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سواد حرکتی فرصت الزم را برای کودکان در »

جهت توسعه موفقیت های ورزشی و دستیابی به 

 «سبک زندگی سالم تر فراهم می کند.

های افرادی که در مسیرآموختن سواد حرکتی پیش  ویژگی

 می روند :

 دنبال انجام فعالیت بدنی هستند.  به .1

 هنگام انجام فعالیت های بدنی، اعتماد به نفس دارند. .2

 فعالیت و تحرک موثر و کارآمد دارند. .3

 از نیازها و امکانات حرکت آگاه هستند. .4

 به طور فردی و گروهی کار می کنند. .5

 شیوه بهبود عملکرد را می دانند. .6

با داشتن اعتماد به نفس، به برنامه ریزی فعالیت های بدنیی  .7

 می پردازند.

این واقعیت را  درک می کنند که فعالیت بدنی، تاثیر مثبتی بر  .8

 شیوه زندگی و نظام تندرسی آنان داشته است.

 تاثیر والدین 

خانواده ها نقش مهمی در مشارکت جوانان در فعالیت های بدنیی 

 دارند.

یافته هایی وجود دارند که بیانگر تاثیرات قوی ناشی از نیگیر  

 های والدین بر مشارکت کودکان در فعالیت های بدنی هستند .

با توجه به اهمیت تاثیر والدین ، نگرش ها و باورهای والدین 

 شامل نتایج زیر است :

والدین تصویر صحیحی از وزن خود و فیرزنیدان خیود  .1

 ندارند

آگاهی بسیاری از والدین در مورد خطرات ناشی از اضافیه .2

 وزن و چاقی بسیار محدود است 

خانواده ها اغلب از ارتباط میان سالمت و رفتارهای کی  .3

 تحرک ناآگاه هستند

خانواده ها معتقدند که کودکان شاد، کودکیانیی سیالی  .4

 هستند



 سواد بدنی و چاقی

چاقی مانعی در برابر بهره بردن از سواد بدنی است. افراد چاق از 

پرداختن به فعالیت های بدنی امتناع می کنند که این امر سالمت 

عمومی آن ها را تهدید می کند و همچنین اعتماد به نفس و عزت 

نفس آن ها را پایین می آورد . توسعه سواد بدنی روشی مناسب 

 برای کمک به این افراد در مبارزه با چاقی است. 

 

 

 

 

 

 

رهنمودها و توصیه ها در خصوص پیشگیری و 

 درمان چاقی

 توسعه و ایجاد محیطی حمایت کننده و انگیزه دهنده.1

 مشارکت اعضای خانواده.2

 اصالح رفتار، به طور مثال: تعیین هدف.3

 آموز  و مشاوره در رژی  غذایی.4

 کاهش رفتارهای ک  تحرک.5

 انتخاب سبک زندگی فعال با فعالیت منظ .6

 پرداختن منظ  به ورز  و فعالیت های ورزشی.7

 آموز  تحت نظارت متخصصان آموز  دیده.8

 حمایت و پرستاری و پیگیری درازمدت.9

 سواد بدنی، تقویت کننده کیفیت زندگی  

 انگیزه و اهمیت سواد بدنی برای همه افراد

سواد بدنی گرایشی است که با داشتن انگیزه و قابلیت ذاتی 

حرکتی به کیفیت زندگی کمک شایانی می کند و همه انسان 

ها از این قابلیت برخوردارند. بیان این قابلیت، به داشتن 

قابلیت های دیگر، بخصوص قابلیت حرکت بستگی دارد و 

 خاص فرهنگی است که فرد در آن زندگی می کند . 

فقدان انگیزه، دلیل عدم مشارکت اغلب مردم در انجام 

های بدنی است. فعالیت های بدنی شامل قدم زدن، فعالیت 

باغبانی و انواع ورزش ها و سایر ورزش های شناخته شده 

نظیر اسکی، پیالتس و بولینگ است. تجارب اولیه ، معموال در 

طول تحصیل می تواند به توسعه شایستگی های جسمانی 

این افراد کمک کند، اما این تجربه میل و عالقه آن ها را به 

 ادامه فعالیت تحریک نمی کند.

 تعریف سواد بدنی

سواد بدنی موهبتی متناسب با هر فرد  است که با انگیزه، ”  

اعتماد به نفس، شایستگی جسمانی، دانش و ادارک برای 

 “ادامه فعالیت بدنی در طول عمر توصیف می شود.

ها بیشتر باشند، افراد  ها و توانایی ی این قابلیت هرچه دامنه

توانند به نیازهای جسمی خود در محیط مورد نظر  بهتر می

 پاسخ دهند.

 

 

 

 

 “آنچه در مدرسه قابل انتظار است”

  ها با تربیت بدنیتلفیق درس

  بدنیتوجه به کالس درس تربیت 

  ی ورزشیهای فوق برنامه اجرای فعالیت 

  برگزاری اردوها و تفریحات ورزشی 

  پویا کردن حیاط مدرسه 

 

مدارس ابتدایی می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در 

خصوص بسته تحولی سواد حرکتی دانش آموزان به آدرس ذیل 

 مراجعه نمایند
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