
 

 

 

 

 

 

 

 

و  يدنت بيدرس ترب اجرا و ارزشيابي شيوه نامه

 فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي

 كرونا بيماري در شرايط شيوع 
 

   
 1044-1041سال تحصيلي 

 وزارت آموزش و رپورش

 معاونت رتبیت بدنی و سالمت

 دفتر رتبیت بدنی و فعاليت اهي ورزشی
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 مقدمه
 6/1بالغ به  ميالدی 0404در سال  ده مي نشا   سرامما  آمومیري  مل ي ف هههن ي سرامما  ملت متح    یونسروو    آمارهای منتشره  

يز ام ا  ایهاني نآمومدانش .ان م رسررد دفر مان  تحصرريت در  ام يوع بي اری کهفنامتأثه ام یرر در سررهاسرره دنيا آمومدانشميليارد نفه 

این  تهین رفمهای یرريوعام ابت ایياین فجود  بااما ؛ ن بحضررور یا ان  در م ارسمنظور کنتهل این بي اری نتوانسررتدد ب 1931اسررفن  

ریزا  مدبهناف ح ایت  معل ا  مزیزف با رفش های مختلف مبتني به دانش ف خالقيت   در م ارس تعطيت نش  رفن  آمومیري  بي اری

ف اسرتفاد  ام رههيت رساند ها یهایطي بهای دانش آموما  ف معل ا  ههاهم ی  کد   ف با ک تهین تجهبد ف اموانات تعليم ف تهبيتنظام 

 بد صورت قابت قبولي سال تحصيلي را بد پایا  رسانن .

های یژگيفتهبيت ب ني بواسطد  معل ا  ف ا ریزبهنامد  م یها  مسئوليتسررهی ی     در سرال تحصريلي   کهد  توا  بيا مي جهأتبد 

م اخلد  نينه چا  آمومدانشف چاقي  پيش يهی ام اهزایش فم    آمادگي جس اني  سالمتي حفظ لزفم ف درس تهبيت ب نيمتفافت 

ا توجد بد ب  ه چنين .بود  اسررتبسرريار حا ز اه يت   منفي نایرري ام قهنطيند خان يهای تبعات ف پيام  کنتهلهویرر ن اند در ج ت 

تبيين ف تشهیح فرایف ف مسئوليت هه  بهای کارهای الممضهفری است سامف   1044-1041تحصريلي  اسرت هار این بي اری در سرال  

ف  هبيت ب نيمعل ا  تکارآم ی اق امات  ف کي  به اهزایش قابليتأبا تیک ام موامت س يم ف مؤثه در اجهای بهنامد درس تهبيت ب ني 

  .ههاهم گهددم ارس وي متناسب با یهایط الوتهفنيی ت فین ف ت يد محتوا  طهاحي در آمومگارا  پاید

د  بد دف یوت حضوری ف غيهحضوری خواه  بو 1044-1041با توجد بد اینود اجها ف ارمیيابي درس تهبيت ب ني در سال تحصيلي 

ال ین( ف در صورت نيام تعامت) ا آمومدانشتعامت با   یيو  ارا د  مسرتلزم ههاهم ن ود  محتوای درسري مناسب   لذا ت فین بهنامد ها

 ف آمومگارا  پاید معل ا  تهبيت ب نيالممد آ  دانش  م ارت ف ن هش  نحو  ارمیررريابي اسرررت ف  ف ارا د بامخورد مطلوب بد آنا 

با  «شيو فعاليت هاي ورز درس تربيت بدني شيوه نامه اجرا و ارزشيابي» به این اساس  بای مي دهن  منوا  آمومشدب

هعاليت های  ف در راهبهی کالس درس تهبيت ب ني «و آموزگاران پايه راهنماي تخصصي معلمان تربيت بدني» رفیوهد

 ت يد فغيهحضوری حضوری ف  آمومشهای رفش ام من یب ه )یاد( ف  آمومدانشبا اسرتفاد  ام رههيت یربود آمومیري     فرمیري 

  خالق  با نشررا   سررالماني آمومدانشتهبيت یرراه    با یاری خ ای سرربحا  ف تالش ه وارا  مزیزامي  اسررت ت فین یرر   اسررت. 

  .بایيم ... پذیه فمسئوليت

 اهداف 

 ف هعاليت های فرمیيبد اجهای  بهنامد درس تهبيت ب ني  يکيفيت بخش 

 آمومش حضوری ف در بسته هضای مجامی ش تهبيتي خودبهای ایفای نق ف آمومگارا  پاید توان ن ی معل ا  تهبيت ب ني رتقاا  

 ستيت نيتعطف هعاليت های فرمیي  يت ب نيآمومش درس تهببا تعطيلي م ارس  »م ن هش يت ف تحويتثب» 

 ف   نيدرس تهبيت ب با استفاد  ام رههيت ا آمومدانشم ارتي ف نشرا    –آمادگي جسر اني  توسرعد ف تقویت    سرالمتي  حفظ

 هعاليت های فرمیي

  ف هعاليت های فرمیياجهای بهنامد درس تهبيت ب ني اهزایش ميزا  مشارکت خانواد  در 

  بسته هضای مجامی با استفاد  ام در این مميندطهاحي یيو  خالقاند  ف ارمیيابي درس تهبيت ب نيبامن هی 

  فرمیي های م ارت ارتقاء ف توسعد فه چنين آموما  دانش جس ي سالمت فارتقای ههاغت افقات های هعاليت سرامی  غني 

 کهفنا دفرا  در آنا  حهکتي سواد ف

 نكات مهم:

برنامه جدول ر د با توجه به شرايط كالس درس تربيت بدني بايستي در تمام مدارس اعم از دولتي و غير دولتي .1

يا غير حضوري درج و برگزار گردد و در مدارس غيردولتي الزاماً بايد داراي  دروس چه به صورت حضوري

 معلم متخصص تربيت بدني باشد.



 3صفحه  رونا بيماري ك در شرايط شيوع و فعاليت هاي ورزشي  تربيت بدنيدستورالعمل آموزش درس 

 

 منطبقو  نامه درسيو بر را طبق كتاب راهنماي معلمدرس تربيت بدني معلم تربيت بدني و آموزگار پايه بايستي  .2

 نمايد. )حضوري و غيرحضوري( برگزاربا شرايط موجود 

فاصله گذاري در كالس درس تربيت بدني به صورتي تنظيم شود كه امكان انجام فعاليت بدني بدون رعايت  .3

 ماسك براي دانش آموزان فراهم گردد.

مورد  طرح درس ها و محتواهايمعلمان تربيت بدني و آموزگاران پايه براي دريافت اطالعات تكميلي و نمونه  .4

هاي تربيت  يا ساير كانال شبكه شاد بخش محتواي رسمي دني در تربيت بدرس كانال هاي  بهمي توانند  نياز

 مراجعه نمايند.بدني در شبكه شاد 

، اي ورزشينون همجازي در قالب كاحضوري و ترتيبي اتخاذ شود تا فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي به صورت  .5

 پيگيري گردد.مسابقات ورزشي انفرادي ورزش صبحگاهي و 

الزم به ذكر است پنج بسته آموزشي به عنوان راهنماي فعاليت بدني در كالس درس تربيت بدني در  .6

دوره شيوع كرونا براي والدين، معلمان و دانش آموزان به تفكيك دوره تحصيلي )ابتدايي، متوسطه 

و   pel.medu.irاول و متوسطه دوم( تهيه شده است كه از طريق پورتال جامع آموزش تربيت بدني 

و همچنين كانال هاي درس تربيت  tb-shs.medu.irپورتال دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي 

 بدني در بخش محتواي رسمي شبكه شاد در دسترس قرار خواهد گرفت.

 ( آموزش حضوري الف

رمایت نوات مطهفحد میه در دستورالع ت مذکور ج ت   11/6/1044مورخ  910/014بد بخشنامد بامگشایي م ارس با توجد     

 مورد تأکي  مي بای . ف هعاليت های فرمیياجهای درس تهبيت ب ني 

     نفر در هر  15)حضااور حداك ر تاا حاد امكاان كالس درس تربيت بدني در مدارس با گروه بندي دانش آموزان

 و زمانبندي حضور آنان به صورت حضوري برگزار گردد.كالس( 

 ت فعالي اما. مي باشااد ممنوع مدارس در ثانوي اطالع تا برخورد، پر و جمعي ورزشااي فعاليت هاي تمامي انجام

 .است بالمانع باز هاي محيط در انفرادي ورزشي

 ه موجبك رويدادهايي ساير و ها جشنواره گردهمايي ها، مسابقات، اردوها،: قبيل از ها برنامه فوق و صبحگاه مراسم 

 .شود لغو مي شود، ازدحام و تجمع

 حتي االمكان استفاده . شاوند  گندزدايي مساتمر  طور به آموزان، دانش بازي و ورزشاي  وساايل  وجود صاورت  در(

 نشود(.

ند دانشاي، فيلم آموزشي از فرآي   مطالب ف آمومگار پاید معلم تهبيت ب ني الزم به ذكر اسات در وعاعيت حضاوري   

 امتسآموما  در را چن  رفم قبت ام حضور دانش تمريني ارتقاء آمادگي جسمانياجراي يك مهارت حركتي و برنامه 

در خاند بد صرررورت  را ت هیناتبخواه   ام آنا ف  ده آموما   قهار در اختيار دانشبد صرررورت مجامی درس تهبيت ب ني ت يد ف 

لي میه نيز رمایت نوات تو يتوان  بسيار مفي  بای (. در این حالت آموما  مي)ارا د بهنامد ت هیني رفماند بد دانش دهن مست ه انجام 

 مورد تأکي  مي بای :

      آمومش م ارت های فرمیري بد صرورت انفهادی )آمومش تونيک ها مثالپ پنجد  یرروت  طناب ف ...( ف با فسرایت یرخصرري ف

 دست سام با رمایت هاصلد اجت امي انجام گيهد.

  مهتبط با سالمت هاکتور های آمادگي جس اني کي  بهتأانجام حهکات انفهادی ف 

 بای  طوری طهاحي یون  کد ت اس ههدی ف توپي بد ح اقت بهس  ناتت هی. 

 ام م ارت هایي کد بد صورت گهفهي ف مستلزم ت اس های بين ههدی است اجتناب یود. 

 بای مته  9ای بيش ام آموما  در حيا  م رسد بد یوت پهاکن   ف با هاصلداستقهار دانش. 

 استلزام بد رمایت هاصلد گذاری اجت امي در مهاحت آمومش ف ت هین درس تهبيت ب ني 
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 آموما  بد رمایت نوات ب  ایتي در اجهای درس تهبيت ب نيآگاهي بخشي دانش 

  ها تس يت ف اقالم ب  ایتي در دستهس بای یهایطي ههاهم یود تا یستشوی دستتأکي  مي گهدد. 

  یستد یون  ف مست ه استفاد  ام لحاظ ب  ایتي بهرسي ف م امابزار ف فسایت مورد. 

 یدر جلسات حضور يليف تو  یا  نوات بامخورديف ب یحضورهيبد صورت غها ام سههصت يارا د بخش 

 نیا  در منزل با نظارت فال آمومدانشن یج ت ت ه مورد نظه یه ها  با یاخص ها يفيتول ین و  بهگ ها يطهاح 

طهح درس های پيشررن ادی بهای اجهای درس تهبيت ب ني ه ها  با محتوای مهبوطد در کانال های درس تهبيت ب ني در بخش  نكته:

 محتوای رس ي یبود یاد ام ابت ای سال تحصيلي بد صورت هفت ي بهای ت ام پاید ها بارگذاری خواه  ی .

 آموزش غيرحضوري تربيت بدنيب( 

بد ( )آنالین ف آهالین های فبریهناف بستد های آمومیي چن  رساند ای  هضای مجامی   استفاد  امد با کاسرت   آمومیري  ین یآهه

طهاحي ف نواد  با مشارکت خا آمومگارا  پایدف   توسط معلم تهبيت ب نيیادگيهی در حوم  درس تهبيت ب ني منظور خلق تجهبيات

 معلم تهبيت ب ني ف آمومگار پاید در ت يد محتوای الوتهفنيوي مالحظات میه را م  نظه دایتد باین : لذا مي بایست. یودارا د مي

 رعايت مالحظات فرهنگي -1

 های مهبو  بد ارسال موس  هيلم آموما ؛ مالحظات هههن ي ف مح فدیتحهکتي ام دانش اليفبت ام ههگوند درخواسرت تو ق

 داد  یود.ف ... بد آنا  آمومش 

  هفیج اسيت دارد کد تبليغ ف تای حسهای موجود بد گونداستفاد  ام البسد فرمیي  فسایت ف تج يزات مورد نيام بد آرم ف نشا در

 .نبای  يخاص گهف 

  ف دیني  های هههن يارمشدر انجام ت هینات ف انتخاب هيلم  اني يشن ف ... فرمیي نوع پویش ف حجاب اجهاکنن   را با توجد بد

 .هتد یودگهدر نظه 

   ود کد موجب یت هینات فرمیي در هضایي ت يد  آموما تفافت سرطح اقتصرادی ف هههن ي دانش    با توجد بد فضرعيت معيشرتي

 .ته نشودآموما  با توا  مالي ضعيفآسيب بد رفحيد دانش

  یود.ههتد گخصوصي خود ف خانواد  را در نظه با توجد بد احت ال بام نشه محتوای تولي ی  رمایت حهیم 

  یود.آموما   حهیم خصوصي آنا  رمایت در صورت ارسال ت هینات ام سوی دانش 

 های اضاهي کهدآموم ف فال ین را متح ت هزینددر ت يد ف ت فین محتوای مورد نظه  نبای  دانش. 

 رعايت نكات ايمني و بهداشتي-2
  ي را بد ظات ب  ایتنوات ف مالح ف آمومگار پاید ب نيآموما   معلم تهبيت قبت ام انجام ت هینات فرمیري در منزل توسط دانش

 )پویي   لباس مناسب فرمیي  نویي   آب  گههتن دفش  یستن جوراب ف لباس فرمیي( ری ن ای آنا  یاد آف

 یود یرفش انجام صحيح آ  یاد آفر در ارا د ت هینات  رمایت اصول گهم کهد   سهد کهد  ف. 

  گههتد یودموقعيت اجهای آ  )خاند  حيا  ف ...(  ی ت  م ت ف مما  ت هین را در نظه در طهاحي ف ارا د ت هینات فرمیي. 

 ن ای  )هاصلد ام پنجه   لوسته  فسایت ف اثاثيد  هینات فرمیري را بد دقت یادآفری  نوات ای ني در مورد محت انجام حهکات ف ت

 منزل ف ...(

 رعايت نكات فني و تخصصي  -3

  آمومیيتناسب محتوا با ه ف 

 آموما دانش ف سن يتتناسب محتوا با جنس 

  اجها در محيط خاند قابتارا د ت هینات متنوع ف 

 طهاحي ت هین ام ساد  بد مشوت 
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 انتخاب رنگ مناسررب  قطم مناسررب  تصررافیه گویا  هونت ف سررایز مطلوب ف ... در ت يد    اسررتفاد  ام رههيت هنه در ت يد محتوا(

 های دی اری(نور  ص ا ف سایه موامت مناسب در محتوا های بصهی محتوای موتوب  جلو 

 بهادر  خواهه ف ...(فال ینهای مشارکتي ت هیني با امضا خانواد  )تطهاحي موقعي   

 منابع در دسترس-4

 يای آمومیي مطهح است کد بد طور رس ها ف منابم میادی بد منوا  مهجم دریاهت هایت های رسانددر حال حاضره یبود ها  سایت 

انال ککانال های درس تهبيت ب ني بد تفويک ت امي دفر  ها ف پاید های تحصريلي در بخش محتوای رس ي یبود یاد   توا  ام مي

رتال آمومش درس تهبيت ب ني و(  پشااادآموما )معافنت تهبيت ب ني ف سرررالمت آمومش ف پهفرش در یررربود آمومیررري دانش

(pel.medu.ir )را نام بهد.م  تهبيت ب ني ف سالمت ف یبود ری  حو  

 ارزشيابي درس تربيت بدني 
 :بخش آموزش  هاي حضوري

معلم بد صورت مست ه ف در جهیا  آمومش بد  است  آمومش م ارت های فرمیياین درس کد یامت  بخش حضوری  ارمیيابي در

ه چو   چک ليست مشاه   رهتار  بامی های فرمیي ف  آممو  های م ارت های ب ني های رایج در تهبيتک ک ابزارها ف یيو 

 دانش آموما  را در طول آمومش های حضوری سال تحصيلي ارمیابي مي کن . فرمیي  

 :غير حضوري هاي  آموزش بخش

است  معلم بد صورت مست ه ف در  مادگي جس اني ف موضومات دانشيآمومش آ یامت کد درس این  غيه حضوری بخش ارمیيابي در

ب ني ه چو  چک ليست خود ارمیابي   چک ليست ارمیابي پهفژ   چک های رایج در تهبيتجهیا  آمومش بد ک ک ابزارها ف یيو 

ليست مشاه   رهتار توسط فال ین  گزارش تواليف منزل  کارن ای  ثبت تواليف منزل  چک ليست ثبت رکورد فضعيت آمادگي 

 .انش آموما  را در طول آمومش های غيهحضوری سال تحصيلي ارمیابي مي کن جس اني د

 :دهي گزارش و بندي جمع
ف در پایا  هه نوبت  تحصيلي بد منوا  ن ه  ن ایي این درس امالم ف در کارنامد  اف  به پاید بارم بن ی میه محاسبدن ه  پایاني دانش آموم 

 ثبت خواه  ی .

در صهت بهگزاری کالس درس تهبيت ب ني بد صورت حضوری بخش آمادگي جس اني بد صورت  تهکيبي )حضوری ف  نكته:

غيهحضوری( ت ریس ف ارمیابي گهدد.
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 1444ا  1441جدول بارم بندي نمره درس تربيت بدني دوره اول و دوم متوسطه مدارس در سال تحصيلي 
 بارم بندي )نمره(  ابزار جمع آوري داده ها روش سنجش و ارزيابي مالك هاي ارزيابي محتواي آموزشي  نوع آموزش

 حضوری ف

 غيه حضوری

 

  بخش م ارت های فرمیي

رهتار های ههدی ف اجت امي )پویش فرمیي حضور بد موقم  اجهای تواليف ف   ن ه (14)

مسئوليت پذیهی   کنتهل هيجانات ف احتهام بد دی ها   رمایت ب  ایت ههدی ف 

 ...(م ومي ف  

 شاه   رهتارم 

  خود ارمیابي ف ارمیابي دی ها 

 

 چک ليست مشاه   رهتار 

  دهته گزاریات سهگهف 

   چک ليت ارمیابي ام خود یا دی ها 

0 

 )سطح م ارت های فرمیي) م ارت های م نظه در هه ني سال 

 

 آممو  های م ارت فرمیي 

 مشاه   رهتار در طول ت هین 

 چک  ليست ثبت رکورد 

  مشاه   رهتارچک ليست 

0 

 انجام تواليف حهکتي 
 پوید کار 

 مشاه   رهتار 
 چک ليست ثبت امتيامات 

0 

  مشارکت هعال در ت هینات  مشاه   رهتار  0 چک ليست مشاه   رهتار 

 ( 1آمادگي جس اني) ن ه 
 یناخت مفاهيم ف اصول آمادگي جس اني 

  پهفژ 

  آممو  های آنالین 
   چک ليست ارمیابي پهفژ 

   های تستي  تشهیحيآممو 

0 

  انجام ت هینات ف تواليف حهکتي آمادگي جس اني 
 پوید کار 

 مشاه   رهتار توسط فال ین 
 کارن ای  ثبت تواليف حهکتي در منزل 

 چک ليست مشاه   رهتار 

0 

 )سطح آمادگي جس اني) هاکتور های م نظه در هه ني سال 
 آممو  های آمادگي جس اني 

  فال ینخودارمیابي/ارمیابي 

  چک ليست ثبت رکورد به اساس نورم

 های آمادگي جس اني

0 

 ( 0موضومات دانشي) ن ه 

  یناخت موضومات مهبو  بد من گي هعال 

  پهفژ 

 پوید کار 

 آممو  های آنالین 

   چک ليست ارمیابي پهفژ 

 گزارش تواليف منزل 

 آممو  های تستي  تشهیحي 

0 

 24 مجموع نمرات
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 1044-1041سال تحصيلي دوره  اول و دوم ابتدايي مدارس در بدني ارزشيابي توصيفي درس  تربيت

 :بخش آموزش  هاي حضوري

معلم بد   است  پاید فرمیيآمومش م ارت های بنيادین حهکتي ف م ارت های این درس کد  یامت  بخش حضوری  ارمیيابي در

ه چو  چک ليست مشاه   رهتار در جهیا  ب ني های رایج در تهبيتصورت مست ه ف در جهیا  آمومش بد ک ک ابزارها ف یيو 

 دانش آموما  را در طول آمومش های حضوری سال تحصيلي ارمیابي مي کن . هعاليت های حهکتي  

 :غير حضوري هاي  آموزش بخش

 0است  معلم با تشويت ح اکثه  آمومش آمادگي جس اني ف موضومات دانشي یامت کد درس این  غيه حضوری بخش ارمیيابي در

بهای  جلسد حضوری/غيهحضوری فیژ  افليای دانش آموما  در طول هه ني سال آگاهي های المم ف رهن ودهای نظارتي مورد نيام را

   ثبت ف گزارش دهي افليای دانش آموما  ام تواليف حهکتي در منزل ارا د مي کن . نظارت

 جمع بندي و گزارش دهي:

پس ام ج م آفری ف ثبت اطالمات مهبو  بد فضعيت یادگيهی دانش آموما  در آمومش های حضور ی ف غيهحضوری   معلم بد  

ی ام پيشههت یادگيهی دانش آموما  را به اساس کارنامد ارمیيابي توصيفي تفسيه اطالمات مي پهدامد ف با ج م بن ی داد  ها  تصویه

 ارا د مي ده .

این کار به اساس اه اف ف انتظارات م    درس تهبيت ب ني در پاید های تحصيلي افل تا یشم ه ها  با نشاند های تحقق ف سطوح 

 جام مي یود.ان "راهن ای معلم در ارمیيابي توصيفي"م لوهد ارا د ی   در کتاب 

انش آموزان د ارتقاي سواد حركتيانجام تكاليف حركتي مربوط به پروژه تأكيد مي گردد الزم به ذكر است 

 بايستي در ارزشيابي مد نظر قرار گيرد. ابتدايي

یود. ب ین صورت ميکنن   انجام آموما  بد منوا  ههد ارمیيابيارمیيابي غيهحضوری درس تهبيت ب ني میه نظه فال ین دانشتبصره: 

ار فال ین قهار مهبوطد در اختيف آمومگار پاید  های دی ه ام سوی معلم تهبيت ب نيکد مفاد ارمیيابي بد صورت الوتهفنيوي ف یا رفش

ناسب  آموما  در یهایط مگههتد بد صورتي کد نحو  انجام ف نظارت به آ  ف نوات ای ني کامالپ ذکه ی   بای . سرس فال ین دانش

  نتيجد را بد معلم اطالع مي دهن .هآین  ارمیابي را انجام داد  ف ه

در صورت بهگزاری کالس درس تهبيت ب ني بد صورت حضوری بخش آمادگي جس اني بد صورت تهکيبي )حضوری ف غيه  نكته:

 حضوری( ت ریس ف ارمیابي گهدد.

 نحوه اجراي فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه
 حضوري صورت به ورزشي هاي كانون برگزاري

-04301 ی ی ار  بد فرمیي های کانو  اجهایي دستورالع ت مطابق حضوری صورت بد فرمیي های کانو  های کالس بهگزاری

 با حضوری ورتص بد استا  در کهفنا م یهیت  ستاد ف کهفنا ملي ستاد مهتبط مصوبد آخهین ف استا  بن ی رنگ بد توجد با ف 14/9/30

   .بای مي اجها قابت ب  ایتي های پهفتوت رمایت

 نالينآ و مجازي صورت به ورزشي كانون كالس برگزاري
 حوریتم با کشور های استا  بخش این در: آنالین صورت بد( یاد کانال بویژ ) مجامی هضای طهیق ام مجامی های کالس بهگزاری

 انشد ف ن این  مي مجامی هضای در اجها قابت فرمیي های ریتد آمومش بد اق ام مهبيا  کارگيهی بد ف فرمیي آمومیي های مجت م

 .کنن  مي یهکت ها دفر  این در م ومي یا خصوصي صورت بد نظه مورد کانو  ه اهن ي با آموما 

 .بای  مي استا  سالمت ف ب ني تهبيت معافنت م    بد آ  به نظارت ف کالس محتوای بهرسي •

 .بای  مي منزل در اجها قابت انفهادی های ریتد ف مني طناب ایهفبيک  جس اني  آمادگي یامت نظه مورد های دفر  •



 8صفحه  رونا بيماري ك در شرايط شيوع و فعاليت هاي ورزشي  تربيت بدنيدستورالعمل آموزش درس 

 

 

 مدارس باز فضاي در ورزشي هاي جشنواره برگزاري

  محلي بومي های بامی انواع •

  ایست اهي صورت بد رقابتي های بامی انواع •

 ...ف دفها  ها  پهش ها  یوت ها  دریبت ها  دریاهت ها  پهتاب مانن  پاید حهکات با مهتبط فرمیي های بامی انواع •

 م ارس داخت در پویا م رسد های هعاليت در یهکت •

 ... ف سواری دفچهخد گهدی  ساحت گهدی  طبيعت کوهري ایي ) مشابد موارد یا خانوادگي رفی پياد  جشنوار  •

 


