
کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

سالمتمعاونت تربیت بدنی و 

اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی

انگروه آموزش درس تربیت بدنی شهر تهر

ـدرـخانهورزش #پویش ملی

هر کی -۵
شکلک در آره

منجنیق چنگالی-۳

با حرکت دادن بدن  و بدون دخالت دست 
دقیقه به روی زمین ۱توپ را در زمان ۱۰

...(توپ کاغذی کوچک و.)بریزید

ثانیه به این حالت ها نگه ۲۰بدنت را -۵
دار

با هر پا سه تا نیم دایره -۲
هم مرکز بکش 

روی چنگال ضربه بزن و سکه 
.را با دو دست بگیر

جعبه رو -۱
خالی کن

پای نقاش -۲

پرتاب موشک –۴
کاغذی 

موشک را از داخل حلقه رد کن -۴
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در یک دقیقه چند ضربه روی توپ می کوبی ؟به جای توپ  -۱
(بادست با لوله بکوب)میتونی از بالشت بزرگ استفاده کنی

ثانیه به این حالت ها نگه دار۲۰بدنت را -۵

هم با جوراب تو سر هم با جوراب بسته . ثانیه پنج بطری را بزن۳۰در -۲
(لند تمیزی را میتونی استفاده کنیبهر جور جوراب )شده به کمر 

روی یک طرف خالی اهرم ضربه -۳
.بزن و توپ را با دو دست بگیر

با پرتاب به باالی یک توپ با یک دست و دریافت با دست دیگر دو توپ را هم –۴
( میتوانید از دستمال رنگی به جای توپ استفاده کنید.)زمان به چرخش در آورید

ضربه پاندولی-۲

هر کی شکلک در آره-۵

پرتاب توپهای –۴
رنگی 

محکم بکوب–۱

منجنیق -۳
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با سرعت این حرکات را پشت سر –۵
(در یک دقیقه ده بار. )هم تکرار کن

با کش این شکلها رو درست کن–۳

با دست و پا میتونی لیوان ها رو مثل شکلها بچینی؟–۴

فرقون-۲

حافظه-۵لیوان چینی-۴

هر کی شکلک در آره-۶

ثانیه به این حالت ها نگه دار۲۰بدنت را -۶

کش شکل -۳

میتونی در حالت فرقون پازل خودت رو درست کنی؟-۲

کیسه بوکس-۱

سی  ضربه در یک دقیقه–۱


