الكرة الطائرة

اجتياز امللعب

هدف اللعبة  :إسقاط الكرة يف مرىم الفريق اخلصم

التجهزي

• مساحة خمصصة للعب واسعة
ومستطيلة (بطول يرتاوح بني  30و 40مرت)
مع منطقة لالسهتداف (عرضها مرتين) من
لك جانب.
• فريقان من  3إىل  4العبني.
• كرة (من اللبد أو االسفنج).

أشاكل خمتلفة للعب

>> إعادة ريم الكرة انطالقًا من نقطة المتاس
عىل األرض ،وليس من نقطة التوقف.
>> التنويع بني أساليب اهلجوم مث فرض أحد
األساليب (باستخدام يد واحدة ،بيدين مع
األصابع العرشة حنو األعىل ،وإخل).
>> التنويع بني أساليب ملس الكرة يف وضعية
الدفاع ،من االعرتاض إىل التسديد املضبوط (أو
الدفاع الذايت) ،مث فرض أحد األساليب :أي تليق
الكرة عرب "رضهبا" لدى الملسة األوىل للمتكن من
اعرتاضها يف احلركة الثانية.
>> االنتقال من اهلجوم الفردي إىل اهلجوم
الثنايئ (المترير مث اهلجوم).
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قوانني اللعب

• هيامج لك فريق بدوره بتسديد رضبة
بالكرة (التسديد وليس الريم) انطالقًا من
املاكن الذي متكن من إيقاف الكرة فيه وهو
يف موقع الدفاع (تبديل الالعبني امللكفني
بالتسديد دوريًا).
• يعيد فريق الدفاع اللعب بالكرة اليت خترج
من احلدود اجلانبية لمللعب ،انطالقًا من
موقع خروجها.

اهلدف
>> التعرف عىل التسديدات الطويلة
والتعاون يف الدفاع.
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الكرة اجلدارية

هدف اللعبة  :تسديد الكرة عىل اجلدار بشلك يستحيل
عىل اخلصم تلقهيا

التجهزي

• فرق من  2إىل  3العبني.
• كرة قابلة لالرتداد.
• مساحة خمصصة للعب تحمس بتنطيط
الكرة ( 5x8مرت حكد أدىن).
• جدار بعلو  4إىل  5مرت حكد أدىن ،مع
خط أفيق عىل ارتفاع  2إىل  2.5مرت.
• حدود اهلجوم (منطقة حمظورة لالعبني
والكرة عىل السواء) عىل بعد  2مرت تقريبًا
من اجلدار.

أشاكل خمتلفة للعب

>> التنويع بني أساليب إعادة إرسال الكرة مث
فرض أحد األساليب (باستخدام يد واحدة ،بيدين
مع األصابع العرشة حنو األعىل ،وإخل).
>> التنويع بني أساليب ملس الكرة يف وضعية
الدفاع ،من االعرتاض عند الرضورة إىل التسديد
املضبوط (انظر اللعبة السابقة).
>> االنتقال من التالعب غري احملدود بالكرة إىل
التالعب احملدود ( 4ملسات ،مث  ،3مث .)2
>> االنتقال من اهلجوم الفردي إىل اهلجوم
الثنايئ (المترير مث اهلجوم).
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قوانني اللعبة

• يقوم الفريق الذي يبدأ اللعبة بتسديد
الكرة باجتاه اجلدار فوق خط  2.5/2مرت.
• هتامج الفرق من خالل تسديدها الكرة
بالتناوب عىل اجلدار (االتفاق عىل اتباع
املسددين) .يحمس تنطيط
تعاقب معينّ بني
ّ
الكرة عىل األرض والتالعب هبا يف حالة
الدفاع/التليق ،ومينع اعرتاضها.
• يتجسل نقطة حني يفشل الفريق اآلخر من
إعادة رد الكرة ضد اجلدار ،فوق مستوى
اخلط .ويعيد الفريق الذي خرس النقطة
اللعب بالكرة.

اهلدف
>> تهسيل التعرف عىل خمتلف أنواع
تسديد الكرة.
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الفرق امللونة

هدف اللعبة  :منع الكرة من مالمسة األرض عند
املناداة بامس الفريق
أزرق!

التجهزي

• مساحة خمصصة للعب مستطيلة بطول
يرتاوح بني  20و 30مرت.
• ثالث فرق من  3إىل  5العبني ،للك فريق
سرتته امللونة.
• كرة كبرية من اللبد أو االسفنج (وهذا رشط
لنجاح اللعبة).

أشاكل خمتلفة للعبة

>> التنويع بني أساليب التالعب بالكرة أو التسديد
مث فرض أحد األساليب.
>> فرض التناوب بني املس ّددين.
>> االنتقال من اعرتاض الكرة يف الدفاع إىل
التالعب هبا (بصورة فردية مث مجاعية).
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قوانني اللعبة

• يالمس فريق اهلجوم الكرة  3مرات مث
يسددها (يف الرضبة الرابعة) وهو يصيح
بلون أحد فرييق الدفاع اآلخرين ،والذي هيلع
بدوره إدراك الكرة قبل أن ترتطم باألرض.
• جيب أن يتحول مسار الكرة إىل األعىل بعد
تسديدها ،وأن ترتفع الكرة عىل علو مرتين.
• إذا المست الكرة األرض ،يجسل لك من
الفريقني اآلخرين نقطة.
• مينع الالعبون من مالمسة بعضهم البعض.
• يعيد الفريق الذي نودي امسه اللعب بالكرة،
انطالقًا من موقع تلقهيا أو ارتدادها.

اهلدف
>> حتسني انتشار الالعبني فوق مساحة
امللعب وتمنية تسلسل املهام.
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كرة الجسناء

هدف اللعبة  :إلقاء مجيع املنافسني يف الجسن

منطقة االستهداف

التجهزي

• مساحة خمصصة للعب مستطيلة الشلك
( 8x15مرت) يقطعها هنر يف الوسط (بعرض
مرتين) أو حبل مطايط مشدود (بارتفاع
مرت واحد عن سطح األرض) ،وحتتوي لك
ضفة عىل منطقة اسهتداف مركزية (2x2
مرت).
• فريقان من  3إىل  5العبني.
• كرة.

أشاكل خمتلفة للعب

>> ميكن بناء هذه اللعبة انطالقًا من لعبة كرة
الجسناء الهشرية مع إدخال بعض التغيريات
تدرجييًا:
• يف وضعية اهلجوم :االنتقال من ريم الكرة إىل
أشاكل خمتلفة من التسديد،
• يف وضعية الدفاع :االنتقال من االعرتاض
املبارش للكرة إىل التحمك هبا (املالمسة مث
االعرتاض).
>> وقد تتحول اللعبة إىل منافسة مجاعية:
• يف وضعية اهلجوم :مترير الكرة إىل أحد
الزمالء قبل شن اهلجوم،
• يف وضعية الدفاع :محاية منطقة االسهتداف
بواسطة العبني اثنني (األول ملالمسة الكرة،
والثاين العرتاضها) للمتكن من زج املهامج يف
الجسن.
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قوانني اللعبة

• يسدد الفريقان لك بدوره الكرة (يف
وضعية اهلجوم) باجتاه ملعب اخلصم
(يف وضعية الدفاع) .لك العب تصيبه الكرة
حُيجز مع الكرة يف املاكن املخصص لذلك.
• ال ُيجسن املدافع إذا متكن من التحمك
بالكرة (املالمسة مث االعرتاض).
• جيوز لملهامجني مترير الكرة للجسني،
والذي ُيط َلق رساحه إذا أعاد ريم الكرة
بتسديدها (باعرتاضها أو دون اعرتاضها،
برضهبا حسب األصول/األشاكل املختلفة
االحمتالية).
• يستطيع املهامج أن يطلق رساح جسني
آخر إذا متكن من إصابة منطقة االسهتداف
املركزية يف ملعب اخلصم.

اهلدف
>> تطوير الدقة يف اللعب وتجشيع
اسرتاتيجية اللعب امجلايع.
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