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 الملّخص  
 في طرح شكل جديد للبررام  اانششرطة الحركيرة ااتبرحد أحردث الطرر  البحث أهمية تبرز      

تاظيف الحركحت االسحسية للطفل على  من خالل لتطاير أهم القدرات البدشية االحركية لألطفحل

تكمررن فرري عرردم  مشرركلةبددثونو  ال الحررظ ،وقدد الحركيررةشرركل تمررحرين ايرررابكج ممزاجررة بحلق ررة 

الحركية لألطفحل االذي يفسر من خرالل للرة هرذل البررام  اار ف ح التدريبية اانهتمحم بحلبرام  

في مااكبة التطار االتخطيط ال لمي لبرام  مرحلة محلبل المدرسة ممح يش كج بشكل سلبي على 

مئم ددط وعبي دد  المددج ا ال يبيبددل لما وقدد  اخدد ا ب البددثونو  لرردرات انطفررحل البدشيررة االحركيررة  
فةةي ( الفةةر ) روضةةة  طفةةا بالطريقةةة العاةةواوية ولةةم ال اا يددب فقررد   البحررث عيشررةالمشددة   ،امددث 

طفةال وطفلةة ( 21)حيث تكونت عينة البحةث مةن ( 1121 -1122)محافظة بغداد للعام الدراسي 

 الخح ررة االختبررحرات البررححنان اارر ....  الخبرررا  رأي خررالل امررن ،سةةنوا ( 5-4)وبعمةةر 

 اترم اسرتخدام الحقيبرة اتقشيش مرح  االق رة الحركيرة أعداد المرش   التردريبي لأليررابكجا حثبحلب

ويددو  وددبو  شتررحة  مش ررح  عررد  الررى تا ررل البررححنان  الرردلم حلجررة البيحشررحت ( SPSS)انح ررحةية 
الةم  االختبةارا  القبليةة والبعديةة للمجموعةة التجريبيةة فةيم جوي  ذا   الل  اوصثمئي  بي  ج ثمئا 

 اع مدددث  ع دددح خدددجوا ،ةذلو اوصدددح البدددثونو ( 5-4)لألعفدددثع ب مدددبدرا  البدنيةةةة والحر يةةةة القةةة
الوبةيد  والب جيد   بودع ةفدث ا القد با  ودل أخثخدل ةأخد و القصد  الوبةيد     بيبث  األيبوبةس مع

موةب  ددث ل  عددوب والبدددباما ضددبوبا األم مددثب ببددباما ال ببيدد  الب جيددد  لألعفددثع مدد  ادداع و  لألعفددثع
 .ممي  ث ول  ببي  الجشئ  ببي  ب جي  خ يم أل الو ين 
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  ABSTRACT    
The importance of research in the launch of a new form of motor 

programs and activities and follow the latest methods for the 

development of the most important physical and motor abilities of 

children by employing basic movements of the child in the form of 

aerobics exercises mixed kinetic story, Researchers have noted the 

problem appear in the lack of interest in training programs and mobility 

for children, which explains through a few of these programs and their 

vulnerability in keeping pace with the development and scientific 

planning for pre-school programs which will reflect negatively on the 

children's physical capacities and motor. 

     Researchers have used experimental method for suitability and the 

nature of the problem, either the research sample was selected 

randomly, They are children enrolled in kindergarten (Al Farha) for the 

year (2011 - 2012), where sample consisted of (12) boys and girls aged 

(4-5) years, Through expert opinion, The researchers placed tests for 

research and training curriculum for numbers Aerobics and the motor 

story. 

     The researchers found several results, including the presence of 

significant differences statistically significant between the results of the 

tests before and after the experimental group in the most important 

physical and motor abilities of children aged (4-5) years. 

The researchers also recommended the need for attention to physical 

education programs for children through evolution and modern 

software to its importance in educating young people sound physical 

education. 
 


