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باز ی ا سکیت بو رد
PE RS IAN

یسازد .همچنان این
تمرین با اسکیت ،بازی را آموزند هتر و جالبتر م 
یکنند تا تعادل و کنترل خود
بازیها به بازیکنان جدید اسکیت بورد کمک م 
را حفظ نمایند.
بازیهای اسکیت بورد مزایای دیگری نیز دارند
آموخنت و تمرین کردن روشهای جدید اسکیت بورد

یدهد تا مهارتهای دیگر شان از جمله
تکنندگان امکان م 
ـ بازیها به شرک 
ی ،روحیه تیمی و خالقیت را توسعه دهند.
همکار 
یتوانند سطوح هموار بتونی را به میدان رقابتی برای
ـ بازیها م 
اسکیتبازان تبدیل کنند.
ـ بیشتر بازیها در سطوح مختلف برای اسکیتبازان قابل دسترسی است
یگردد.
که این سبب تشویق و همکاری بازیکنان م 
یتواند به راحتی  ۱۰الی  ۱۵دقیقه را در بر گیرد.
ـ یک تمرین بازی اسکیت م 

کهای کلیدی هر بازی را
در پیوند زیر بیش از  ۲۰ایده بازی وجود دارد .تکنی 
یشود در این لیست اضافه کرد.
یتوان دید و اگر پیشنهاداتی بود م 
م 
goodpush@skateistan.org

بازی قطار

اعتماد به نفس ،روحیه تیمی ،خونگرمی.
ینشینند
اسکیتم 
رویاسکیت
قطار روی
یکقطار
به یک
شاگردان به
شاگردان
یگیرند .مربی با یک
و نفر جلوی را با دست م 
یکشد .مربی به
طناب نفر اول را بسمت خود م 
یکشد و شروع
آرامی گروه را به سمت خود م 
یکند .وقتی قطار
به حرکت زیگزاگی م 
یگردد.
شاگردان بهم خورد ،بازی از نو آغاز م 

چراغ سبز و سرخ

امنیت ،جلو رفتن ،بریک یا ترمز

شآموزان در فضایی آزاد در یک صف
دان 
یشوند .مربی در وسط منطقه ایستاده
ایستاده م 
و فریاد »چراغ سبز« )رو به جلو( ،چراغ سرخ
بریک یا ترمز و چراغ نارنجی )آهسته( را صدا
یزند .اگر شاگردی به چراغ سرخ به زودی
م 
متوقف نشد باید از اول شروع کند.

بازی آینه

همکاری ،تسلط بر اسکیت ،خالقیت

شآموزان در سطوح مشابه به صورت دو نفری
دان 
یشوند.
و رو در رو باالی اسکیت خود ایستاده م 
یکند.
اولی حرکت دومی را تکرار م 
یشود به صورت برعکس هم انجام
این بازی م 
شود .یعنی تکرار عکس حرکت.

فلیپ دیک

تعادل

شآموزان در یک دایره ایستاده شده و اسکیت
دان 
یدهند .تا
را سر چپه بر روی انگشتان پای قرار م 
یشمارند و با یک جهش اسکیت را به حالت
سه م 
یگردانند .بگونهای که خود روی اسکیت
اول بر م 
قرار گیرند.

مسابقه

خر چنگ

از تسلط بر اسکیت اطمینان حاصل کنید که همهی
شآموزان روی اسکیت به گون هی خرچنگ قرار بگیرند .دو
دان 
یتوانند به سرعت به جلو بروند.
نفره و یا تمام گروه م 

بازی با توپ
تعادل ،همکاری

شآموزان به صورت دو نفره و رو بروی همدیگر گروه بندی
دان 
یشوند .در حالیکه روی تخته اسکیت خود ایستاده اند با
م 
یگیرد و
شآموز توپ را م 
یشوند .هر جفت دان 
یکدیگر روبرو م 
یدهند.
با حرکت روی اسکیت به همدیگر پاس م 

مو ش و گر به

جلو رفتن ،دور خوردن ،سرعت

باز ی کور کور ا نه

یکنند.
تکننده نقش گربه را بازی م 
 ۲و یا  ۳شرک 
شها در حال دویدن را
شآموزان نقش مو 
بقیه دان 
یداشته باشند .همه شان روی اسکیت هستند
م 
به مجردی که گربه موش را ملس کرد ،موش باید
یتوانند گاه با یک پای جلو
توقف کند .گربهها م 
بروند ،گاه پای چپ و گاه پای راست.

یشوند.
شآموزان به صورت دو نفره جمع م 
دان 
یک جفت روی اسکیت چشم بسته است و
یکوشد با اسکیت بورد خود حرکت کند .هم
م 
یکند .طوریکه به
تیمیاش او را هدایت م 
اسکیتبازان اطراف تصادم نکند.

همدلی ،تسلط بر اسکیت

پولیس و دزدها

همکاری ،چابکی

روی میدان  ۱۰تا  ۲۰نشانه گذاشته شود .دو گروه یکی پولیس و دیگر دزد
یروند
یکند و گروه دزدان به طرف نشانهها م 
یشوند .مربی بازی را آغاز م 
م 
یکوشد تا نشانه را سر جای درست
نها را سرنگون کنند .گروه پولیس م 
تا آ 
یکند که کدام
یکشد و مربی داوری م 
قرار بدهد .بازی  ۵تا  ۱۰دقیقه طول م 
یتوان جای گروهها را تبدیل کرد؛ دزدان پولیس
گروه برنده مسابقه است .م 
سها دزد.
شوند و پولی 

گرگ یخ زد ه
تسلط بر اسکیت

یکند ،شاگرد
مربی گرگ هست .وقتی یک شاگرد را ملس م 
یزند( یعنی بدون حرکت روی اسکیت و با یک دست به
)یخ م 
یرود و برای اینکه یخاش باز شود ،یک شاگرد دیگر
جلو پیش م 
یتواند حدود ده دقیقه
از زیر دستش باید عبور کند .این بازی م 
ییابد.
شآموزان ملس شوند ،ادامه م 
یا تا زمانی که تمام دان 

گرگ گیر ک

سرعت ،تسلط بر اسکیت
یشود و با اسکیتاش از گروه فاصله
یکی از مربیان گرگ م 
یروند.
شآموزان به روی اسکیت به دنبا لاش م 
یگیرد .دان 
م 
یگیرد
به مجردی که او را ملس کردند ،مربی نام کس دیگری را م 
که گرگ شود تا دانش آموزان کسی دیگری را دنبال کنند.

مسابقه جای گیر ک

سرعت ،مهارتهای فنی ،روحیه تیمی
یشوند .بسوی
گروه به دو تیم مساویانه تفسیم م 
یشتابند .به مجرد
همدیگر با اسکیتهای خود م 
یکوشد
یکوبند .هر تیم م 
نزدیکی باهم دست م 
زودتر به هدف برسد.

بازی را میتوان پیچیدهتر کرد:
بدار
موانعی مانند گذاشنت مخروطها ،سطح شی 
برای عبور و موانع دیگر.

مسابقه دایر ه ای

چابکی ،کاروینگ

یشوند و روی
شآموزان بشکل دایرهای ایستاده م 
دان 
اسکیت خود قرار ندارند .مربی دو بازیکن را انتخاب
یکند .این دو در اطراف دایره شروع به دویدن
م 
یکوشد که هر چه زودتر بجای خود
یکنند .هر یک م 
م 
بر گردد .بمجرد رسیدن اسکیت خود را گرفته و با
یرود .توجه  :برای افزایش دشواری
اسکیت به پیش م 
شآموزان ممکن است مجبور شوند یک بار
بازی ،دان 
ترفند را دوباره در محل انجام دهند.

مسابقه جای گیر ک ،
برج مخروط
چابکی ،همکاری

یشود
این بازی با دو گروه انجام م 
و به مخروطهایی احتیاج دارد که
یتوانند در باالی یکدیگر انباشته
م 
شوند .اسکیتبازان با مخروطها در
یکوشند تا به سرعت
دست م 
مخروطها را یکی روی دیگری قرار
یکنندکه به
بدهند .بعد کوشش م 
جای اصلی خود بر گردند.

لیمبو یا سینه خز
تعادل ،تسلط بر اسکیت
شآموزان با فاصله حدود ۱۰متر با
یک گروه از دان 
گرفنت ریسمان روی سینه ایستاده شوند .دیگران با
اسکیت از زیر ریسمان باید عبور کنند .گروهی که
ریسمان را در دست دارند بتدریج ریسمان را پایین
یآورند.
م 

پرش روی طناب:
یکنند در حالی که
شآموزان روی طناب پرش م 
دان 
یکند .طناب را
اسکیت شان از زیر طناب عبور م 
یتوان بعد از هر پرش موفقیتآمیز باال برد.
م 

ورزش روی ا سکیت
مهارتهای اسکیت بورد

ا خترا ع جهش
خالقیت

شآموزان با آن
شهایی را که دان 
انواع ورز 
یتوانند با اسکیت انجام
آشنا هستند ،م 
بدهند .مثل :اسکیت-فوتبال ،اسکیت-بدمینتون،
اسکیت-مینی گلف ،اسکیت-هاکی.

شآموزان به گروههای ۳تا ۵نفری تقسیم شوند.
دان 
به مدت  ۵تا  ۱۰دقیقه جهشهای را اختراع
شآموزان باید اید ههای خود را با
یکنند .دان 
م 
گروههای دیگر به اشتراک بگذارند.

بازی

S.K.A .T.E

خالقیت ،مهارتهای فنی
یکند .اگر
 ۲تا  ۶نفر .اولی با یک جهش شروع م 
یکنند.
جهش موفقیتآمیز بود ،دیگران از او تقلید م 

تعقیب سرگرو ه یا مر بی
خالقیت و تحرک

یکند ،با
سرگروه ،گروه را هدایت م 
یکند و همه افراد از
اسکیت حرکت م 
یکنند.
وی پیروی م 
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