پروژه بسکتبال
در مدرسه
تهیه کننده :حافظ پنجه فوالدگران

مقدمه
پروژه بسکتبال در مدارس با همت فیبا آسیا به منظور اشائه این ورزش در اسیا کلید خورده و این همکاری توسط فدراسیون بسکتبال جمهوری اسالمی ایران باا فیباا
اسیا از طریق وبینار انالین با حضور مربیان استان های مختلف و تدریس مربی استرالیایی آقای مایکل هاینس برگزار گردید که خالصه ای از این کاالس خادمت
شما ارائه میگردد.

هدف از این پروژه:
.1اشنایی دانش اموزان با این ورزش و عالقه مند سازی آنان.

 .2سازندگی معلمان بسکتبال (اگر معلم ورزشی مهارت های بسکتبال را به خوبی فرا نگرفته با این برنامه برای آن  ،انگیزه ایجاد عالقه مندسازی دانش آموزان
را به این رشته فراهم میکنیم).
.3برگزاری فستیوال های مختلف جهت ایجاد نشاط و عالقمند سازی دانش آموزان
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HOW?
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چگونه این کار را انجام دهیم
 .1تمرکز روی شادی
یکی از مهم ترین عوامل تمرکز روی جنبه شاد بودن و تفریحی هست.
.2آن ها را فعال نگه دارید
بچه ها مداوم در حال فعالیت باشند و از صحبت کردن زیاد پرهیز کنیم(در حد  30ثانیه صحبت کنیم)
 .3آموزش شاد بودن به جای بسکتبال
سعی کنید بیشتر جنبه تفریح را در نظر بگیرید به جای اینکه مهارت های سخت بسکتبال را آموزش دهید.
 .4مهارت های بسکتبال را تجربه کنید
هدف این هست که تجربه بسکتبال را داشته باشند.
.5برنامه و تغییر برنامه

هدف این هست که برنامه داشته باشید ولی انقدر مهارت داشته باشید که با توجه به شرایط (امکانات ورزشی ،روحیه بچه ها و )...بتوانید برنامه را تغییر دهید.
.6برقرار کردن امنیت
باید امنیت بچه ها در هر حال حفظ شود .
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Fish
عبارت باال ترکیب حروف اول موارد روبرو میباشد و
کلید اساسی برای چگونگی انجام دادن این پروژه.
• شادی
• فراگیر بودن
• ایمن
• درگیری زیاد(فعال بودن)
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آموزش شادی

.1توجه آن ها را جلب کنید
توجه بازیکنان را با گذاشتن قوانینی جلب کنید(.برای مثال اگر مربی دست خود را باال برد باید همگی توجه کنند).
 .2سریع شروع کنید
سریعا باید برای انجام فعالیت اماده بشویم(.بهتر است از چند مربی به منظور نظارت بیشتر استفاده کنیم و بچه ها را به
گروههای مختلف بر اساس توانایی های بدنی و غیره تقسیم بندی کنیم).
 .3از کشف کردن استفاده کنید به جای اینکه دیکته کنید
به جای اینکه به بچه ها بگید چیکاری انجام بدهند و چکاری را انجام ندهند بهتر است بگذارید خودشان کشف کنند و شما
فقط راهنمایی کنید(به طور مثال در شوت زدن بهتر است بگید دست خود را باال نگه دارند)
نکته :در سطح باالی بسکتبال میبینیم که بازیکنان مختلف شوت های متنوعی میزنند پس به همین دلیل باید بگذاریم خود بازیکنان بهترین را کشف کنند.

.4نکات را بگید نه تکنیک ها را
توضیحات کلی را باید بگوییم نه تکنیک ها را(برای مثال در تمرین پاس یا دست به دست کردن توپ در حین انجام آن راهنمایی های
کوتاه به هر نفر انجام بشود)
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 .3همه دانش مربی را نیاز نیست در اختیار دانش آموزان قرار بدهیم
زیپروژه بسکتبال در مدارس با همت فیبا آسیا به منظور اشائه این ورزش در اسیا کلید خورده و این همکاری توسط فدراسیون بسکتبال جمهوری اسالمی ایران با فیبا
پروژه:بیشترین شکل ممکن خوشحالی خودتون را نشان دهید(.برای مثال بزن قدش)
هدف از این .4به
.1
نکته  :موفقیت آنها باعث خوشحالی شما هست و هیجان شما باعث هیجان بیشتر برای آنها میشود.
 .2سازندگ
ی معلمان بسکتبال (اگر معلم ورزشی مهارت های بسکتبال را به خوبی فرا نگرفته با این برنامه برای آن انگیزه ایجاد عالقه مندسازی بازیکنان را به این رشته فراهم
میکنیَم.5 ).شاد باشید
.3برگزاری فستیوال های مختلف جهت ایجاد نشاط و عالقمند سازی بازیکنان
مهم این هست که خودتان ادم شادی باشید و بچه ها مثل آینه هستند هر چه قدر انرژی بیشتری بگذارید همان قدر انرژی بیشتری دریافت میکنید.
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چگونه شاد باشیم
.1رقابتی
باید تفریحات رقابتی ایجاد کنیم(.باید به گونه ای با فرزندان صحبت کنیم که حضور در مسابقه مهم هست نه برد و باخت)
.2یادگیری چیزهای جدید
یادگیری چیز های جدید هم باعث خوشحالی میشود و هم چالش های مختلف را ایجاد میکند(برای مثال توپ را روی توپ برای مدت یک لحظه قرار
دهید .این گونه چالش ها را زیاد انجام دهید تا هم چیز های بیشتری یاد بگیرند و هم اگر دانش آموزی نتوانست چالشی را به خوبی انجام دهد در
چالش بعدی بتواند با کاری که انجام میدهد احساس رضایت و شادی داشته باشد)

 .3نشان دادن به خانواده و بزرگتر ها
باید چالش هایی را ایجاد کنیم که دانش آموزان با رغبت بیشتر حرکاتی را که فراگرفتند به خانواده و بزرگتر های خود بتوانند نشان دهند .
 .4اشتباه کنید و آن را با خنده نشان دهید
به عنوان مربی اشتباه کنید و اشتباه خود را با خنده نشان دهید و پس از آن با تالش کردن و دقت کردن کار درست را انجام دهید.

 .5اشتراک گذاشتن
به اشتراک گذاشتن باعث رخ دادن احساس کار تیمی به دانش آموزان میشود.
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.1پیشرفت در فعالیت
جالب بودن در طی انجام فعالیت و تغییر در بازی ها و اضافه کردن قسمتی به تمرین قبلی برای جذاب تر شدن تمرین.

.2تغییر چالش که شامل موارد زیر میباشد
نکته :به دو دلیل اصلی تمرینات چالشی انجام میدهیم  -:تمرینات به سمت سخت تر شدن برود–تمرینات به سمت آسان تر شدن برود
الف)تجهیزات:
شامل تغییر تجهیزات (مثال مربی برای بازیکنان کوچکتر دستش را حلقه کند و دانش آموزان توپ را درون آن بندازند)

ب) قوانین:
قوانین بازی را تغییر دهیم
ج)امتیاز
امتیازگیری را به شکل های مختلف انجام دهیم(.برای مثال اگر توپ به هر قسمتی از حلقه بزنند امتیازی خاص میگیرند).
د)زمان
میتوانید تمرینات را در زمانبندی خاص انجام دهید.
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تفکر کنید

حال با توجه به نکاتی که در مورد تغییر فعالیت گفته
شد جدول رو به رو را تکمیل کنید

ب
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معرفی حرکت کردن

چی مهم هست؟
سر باید در وسط بدن باشد و تعادل داشته باشیم .اگر خواستید به سمت راست بروید باید پای راست را بردارید.چی تمرین کنیم؟

همدیگر را در حال دویدن لمس کنید
دویدن های زیگ زاگ بروید-از بازی های سنتی استفاده کنید
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معرفی شوت
چی مهم هست؟
توقف کردن و برقراری تعادل (.آموزش توقف با صداس اهنگ و سوت)سعی کنید توپ را به باالترین نقطه بیندازید(کافی است دست خود رابه سمت باال ببرید نه جلو)

چی تمرین کنیم؟
هدف باال باشدنشستن و پرتاب کردن توپ های مختلفروی دیوار هدف مشخص کنیداز یک نفر بخواهیم جلوی بازیکنان بیاستد و همین امر باعث میشودناخوداگاه دست به سمت باال برود.
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معرفی پاس دادن
چی مهم هست؟
جهت قرار گرفتن انگشتان پاها به سمت کسی باشد که میخواهد به او پاسدهد.
با قدرت دستهایتان را به سمت جلو بکشید.چی تمرین کنیم؟
به سمت هدف مشخص پاس دهید(.فقط به دلیل خسته کننده بودن تمریندر زمان خاص تعداد پاس خاصی را در نظر بگیرید)
به سمت هدف مشخص پاس دهیدپاس دادن بین دو یا چند نفر (تعداد خاصی پاس در زمانی مشخص و سپسرکورد زنی کنید)
نوعی بازی گرگم به هوا به شکل های مختلفپاس دادن مکرر در زمان مشخص(میتوان به تیم های مختلف تقسیمشانکنیم)
انواع مختلف بازی دست رشتهبازی وسطی با قوانین های مختلف در تعداد و زمان مشخصHAFEZ.PFG

معرفی دریافت کردن
چی مهم هست؟
انگشتان به سمت باال.اجازه بدهید توپ وارد دستانتان شود.چی تمرین کنیم؟
به جای توپ از بادکنک استفاده کنید.هل دادن /کشیدن (2نفره شدن و سپس یکی توپ را بکشد و دیگری هل بدهد)در حال راه رفتن/جاجینگ  /دویدنبازی هایی که با دو توپ انجام میشود سه نفره یا چند نفره با پاس دادن و دریافتکردن همزمان
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معرفی دریبل
چی مهم هست؟
نگاهتان باال باشد و توپ را نگاه نکنید.مچ را خم کنید و به توپ فشار نیاورید.چی تمرین کنیم؟
آموزش دریبل در حالت ایستاده و ثابت(فیلم های ماراویچ رادر اینترنت جست و جوکنید)
همزمان با دریبل پاس بدهند.در حال دریبل زدن همدیگر را لمس کنید.سعی کنید از صندلی خالی استفاده نکنید و به جای ان از یک یا چند نفر استفادهکنید.
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نکاتی در این ارتباط
1

میتوانیم داور ها را از خود بچه ها انتخاب کنیم که هم با قوانین بیشتر آشنا شوند و هم بیشتر درگیر باشند.

چطور در  30ثانیه تمرین را توضیح دهیم :

2

الف)برنامه ریزی خوب مربی
ب)کار تیمی مربیان که در قبل و به خصوص در حین تمرین انجام میشود
هدف این اصلی این کار استعداد یابی نیست ولی مربیان میتوانند بررسی های الزم را هم انجام دهند.

3

این برنامه برای دانش آموزان بین  7تا  10سال برنامه ریزی شده ولی میتوان آن را از  5تا  12سال نیز ادامه داد.

HAFEZ.PFG

دریبل اساللوم
بازیکنان دور مانع ها دریبل بزنند.تعویض دست بعد از رسیدن به هر مانع
-سپس بازیکن بعد از دور زدن مانع ها برمیگردد و توپ را به نفر بعدی تحویل میدهد.
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نکته  :چگونه تمرین قبلی را ارتقا بدهیم

دریبل اساللوم
همه بازیکنان توپ داشته باشند.-در پایان شوت لی آپ بزنید.

به صورت مسابقه برگزار کنید-گروه های مختلف و دوره های مختلفاز شخصی برای دفاع کردن استفاده کنید به جای موانع-با دو توپ دریبل بزنید(همه یا بازیکنان با استعداد)
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کلوز ات دریبل
پاس بازیکن  1به بازیکن دو و سپس کلوز ات(برای دفاع از آنها به سمتشان بدوید).در پایان شوت لی آپ بزنید.بازیکن  2به بازیکن  3پاس میدهد و سپس کلوز ات کنید. -با چند گروه میتوانید انجام دهید.
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نکته  :چگونه تمرین قبلی را ارتقا بدهیم

کلوز ات دریبل
پاس بازیکن  1به بازیکن دو و سپس کلوز ات(برای دفاع از آنها به سمتشان بدوید).در پایان شوت لی آپ بزنید.بازیکن  2به بازیکن  3پاس میدهد و سپس کلوز ات کنید. -با چند گروه میتوانید انجام دهید.
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دریبل حذفی
همه بازیکنان توپ داشته باشند و در منطقه مشخص دریبل بزنند(نیمه،داخل قوس 3امتیازی  ،منطقه محصور شده)
-بازیکنان تالش کنند توپ بازیکنان دیگر را بزنند .اگر توپ را زدند آن بازیکن از

منطقه حذف میشود و بیرون از منطقه مینشیند)
-منطقه نسبت به تعداد افراد کوچکتر کنید.
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نکته  :چگونه تمرین قبلی را ارتقا بدهیم

دریبل حذفی
همه بازیکنان توپ داشته باشند و در منطقه مشخص دریبل بزنند(نیمه،داخل قوس 3امتیازی  ،منطقه محصور شده)
بازیکنان تالش کنند توپ بازیکنان دیگر را بزنند .اگر توپ را زدند آن بازیکن ازمنطقه حذف میشود و بیرون از منطقه مینشیند)
-منطقه نسبت به تعداد افراد کوچکتر کنید.
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با تشکر
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسالمی ایران

هیات بسکتبال استان اصفهان
ریاست کمیته آموزش و مربیان فدراسیون جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر رحیمی
مسئول دپارتمان آموزش و مربیان فدراسیون جمهوری اسالمی ایران جناب آقای رحمتی پور
مدرس دوره آقای مایکل هاینس مدرس رسمی فیبا
مسئول روابط بین الملل فدراسیون جمهوری اسالمی ایران سرکار خانم مسیحی
مسئول کمیته مینی بسکتبال استان اصفهان جناب آقای محیط
مسئول کمیته مربیان بسکتبال استان اصفهان جناب آقای شمس
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