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المواد المستخدمة في 
 الشرح

 الجدول الزمني فاهداأل المحتوى األساليب
 )ةدقيق(

  الوصول عند الالصق الشريط على اسماؤهم بكتابة المشاركون يقوم  الصق شريط قلم،

 مقدمة من كرة

 المشاركين مع الكرة

االسم، العمر، البلد األم ، والدافع لممارسة (الجميع يقدم نفسه 
االنتهاء  ،رمي / عندما . مع تعليق  الكرة في يديه ) الرياضة 

سيتم تعليق االسم على الصدر مع . الكرة إلى الشخص التالي 
 الشريط الالصق

 أهال وسهال:الترحيب
 المشاركين تقديم

 البرنامج مقدم الترحيب وتقديم المشاركين وتعريف

 نفسه عن
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 2  عرض األهداف وطريقة الشرح   مقدمة قصيرة 

أنواع ( بطاقات
 )الرياضة

 :سواالت بطاقاتالمناقشة مع 
  أي رياضة حاليا؟ تمارسهل 

 ما هو نوع الرياضة؟ 

  ؟بدني في المنزلأي رياضة أو نشاط  تمارسهل 

 الخطوات األولى
 والتجارب السابقة تفعيل تبادل الخبرات
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 قصير مع الملصق و شرح زيفحلتا: الملصق
 من المشاركين التفاعل

 لرياضة والنشاط البدني؟ل بالنسبه الشئ الجيدما  :سؤال
  العالقات االجتماعية، والتكامل(إيجاد أصدقاء جدد( 
  الصحة النفسية(مزاج جيد ومتعة( 
 الصحة البدنية(ويمنع األمراض لياقة ال( 
 والصحة د فيتامين( الهواء النقي والشمسبع استمتالا ،

 )النفسية
  والقدرة على التعامل االحترام، (المجتمع  اإلنخراط في

 )مع الصراعات، وروح المجتمع
 الجدول الزمني اليومي، الحياة الطبيعية( تغيير الروتين( 

 الخبرات؟ ناهل يمكن أن تبادل: السؤال

 مرحلة المعلومات
 ممارسة الرياضةتشجيع لال و الدافع
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 الرياضة أبعاد :الملصق

أنواع ( بطاقات - 5ال 
 )الرياضة

 

 قصير مع الملصق و شرح
 من المشاركين التفاعل

 :5 ال  الرياضة أبعاد
 سترخاءالا ,مرونةال ,تنسيقال ,القوة ,التحمل قدرة

األبعاد  ألنواع الداعم البدني النشاط /الرياضة ما نوع: سؤال
  .بالبطاقات  االستعانة للمشاركين يمكن الرياضية؟

 5ال  ةالرياض أبعاد عن معلومات
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 قصير مع الملصق و شرح المنشور
 من المشاركين التفاعل

 التحمل، على القدرة على أسبوعيا األقل على بإنتظام التدريب
 .الطلق الهواء في ويفضل واالسترخاء التنسيق المرونة، القوة،

 للبالغين أسبوعيا واحدة مرة على األقل

1 x 150 أو الهرولة/السريع المشي مثل متوسطة كثافة دقيقة 
1 x 75 مثال كالركض عالية كثافة دقيقة. 
 دقيقة x 20 7 أو دقيقة x 30 5 أو

  البدنية للحركة التوصيات
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 قصير مع الملصق و شرح
 من المشاركين التفاعل

 :أسئلة
 ؟ الرياضة لممارسة فرص أي بالفعل هناك هل 
 أخرى؟ أفكار لديك هل 

 

 :اقتراحتنا
 الفردية الرياضة ممارسة فرص

 المشي 

 السريع المشي/الهرولة 

 الحبل على القفز 

 القوى تمارين 

 

 الجماعية الرياضة ممارسة فرص

 الحصول المخيم أو سكنية المنشأة إدارة من الطلب يمكنك 
 أو الرياضية النوادي مثل البدنية لألنشطة برامج أي على

 التطوعية البرامج

 الرياضة يمارسون أين اصدقاك من استفسر 

 مثل سويا البدنية االنشطة لممارسة اصدقاءك مع التق 
  المشي

 الرقص دروس  
 البدنية للرياضة نادي في اإلشتراك 

 الرياضة ممارسة فرص
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مقاعد  ,المنشور
منشفة  استخدام(

 )للتمارين األرضية

 يشرح البرنامج مقدم

  المختلفة التمارين

  الفعلية التجربة المنشور في المذكورة تمارينال تجربة
 15  والمرح التجريب

 

 مرحة؟ تجربة كانت هل: اإلنطباع واآلراء الفعل ردود
 المنشور وتوضيح شرح  
 على الحفاظ في يساعد البدني النشاط: الختامية الرسالة 

 .صحتك

 الملخص
 المحتوى تعزيز
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   التوديع الحضور وتوديع شكر  
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