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 اهداف محتويات روش انجام لوازم مورد نياز
 زمان

 )دقيقه(

  نوار چسب کاغذی قلم،
، قلم(شرکت کنندگان نام خود را روی برچسب بنويسند 

 )نوار چسب کاغذی
 ورود

 

ی شرکت کنندگان معرف توپ
 با استفاده از توپ

کنند  خودشان را معرفی می پهمه با در دست داشتن تو
معرفی وقتی ) انگيزه برای ورزش ،کشور ،سن ،اسم(

ها  اسم. دهد را به نفر بعدی می هر شخص تمام شد توپ
 .ها ضميمه خواهند شد توسط چسب کاغذی به لباس

 

 خوش آمد گويی
 معرفی شرکت کنندگان

خوش آمدگويی و معرفی شرکت کنندگان و 
 زارکنندگانبرگ
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 2  ها و اهداف جلسه معرفی روش معرفی کوتاه 

 کارت 
 )های مختلف ورزش(

بحث و گفتگو توسط 
 ها کارت

 :سواالت
 دهيد؟ آيا شما در حال حاضر ورزشی انجام می 
 چه نوع ورزشی؟ 
  در منزل هرگونه ورزش يا فعاليتی قبال آيا شما

 داديد؟ انجام می

 

 قدم اول
 10 تجربياتفعاليت تبادل 

وستر و پمعرفی کوتاه با  انگيزه: پوستر
شرکت دادن بقيه در 

 بحث

بدنی   چه چيز خوبی درباره ورزش و فعاليت :سوال
 وجود دارد؟

 ارتباطات اجتماعی(های جديد  يدا کردن دوستپ، 
 )ادغام

  سالمت روانی(داشتن حس خوب و شادی( 
 جلوگيری ها  تناسب اندام خواهيد داشت و از بيماری

 )سالمت بدنی(کند  می
  ويتامين دی و ( لذت بردن از هوای تازه و خورشيد

 )سالمت روان
  قابليت مقابله با  ،احترام(تجربه اجتماعی

 )روحيه اجتماعی ،ها درگيری
  نرمال بودن ،برنامه روزانه(داشتن برنامه متناوب( 

 آيا ميتوانيد تجربيات خود را درميان بگذاريد؟ :سوال

 

 طالعاتفاز ا
 انگيزه برای انجام ورزش
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 ُبعد ۵: وسترپ
 کارت

 )های مختلف ورزش(

وستر و پمعرفی کوتاه با 
شرکت دادن بقيه در 

 بحث

 ،ذيریپ انعطاف ،هماهنگی ،قدرت ،استقامت :ُبعد ۵
 تمدد اعصاب

شتيبانی پکدام ورزش يا فعاليت بدنی از کدام ُبعد  :سوال
 کند؟ می

 .از کارت استفاده کنند توانند شرکت کنندگان می

 ورزش ُبعد ۵
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وستر و پمعرفی کوتاه با  بروشور
شرکت دادن بقيه در 

 بحث

 ،قدرت ،استقامت(يک بار در هفته  حداقل معمول
ترجيحاً در ) تمدد اعصاب ،ذيریپ ، انعطافهماهنگی

 .فضای باز با هوای تازه
 :حداقل توصيه شده برای افراد بالغ در هفته

150 x1 يا) قدم زدن سريع(با شدت متوسط  دقيقه 
75 x1  30يا ) دويدن(دقيقه با شدت باال x5 دقيقه يا  
20 x7 دقيقه 

 فعاليت بدنی توصيه شده
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وستر و پمعرفی کوتاه با 
شرکت دادن بقيه در 

 بحث

 سواالت
  هايی برای انجام ورزش وجود  فرصت در محل زندگی شماآيا

 دارد؟
  انجام دهيد؟ بتوانيد شايد چه کاریآيا شما نظری داريد که 

 :فردی :نظرات ما
 رش از روی طنابپ 
 قدم زدن 
 آهسته دويدن 
 تمرينات قدرتی 

 :های گروهی برنامه
 در محل زندگی خود  ی موجودها و گزينه ها درباره فرصت

 . . .)های ورزشی؛ قدم زدن و  باشگاه( سوال کنيد 
 سوال کنيد های انجام فعاليت  از دوستان درباره فرصت

 )کنند صحبت با کسانی که درحال حاضر ورزش می(
  رقص گروهی(رقصيدن( 
 عضو شدن در يک باشگاه ورزشی 

 

 ها برای انجام ورزش فرصت
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 ،صندلی ،بروشور
ارچه برای پحصير يا 

 های روی زمين فعاليت

شخص آموزش دهنده 
را  ی ورزشیها فعاليت

 دهد نشان می

 تعامل استفاده از بروشوربا عملی جلسه آموزشی 
 15 انجام دادن حرکات و تفريح

 

 سرگرم کننده بود؟آيا  :بازتاب بازخوردها و نظرات
 توضيح دادن بروشورها 
 نگهداری از سالمت های بدنی به  فعاليت: يام آخرپ

 .کند شما کمک می

 گيری نتيجه

 ه شدهويات آموزشی ارايبيت و تحکيم  محتتث
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  خداحافظی شرکت کنندگان و خداحافظی کردنتشکر کردن از   

 


