
 
 كلية رياض األطفال

 (12نموذج رقم)
   توصيف مقرر دراسي : التعبير الحركي للطفل

 19/6/2017 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -1

 

 b14  :الرمز الكودى
اسم 

  :المقرر

التعبير الحركي 

 للطفل
  :الفرقة

الفرقة 

 الثانية

  :التخصص

  بكالوريوس رياض

      االطفال

  :عدد الساعات

   :عملى   :فصل   :نظري 

عدد الوحدات 

  :الدراسية
      

 

 -أهداف المقرر : -2

 
 تعريف الطالبة بمفهوم التعبير الحركى وأهميته للطفل وأشكاله وكيفية تقديمه للطفل  .1

 ممارسة الطالبة لمهارات التعبير الحركى وأنشطته وطرق توصيلها لطفل الروضة. .2

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3
 المعرفة والفهم -أ 

 

1. [a94.التعرف على دور االنشطة التعبيرية الوظيفية والتربوية فى حياة الطفل ] 

2. [a95.التعرف على أنواع االنشطة التعبيرية الحركية وأشكالها ] 

3. [a96التعرف على أهمية اللعب وخصائص االلعاب المقدمة للطفل ] 

4.  
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b75.التمييز بين أنواع االنشطة الحركية المختلفة وطرق تقديمها للطفل ] 

2. [b76الربط بين أشكال التعبير الحركى فى تقديم العروض ] 

3. [b77توظيف المعرفة العلمية فى تقديم أشكال مبتكرة للطفل ] 

4.  
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c63أكساب الطالبات لمهارات التعبير الحر ]كى 

2. [c64كيفية تقديم أشطة التعبير الحركى للطفل ] 

3. [c65مساعدة االطفال على تنمية قدراتهم التعبيرية الحركية ] 

4.  
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d60.تطبيق االنشطة الحركية المتعددة فى المواقف التعليمية المختلفة ] 

2. [d61 استخدم االنشطة الحركية التعبيرية فى أشباع حاجات االطفال النفسية واالجتماعية وتنمية ]

 قدراتهم التعبيرية.

3. [d62 .استخدام االنشطة الحركية التعبيرية فى اقامة الحفاالت والعروض لألطفال بهدف اسعادهم ] 

 -محتويات المقرر : -4



 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

1 

مفهوم الحركة وتعريفها وانواعها / 

اشكال الحركة الرياضية والتعلم عن 

 طريق الحركة 

1 a94,a95 b75 c63 d60,d61 

2 

تطور ونمو المهارات الحركية 

للطفل /االهداف والخبرات الحركية 

 فى مجال الحركة

2 a94,a95 b75 c63 d60,d61 

3 

الحركة ودورها فى تنمية اجهزة 

الجسم الحيوية/ مفهوم اللياقة البدنية 

 وعناصرها

3 a94,a95 b75 c63 d60,d61 

 a94,a95 b75 c63,c64 d60,d61 4 مفهوم التعبير الحركى واهميته 4

5 
اشكال التعبير الحركى لطفل 

 الروضة
5 a94,a95 b75,b76 c63,c64 d60,d61 

 a94,a95 b75,b76 c63,c64 d60,d61 6 النشاط التعبيرى الحركى االبداعى 6

7 
القصة الحركية وانواعها وخطوات 

 تنفيذها 
7 a96 b75,b76 c65 d62 

8 
االلعاب الصغيرة وانواعها 

 وخطوات تنفيذها
8 a96 b76,b77 c65 d62 

9 
التمرينات التمثيلية واشكالها 

 وخطوات تنفيذها 
9 a96 b77 c65 d62 

 a96 b77 c65 d62 10 التمرينات البدنية وطرقها التعليمية  10

11 
اللعب وطفل الروضة/ النشاط 

 الحركى المتكامل لطفل الروضة
11 a96 b77 c65 d62 

 
 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية
 مهارات عامة  مهارات مهنية مهارات ذهنية

 a94,a95,a96 b75,b76,b77 c63,c64,c65 d60,d61,d62 المحاضرة 1

 a94,a95,a96 b75,b76,b77 c63,c64,c65 d60,d61,d62 الحوار و المناقشة  2

  a94,a95,a96 b75,b76,b77 c63,c64,c65 d60,d61,d62 التعلم التعاوني 3
 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 التعلم التعاوني .1 

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية
 مهارات عامة  مهارات مهنية مهارات ذهنية

 a94,a95,a96 b75,b76,b77 c63,c64,c65 d60,d61,d62 المحاضرة 1

  a94,a96 b75,b76 c63,c64 d60,d61 المناقشة و الحوار 2
 -تقويم الطالب : -8
 األساليب المستخدمة -أ 

 الطريقة م 
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

  a94,a95 b75,b76 c63,c64 d60,d61 االوراق البحثية 1



 التوقيت -ب 

 األسبوع الطريقة م 

  3 االوراق البحثية 1
 توزيع الدرجات -ج 

 

 الوزن الطريقة م

 0 امتحان نصف الترم 1

 25 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 15 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

  %100 المجموع
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 النوع العنصر م 

  كتب ملزمة مذكرات 1
 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -10

 

 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية
 مهارات عامة  مهارات مهنية مهارات ذهنية

1 
محتويات 

 المقرر

مفهوم الحركة 

وتعريفها 

وانواعها / 

اشكال الحركة 

الرياضية 

والتعلم عن 

 طريق الحركة 

a94,a95 b75 c63 d60,d61 

تطور ونمو 

المهارات 

الحركية 

للطفل 

/االهداف 

والخبرات 

الحركية فى 

 مجال الحركة

a94,a95 b75 c63 d60,d61 

الحركة 

ودورها فى 

تنمية اجهزة 

الجسم 

الحيوية/ 

مفهوم اللياقة 

البدنية 

 وعناصرها

a94,a95 b75 c63 d60,d61 

مفهوم التعبير 

الحركى 

 واهميته

a94,a95 b75 c63,c64 d60,d61 



اشكال التعبير 

الحركى لطفل 

 الروضة

a94,a95 b75,b76 c63,c64 d60,d61 

النشاط 

التعبيرى 

الحركى 

 االبداعى

a94,a95 b75,b76 c63,c64 d60,d61 

القصة 

الحركية 

وانواعها 

وخطوات 

 تنفيذها 

a96 b75,b76 c65 d62 

االلعاب 

الصغيرة 

وانواعها 

وخطوات 

 تنفيذها

a96 b76,b77 c65 d62 

التمرينات 

التمثيلية 

واشكالها 

وخطوات 

 تنفيذها 

a96 b77 c65 d62 

التمرينات 

البدنية 

وطرقها 

 التعليمية 

a96 b77 c65 d62 

اللعب وطفل 

الروضة/ 

النشاط 

الحركى 

المتكامل لطفل 

 الروضة

a96 b77 c65 d62 

2 

أساليب 

التعليم 

 والتعلم

 a94,a95,a96 b75,b76,b77 c63,c64,c65 d60,d61,d62 المحاضرة

الحوار و 

 المناقشة 
a94,a95,a96 b75,b76,b77 c63,c64,c65 d60,d61,d62 

 a94,a95,a96 b75,b76,b77 c63,c64,c65 d60,d61,d62 التعلم التعاوني

3 

أنشطة 

ومصادر 

التعليم 

 والتعلم

 a94,a95,a96 b75,b76,b77 c63,c64,c65 d60,d61,d62 المحاضرة

المناقشة و 

 الحوار
a94,a96 b75,b76 c63,c64 d60,d61 

4 
تقويم 

 الطالب

االوراق 

 البحثية
a94,a95 b75,b76 c63,c64 d60,d61 

 
 -اساتذة المادة: 

 هشام محمد الصاوي محمد .1 

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 



 هشام محمد الصاوي محمد 

 


