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 طرح درس ساالنه تربیت بدنی پایه ششم

 طرح درس نوبت اول

 موضوع : آمادگی جسمانی و حرکتی و دو و میدانی          پایه : ششم

 عنوان درس جلسه هفتگی ماه

 معرفی واحد درسی با عنایت به مدل معرفی شده 1 مهر ماه

 گروه بندی  دانش آموزان با عنایت به مدل معرفی شده

 ه ها ، سرگروه ها و اعضا با عنایت به مدل معرفی شد شرح نقش گروه

لیت فعا )تعیین پروژه برای برآوردن سهم دانشی برنامه از موضوعات دانشی 

 جسمانی و سالمت ؛ تغذیه و بهداشت و آشنایی با رشته ورزشی دو و

 میدانی (

رزشی ای واجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی ه

 بومی محلی معرفی شده در کتاب ( و

 همراه با گروه : گرم کردن بدن ، مرور برنامه و توصیه های الزم 2

لبی قامت اجرای فعالیت های ارتقا دهنده آمادگی جسمانی با تاکید بر استق

 تنفسی و انعطاف پذیری 

رزشی ای واجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی ه

 ومی محلی معرفی شده در فصل شش (و ب

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن

 همراه با گروه :گرم کردن بدن ، مرور برنامه و توصیه های الزم 3

لبی قامت اجرای فعالیت های ارتقا دهنده آمادگی جسمانی با تاکید بر استق

 تنفسی و انعطاف پذیری 

رزشی ای ویت به نمونه بازی هاجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنا

 و بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

  همراه با گروه : گرم کردن بدن ، مرور برنامه و توصیه های الزم 4

لبی قامت اجرای فعالیت های ارتقا دهنده آمادگی جسمانی با تاکید بر استق

 تنفسی و انعطاف پذیری

رزشی ای ویت به نمونه بازی هاجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنا

 و بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن 



 

این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

 

 

 

 

 موضوع : آمادگی جسمانی و حرکتی و دو و میدانی 

 عنوان درس جلسه ماه

  هفتگی 

 همراه با گروه : گرم کردن بدن 1 

لبی مت قبر استقااجرای فعالیت های ارتقا دهنده آمادگی جسمانی با تاکید 

 تنفسی و انعطاف پذیری

رزشی ای واجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی ه

 و بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن

 همراه با گروه : گرم کردن بدن 2 

لبی قمت ر استقااجرای فعالیت های ارتقا دهنده آمادگی جسمانی با تاکید ب

 تنفسی و انعطاف پذیری

رزشی ای واجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی ه

 و بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن

 همراه با گروه : گرم کردن بدن 3 

 طافو انع اجرای فعالیت های ارتقا دهنده استقامت قلبی تنفسی ، قدرت

 پذیری

 آموزش دو و میدانی : دوی امدادی سرعت با مانع

رزشی ای واجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی ه

 و بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن

 همراه با گروه : گرم کردن بدن 4 

 عطافستقامت قلبی تنفسی ، قدرت و اناجرای فعالیت های ارتقا دهنده ا

 پذیری

 آموزش دو و میدانی : پرش ضربدری پرش قورباغه ای

رزشی ای واجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی ه

 و بومی محلی معرفی شده در فصل شش (
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 و و میدانی              پایه : ششمموضوع : آمادگی جسمانی و حرکتی و د

 عنوان درس جلسه هفتگی ماه

 همراه با گروه : گرم کردن بدن 1 

 عطافاجرای فعالیت های ارتقا دهنده استقامت قلبی تنفسی ، قدرت و ان

 پذیری

 آموزش دو و میدانی : پرتاب نیزه موشکی

زشی ی ورزی هانایت به نمونه باعاجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با 

 معرفی شده در فصل شش ( و بومی محلی

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن

 همراه با گروه : گرم کردن بدن 2 

 عطافاجرای فعالیت های ارتقا دهنده استقامت قلبی تنفسی ، قدرت و ان

 پذیری

 آموزش دو و میدانی : دوی مارپیچ امدادی

رزشی ای وعنایت به نمونه بازی ه اجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با

 و بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن

 همراه با گروه : گرم کردن بدن 3 

ا ی )باجرای فعالیت های ترکیبی برای ارتقای قابلیت های آمادگی جسمان

 تاکید بر استقامت قلبی تنفسی ، قدرت و انعطاف پذیری (

 میدانی : دوی سرعت با مانع آموزش دو و

زشی ی وراجرای یک برنامه حرکت نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی ها

 معرفی شده در فصل شش ( و بومی محلی

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن

 همراه با گروه : گرم کردن بدن 4 

ا اجرای فعالیت های ترکیبی برای ارتقای قابلیت های آمادگی جسمانی ) ب
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 تاکید بر استقامت قلبی ، تنفسی ، قدرت و انعطاف پذیری (

به  ی سرآموزش دو و میدانی : پرتاب توپ از باالی سر پرتاب توپ از باال

 پشت

رزشی ای واجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی ه

 و بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 با گروه : مرحله سرد کردنهمراه 

 

 طرح درس نوبت دوم 

 موضوع : آموزش دو و میدانی

 عنوان درس جلسه هفتگی ماه

ر معرفی واحد درسی با عنایت به مدل معرفی شده ) در طول نوبت چکا 1 دی ماه

 خواهید کرد (

 گروه بندی دانش آموزان با عنایت به مدل معرفی شده

 هی شده ها و اعضا با عنایت به مدل معرفشرخ نقش های گروه ها ، سرگرو

روهی یه گتعیین پروژه برای برآوردن سهم دانشی برنامه ) تهیه جزوه و نشر

 نداماز موضوعات دانشی آسیب های جسمانی در ورزش ؛ انواع حرکات در ا

 های مختلف بدن ، روش های مراقبت از فضا ها و تجهیزات ورزشی (

زشی ای ورانگیز ) با عنایت به نمونه بازی هاجرای یک برتانه حرکتی نشاط 

 و بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 همراه با گروه : گرم کردن بدن 2

ا بی ) اجرای فعالیت های ترکیبی برای ارتقای قابلیت های آمادگی جسمان

 تاکید بر استقامت تنفسی ، قدرت و انعطاف پذیری (

 دقیقهآموزش دو و میدانی : دوی استقامت شش 

زشی ی وراجرای یک برنامه حکتی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی ها

 و بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن
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 موضوع : آمادگی جسمانی و حرکتی و دو ومیدانی             پایه : ششم

 عنوان درس جلسه هفتگی ماه

 با گروه : گرم کردن بدن همراه 1 بهمن ماه

 با )اجرای فعالیت های ترکیبی برای ارتقای قابلیت های آمادگی جسمانی 

 تاکید بر استقات قلبی تنفسی قدرت و انعطاف پذیری (

 آموزش دو و میدانی : پرش سه گام در منطقه تعیین شده 

ی و زشور ی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی هایتاجرای یک برنامه حرک

 بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن

 همراه با گروه : گرم کردن بدن ، مرور برنامه و توصیه های الزم 2

 وقای قابلیت های آمادگی جسمانی تاجرای فعالیت های ترکیبی برای ار

 و یحرکتی ) با تاکید بر استقامت قلبی ، تنفسی ، قدرت و انعطاف پذیر

 چابکی (

 آموزش دو و میدانی : پرتاب توپ با دست 

زشی و ور اجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی های

 بومی محلی معرفی شده در کتاب (

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن

 همراه با گروه : گرم کردن بدن ، مرور برنامه و توصیه های الزم 3

 وهای ترکیبی برای ارتقای قابلیت های آمادگی جسمانی  اجرای فعالیت

 ی وحرکتی ) با تاکید بر استقامت قلبی ، تنفسی ، قدرت و انعطاف پذیر

 چابکی (
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 دو و میدانی : دوی سرعت در قوس آموزش

 مسابقه بین دانش آموزان با محوریت مهارت آموزش داده شده

زشی و ور ت به نمونه بازی هایاجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنای

 بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن 

 همراه با گروه : گرم کردن بدن 4

 واجرای فعالیت های ترکیبی برای ارتقای قابلیت های آمادگی جسمانی 

 وحرکتی ) با تاکید بر استقامت قلبی تنفسی ، قدرت و انعطاف پذیری 

 (چابکی

 هوتاآموزش دو و میدانی : پرش طول با نیزه پرش با نیزه از روی مانع ک

زشی و ور اجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی های

 بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن

 

 

 

 پایه : ششم                موضوع : آمادگی جسمانی  حرکتی و دو و میدانی         

 عنوان درس جلسه هفتگی ماه

 همراه با گروه : گرم کردن بدن  1 اسفند ماه

 واجرای فعالیت های ترکیبی برای ارتقای قابلیت های آمادگی جسمانی 

چابکی  ،حرکتی ) با تاکید بر استقامت قلبی تنفسی ، قدرت ، انعطاف پذیری 

 ، تعادل و هماهنگی (

 و میدانی : پرتاب چرخشی توپ پرتاب دیسک آموزش دو

 مسابقه بین دانش آموزان با محوریت مهارت آموزش داده شده 

زشی و ور اجرای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عناین به نمونه بازی های

 بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 همراه با گروه : مرحله سرد کردن

 بدنهمراه با گروه : گرم کردن  2

اجرای فعالیت های ترکیبی برای ارتقای قابلیت های آمادگی جسمانی و 
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حرکتی ) با تاکید بر استقامت قلبی  تنفسی ، قدرت ، انعطاف پذیری چابکی ، 

 تعادل و هماهنگی (

 آموزش دو و میدانی : دوی امدادی سرعت مارپیچ 

 مسابقه بین دانش آموزان با محوریت مهارت آموزش داده شده 

زشی و ور رای یک برنامه حرکتی نشاط انگیز ) با عنایت به نمونه بازی هایاج

 بومی محلی معرفی شده در فصل شش (

 


