طرح درس
دانشکده :علوم ورزشی

رشته :تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش:

نام درس :آمادگی جسمانی 2

تعداد واحد2 :

درس یا دروس پیش نیاز:

تقویم آموزشی دانشگاه:

زمان تحویل تکالیف- :

تاریخ امتحان:

روز ،ساعت و مکان کالس :یکشنبه 8.30 :الی  10.30و سه شنبه 8.30:الی  ، 10.30چمن آزادگان و سالن بدنسازی

هدف کلی درس:
رئوس مطالب

هفته

مورخ

اول

 98/06/24معرفی سرفصل ها ،تشریح شرایط و مقررات کالس و نحوه ارزشیابی درس
 98/06/26آموزش گرم کردن و سرد کردن در تمرینات

دوم

 98/06/31تشریح مولفه های مختلف آمادگی جسمانی ،اهداف و ضرورت تقویت آنها
 98/07/02تشریح سیستم های انرژی

سوم

 98/07/07تقویت آمادگی هوازی
 98/07/09تقویت آمادگی هوازی و نحوه ارزیابی آن

چهارم

 98/07/14معرفی روشهای نوین در تقویت آمادگی هوازی
 98/07/16تقویت استقامت عضالنی و تشریح انواع آزمونهای استقامت عضالنی

پنجم

 98/07/21آزمونهای استقامت عضالنی ،نحوه صحیح حرکات و عضالت درگیر در آنها
 98/07/23آزمونهای استقامت عضالنی ،نحوه صحیح حرکات و عضالت درگیر در آنها

ششم

 98/07/28تقویت سیستم اسیدالکتیک و معرفی روشهای مورد استفاده برای تقویت این سیستم
 98/07/30تقویت سیستم اسیدالکتیک و معرفی روشهای مورد استفاده برای تقویت این سیستم

هفتم

 98/08/05تعطیل رسمی
 98/08/07تعطیل رسمی

هشتم

 98/08/12معرفی و تشریح قدرت عضالنی به عنوان یکی از فاکتورهای آمادگی جسمانی
 98/08/14تشریح و توضیح روش به دست آوردن یک تکرار بیشینه و روش استفاده از آن در افزایش قدرت

نهم

 98/08/19معرفی تعدادی از روشهای کار باوزنه جهت تقویت عضالنی
 98/08/21معرفی تعدادی از روشهای کار باوزنه جهت تقویت عضالنی

دهم

 98/08/26تمرینات تقویتی همزمان فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی اعم از هوازی ،قدرت عضالنی  ،استقامت
عضالنی و...
 98/08/28تمرینات تقویتی همزمان فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی اعم از هوازی ،قدرت عضالنی  ،استقامت
عضالنی و...
 98/09/03توضیح چگونکی تبدیل قدرت و استقامت عضالنی به سرعت و چابکی در رشته های مختلف ورزشی

یازدهم

 98/09/05چگونکی تبدیل قدرت و استقامت عضالنی به سرعت و چابکی در رشته های مختلف ورزشی

دوازدهم

 98/09/10چگونکی تبدیل قدرت و استقامت عضالنی به سرعت و چابکی در رشته های مختلف ورزشی
 98/09/12معرفی شیوه تمرینات دایره ای و استفاده از آن

سیزدهم

 98/09/17معرفی شیوه تمرینات دایره ای و استفاده از آن
 98/09/19معرفی سرعت و چابکی و توان و نحوه تقویت آنها

چهاردهم  98/09/24معرفی سرعت و چابکی و توان و نحوه تقویت آنها
 98/09/26معرفی انسجام و تمرینات عملکردی در رشته های تخصصی ورزشی
پانزدهم

 98/10/01امتحان پایان ترم
 98/10/03امتحان پایان ترم

شانزدهم

 98/10/08امتحان پایان ترم
 98/10/10امتحان پایان ترم

نحوه ارزشیابی:
حضور به موقع در کالس و مشارکت در فعالیت های کالسی
امتحان پایان ترم
منابع :آمادگی جسمانی عباسعلی گائینی ،علم تمرین بومپا

