
ዳንዲ ቦሩ ት/ቤት 

አዲስ አበባ 

የ2012 ዓ.ም ሶስተኛ ሩብ ዓመት ለ7ኛ ክፍል የተዘጋጀ የሰውነት ማጎልመሻ የቤት ማስታወሻ 

የአካል ብቃት እንቅስቃሴ 

የአካል ብቃት ማሇት የሰውነታችን የተሇያዩ ክፍሎች ያሇምንም ችግር በብቃት ተፈላጊውን 

ተግባራት ሲያከናውን ነው፡፡ የአካል ብቃት የሚዳብረው ሆን ተብሎ በተመረጡና ድግግሞሻቸው፣ 

የክብደት መጠናቸውና የጊዜ መጠናቸው ተጠብቀው የሚሰሩ በአካል እቅስቃሴዎች አማካይነት 

ነው፡፡እነርሱም፡ 

1. የልብና የአተነፋፈስ ብርታትን የሚያዳብሩ እንቅስቃሴዎች 

2. የሰውነት ጡንቻ ጥንካሬ የሚያዳብሩ እንቅስቃሴዎች 

3. የመሳሳብ ችሎታን የሚያዳብሩ እንቅስቃሴዎች 

4. የፍጥነትና የቅልጥፍና ችሎታን የሚያዳብሩ እቅስቃሴዎች ናቸው፡፡ 

1. የልብና የአተነፋፈስ ብርታት ማሇት በአጭር አነጋገር ኦክስጂንና ምግብን በሰውነት 

ክፍሎች የማድረስ ክህሎት ነው፡፡ የደም ዝውውር ስራና ተግባር በእንቅስቃሴ ላይ ወይም 

በስራ ላይ ሇሚገኙ ጡንቻዎች ኦክስጂንና ምግብን ማዳረስ እንዲሁም ቆሻሻን ከጡንቻዎች 

መመሇስ እና ማስወገድ ነው፡፡ የልብና የአተነፋፈስ ብርታት በስሩ ሳንባ፣ ልብን ፣ 

ደምስሮቻችንና ደምን ያካትታል፡፡ የልብና የአተነፋፈስ ብርታት ሲባል እነዚህ አራቱ 

የአካል ክፍሎች በተሻሇ ሁኔታ ላይ መገኘት ማሇት ነው፡፡ ስሇዚህ በማንኛውም 

የእንቅስቃሴ ወቅት ውጤታማ ሇመሆን አንዱ መስፈርት የልብና የአተነፋፈስ ብርታት 

በተሻሇ ደረጃ ላይ መገኘት ያስፈልጋል፡፡  

    የልብና የአተነፋፈስ ብርታትን ሇማጎልበት የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች፡-  

- በቦታ ላይ የሶምሶማ ሩጫ 

- መካከሇኛ እና ረጅም ርቀት ሩጫ 

- ገመድ ዝላይ 

2. የሰውነት ጡንቻ ጥንካሬ ሇማዳበር የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች 

የጡንቻ  ጥንካሬ የምንሇው ጡንቻዎቻችን የአንድን እንቅስቃሴ ጫና ሇመቋቋምና አፀፋውን 

ሇመመሇስ የሚያመነጩት ሀይል ነው፡፡ ጡንቻዎች አንድን ነገር ሇማንሳት፣ ሇመግፋት፣ ሇመሳብ፣ 

ሇመዝሇል፣ ሇመጠማዘዝ፣ ሇመዞር እና ሇማጎንበስ ይረዳለ፡፡ ጡንቻዎች ከጠነከሩ ድካም አይሰማም 

አደጋም በቀላለ አይደርስብንም፡፡ በአጠቃላይ የጡንቻ ጥንካሬ ካሇን በልዩ ልዩ የስፖርት 

ውድድሮችና በእሇታዊ የኑሮ እንቅስቃሴዎች ውጤታማ እንሆናሇን፡፡ 



ከወገብ በላይ የሚገኙ የሰውነት ጡንቻዎችን ሇማዳበር የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች፡- 

- ፑሽ አፕ 

- ከርል አፕ 

- በደረት ተኝቶ ከወገብ በላይ ያሇውን ሰውነት ማንሳት 

- በጀርባ ተኝቶ እግር ማንሳት 

- የተሇያዩ ክብደቶችን ማንሳት ወዘተ ናቸው፡፡ 

ከወገብ በታች የሚገኙ ጡንቻዎችን ሇማዳበር የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች፡- 

- ደረጃ መውጣትና መውረድ 

- በቦታ ላይ ዝላይ ወዘተ… 

3. የመሳሳብ ችሎታን ሇማዳበር የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች 

መሳሳብና መተጣጠፍ የምንሇው የሰውነታችን መገጣጠሚያ ወይም መገናኛ ስፍራዎችና ጡንቻዎች 

እስከሚችለት ድረስ መሇወጥና መንቀሳቀስ ሲችለ ነው፡፡ ማንኛውም እንቅስቃሴ የተወሰነ 

የመሳሳብና የመሇጠጥ ተግባር ያሻዋል፡፡ በመገጣጠሚያዎች፣ ጅማቶች፣ ጡንቻዎች ወዘተ… 

የመሳሳብና የመሇጠጥ ችሎታ ዝቅተኛ ከሆነ የእንቅስቃሴ መጠንን ይገታለ ጉዳቶችንም 

ያስከትላለ፡፡ የመሳሳብና የመተጣጠፍ ችሎታ መጨመር አካላችንን ከአደጋ ይጠብቃል 

ማንኛውንም ቴክኒክ ሇመማር ይረዳል፡፡አካላችን ጥንካሬ ይኖረዋል፣የፍጥነትና የቅልጥፍና ችሎታ 

ይጨምራል፡፡ ስሇዚህ ማንኛውም ተማሪ ከልጅነቱ ጀምሮ የመሳሳብና የመተጣጠፍ ልምምድ 

መስራት አሇበት፡፡ 

የመሳሳብ ችሎታን ሇማጎልበት የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች፡- 

- ወደግራና ቀኝ ጎናችንን ማጠማዘዝ 

- ወደ ፊትና ወደ ኃላ ማዘንበል 

- እግርን ዘርግቶ መቀመጥና የእግር ጣት መያዝ 

- እግርን በጣም ከፍቶ መቆምና ወደ ግራና ቀኝ በየተራ እያዘነበለ አንድ እግር ላይ 

መቀመጥ ወዘተ….. 

4. የፍጥነትና የቅልጥፍና ችሎታን ሇማዳበር የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች 

ፍጥነት ማሇት አንድን የተወሰነ ርቀት በአጭር ጊዜ የመጨረስ ችሎታ ነው፡፡ ቅልጥፍና ደግሞ 

አንድን ተግባር በቀላለ የእሇት ተእሇት ተግባርን ሇማከናወን ከማስቻለም ሌላ በብዙ የስፖርት 

ውድድሮች ጎልቶ ስሇሚታይ ተማሪዎች ሇወደፊቱ በሚያደርጉት እንቅስቃሴዎች ከወዲሁ ክህሎቱን 

ማዳበር አሇባቸው፡፡ 

- የፍጥነትና ቅልጥፍና ችሎታን የሚያዳብሩ እንቅስቃሴዎች፡- 

o በመሰናክሎች መካከል መሮጥ 

o አጫጭር ሜትር ርቀቶችን በፍጥነት መሮጥ ወዘተ. 



 

 


