها حتى كانت هناك طفلة بأغلب الوقت

 .تغٌرت وأصبحت تتقرب من الجمٌع

 .لتغرس الثقة بالنفس لدى األطفا لدي ثقة كاملة بان هذه الفعالٌات وإنا كمعلمة دمج

 

 

 :لدمجمعلمة ا إعداد

 سهٌر الخطٌب


