موسوعــة األلـعاب احلركــية
مسكي

 -1معركة األكتاف
املشاركني  :مفتوح الزمن املتوقع  :من ()2إىل (5
شرح طريقة اللعبة  :توضع دائرة على األرض قطرها مرتين وخيتار اثنني متناسبني يف اجلسم حبيث يقفان داخل
الدائرة ويرفع كل منهما رجله بيد واليد األخرى خلف ظهره ومن مث حياول كل واحد إخراج زميله من الدائرة
ابلدفع ابألكتاف ويشرتط عدم استخدام األيدي أو الوقوف على الرجلني وميكن خصم نقاط على ذلك .
األدوات املطلوبة  :بدون.

 -2احلركة املمنوعة
املشاركني  :مفتوح الزمن املتوقع  :من()1إىل (5
شرح طريقة اللعبة  :حيدد املشرف للمشاركني حركة معنية ويطلب منهم تقليد مجيع حركاته ماعداتلك احلركة مث
يبدأ أبداء بعض احلركات وهم يقلدونه وفجاة يؤدي احلركة املمنوعة مث خيرج كل من قلد املشرف فيها ويلزم هنا
وجود مراقب على املشاركني لضبط استجابتهم .األدوات املطلوبة  :كرة طائرة أو كرة خفيفة.

 -3السري خطوة خطوة
املشاركني  :مفتوح الزمن املتوقع  :من ()1إىل (5
شرح طريقة اللعبة  :يوضع خط بداية وخط هناية على بعد 22مرت منه ويعطى كل العب قطعتني من الورق
املقوى مربعة الشكل حبيث حيمل األوىل ويضع الثانية مث يقفز إليها مث جيلس ويضع الثانية مث يقف ويقفز إليها مث
يلتفت مث جيلس مث يدخل مث أيخذ الورقة األوىل مث يقف مث يلتفت مث جيلس مث يضعها على األرض مث يقفز إليها
وهكذا ويشرتط تتابع هذه احلركات وهي الصعوبة يف اللعبة  .األدوات ا ملطلوبة  .قطعتني من الورق املقوى لكل .

 -4الكرة الطائرة
املشاركني  :مفتوح الزمن املتوقع  :من) (5إىل (12
شرح طريقة اللعبة :يقف ال عبوا الفريق على مسافات متباعدة ويضرب كل منهم كرة الطائرة مرة واحدة إىل زميله
حىت تسقط منهم على األرض حبيث يشرتط أن ال تضرب الكرة القدم أو ال تضرب أكثر من مرة وأن الميسك
هبا إمساكا و ال يشرتط الرتتيب بني الالعبني يف ضرب الكرة لكن يشرتط أن ال يعيد الكرة إىل الذي قذفها إليه
والفريق الفائز من تبقي معه الكرة أطول فرتة دون اإلخالل ابلشروط السابقة األدوات املطلوبة كرة طائرة أو كرة
خفيفة .
 -5قذيفة األعمى
املشاركني  :مفتوح الزمن املتوقع  :من ()1إىل (5
شرح طريقة اللعبة  :توضع الكرة يف مكان معني مث خيرج أحد الالعبني وتغمض عيناه بعد أن يرى مكان الكرة
مث يدار عدة دورات وهو يف مكانه ويطلب من فريقه توجيهه إىل مكان الكرة والذي يبعد عنه 5أمتار مث يركل
الكرة بقوة كل ذلك أتخري التوجيه والركل  .ومن املضحك أن يتحمس الالعب للركل فإذا به قد ركل اهلواء والفائز
الذي يصل للكرة أبسرع وقت .
األدوات املطلوبة  :كرة الطائرة أو كرة خفيفة .
 -6معجم اللغة
املشاركني :مفتوح الزمن املتوقع  :من ()5إىل (12
شرح طريقة اللعبة  :بعد اختيار كلمة معينة خيتار من الفريق بعدد حروف هذه الكلمة وتكتب حروف الكلمة
كل حرف على صحيفة حيمل كل العب حرفا منها مث يصطفون بطريقة متثل الكلمة وبعد ذلك خيالف املشرف
بني حروف الكلمة بنطقها برتتيب آخر لتخرج كلمة أخرى وعلى الفريق أن ترتب نفسه كي تظهر الكلمة ،
والفائز الذي يؤدي املهام أبسرع وقت .مثال  :كلمة (بندول) حترف إىل (بندول) مث إىل بل دنو هكذا ثالث
مرات كلمة أخرى ثالث مرات لفريق آخر.
األدوات املطلوبة  :قطع صحائف .
 -7األبعاد اجلديدة

املشاركني  :مفتوح الزمن ملتوقع  :من()2إىل (5

األدوات املطلوبة :منظار
شرح طريقة اللعبة  :توضع عالمة يف مكان معني مث يطلب من املشارك الوصول إىل تلك العالمة عن طريق
املنظار دون االستعانة أبحد حبيث يستخدم العدسات املبعدة للمسافات واملضحك هنا طريقة سري الالعب الذي
لن يصل إال بصعوبة .
 -8فرقـعه الب ــالون
املشاركني  2لكل فريق الزمن املتوقع  :من ( )2إىل ()5
شرح طريقة اللعبة  -:يوضع خطان بينهما مسافة (02مرت) ويوضع بني اخلطني سلك حيتوي على ابلوانت على
مسافة حمددة حبيث يقوم أحد الالعبني ابلتوجيه ويكون عند أحد اخلطوط السابقة والالعب اآلخر يكون ابجلهة
املقابلة عند اخلط الثاين ويكون معصوب العينني فيبدأ هذا الالعب ابلتحرك إىل زميله املقابل وتفجري البالون
وزميلة اآلخر يقوم بتوجيهه والفائز من الفرق هو الذي ينهي املهمة أبقل وقت  .ويشرتط أن تلعب كل الفرق يف
نفس الوقت .
األدوات املطلوبة  :سلك انيلون – كمية من البالوانت .
 -9األعمـى  .والربتـق ــال ..
األدوات :إانءان صغريان  6 +برتقاالت  +قماش لتغطية العيون املشاركني - 2 :الزمن2-1 :
 خيتار القائد اثنني من املتسابقني  ،ويوضع على بُعد مناسب منهما إانءان صغريان وجبوار كل إانء ستةبرتقاالت.
 مث تغطى أعينهما بعد ان يكوان قد عرفا املسافة. على كل واحد منهم بعد إعالن البدء أن حيمل برتقالة ويضعها يف اإلانء ،مث يرجع ليحمل أخرى وهكذا. يشرتط أال حيمل أكثر من واحدة ،والفائز هو الذي يتمكن من وضع مجيع الربتقاالت يف إانئه قبل اآلخر.حىت يبقى األخري وهو الفائز .ال مانع من تغري اسم املدينة فيطلب اسم حيوان أو غري ذلك.
 -01م ـ ــلء الكـأس
املشاركني  1 :من كل فريق الزمن املتوقع من ( )2إىل ()5
شرح طريقة اللعبة  -:يطلب من الالعب أن يضع ملعقة يف فمه ويضع يديه خلف ظهره مث يبدأ بنقل املاء من
وعاء ممتلئ إىل كأس فارغ والفائز من ينقل أكرب كمية من املاء يف الزمن احملدد ويشرتط أن تلعب كل الفرق يف

نفس الوقت .
األدوات املطلوبة  :وعاء لكل فريق كأس لكل فريق ملعقة لكل فريق.
 -00الرحـ ـ ــلة
املشاركني  :مشاركة فردية ( شخص واحد فقط من كل فريق ) الزمن املتوقع  :من ( )5إىل ()12
شرح طريقة اللعبة  :حيدد املشرف للمشاركني مسار رحلة معينة عرب الساحة من خالل أشياء موجودة فيهل مث
يطلب من املشاركني تطبيقها ومن خيطئ أبن ينسى بعض املعلومات أو يعجز عن عملية معنية حتتسب عليه
أخطاء والفريق الفائز من يـفوز أحد متسابقيه بقطع الرحلة دون أخطاء أو أبقل قدر منها .
مثال  :الرحلة السري بقدم واحدة ملسافة معنية مث القفز مسافة أبعد من خط حمدد مث السري عن ميني حاجز موجود
مث الوقوف وسط دائرة مرسومة والتكبري سبع مرات بصوت عايل مث تسلق عائق موجود  .....إخل  .وجيب أن
ينطلق كل فرد لوحده يتبعه مراقب يسجل عليه أخطائه مث ينطلق اآلخر حسب توفر املراقبني .
 -02أين الصافرة
عدد املشاركني  :مخسة أو أكثر املواد املطلوبة  :صافرة الوقت احملدد  :دقيقتان
طريقة اللـعبة :يقوم القائد بتغطية أعني املشاركني ويوزعهم يف امليدان ليبدأ هو ابلتصفري يف مكان من امليدان ال
يغريه وال يتحرك منه ..ابلطبع املشاركني سيحاولون البحث عن مصدر الصافرة وعليه حتديد مكاهنا ليحصل عليها
..يكرر القائد عدد احملاوالت إىل سبع حماوالت ملعرفة أكثر مشارك يف حتديد مكان الصافرة .
 -03نفـخ البــالون
املشاركني  2لكل فريق الزمن املتوقع من ( )5إىل( )12
شرح طريقة اللعبة  -:يعطي الالعب املشارك ابلون ويطلب منه أن يضع يديه خلف ظهره وال يستعني هبما بعد
ذلك  .مث يطلب منه أن ينفخ البالون حيت ينفجر ويشرتط أنة تلعب كل الفرق يف نفس الوقت وكذلك عندما
تنفلت البالونة من فمه خيرج الالعب  .والفائز من تنفجر البالونة منه أو ال عند انتهاء الوقت ينظر إىل أكرب ابلونة
ممتلئة .
األدوات املطلوبة  :كمية من البالوانت .
 -04جـمــع العـمـ ــالت

املشاركني  :مفتوح -الزمن املتوقع  :من ( )5إىل ()12
شرح طريقة اللعبة  :يقذف ابألوراق امللونة حبيث يكون لكل لون قيمة معنية مثال (احلمراء = 522البيضاء =
 )....122ويطلب من ال عب بعد إغماض أعني الالعبني مجع أكرب عدد من األوراق إبرشاد زمالئه والفائز
جيمع القيمة األكرب .
األدوات املطلوبة  12 :أوراق محراء  12أوراق خضراء  12أوراق صفراء  12أوراق بيضاء  ،أوراق مقواة مقاس
22×22م وميكن االستعاضة عنها بعلب فارغة خمتلفة األلوان .
-05..بـن ــاء اهل ــرم ..
املشاركني  :مفتوح الزمن املتوقع  :من ( )12إىل ()15
شرح طريقة اللعبة  -:يوضع صندوق حيوي العلب الفارغة وجبانبه أحد الالعبني الذي أيخذ عليه ويرميها إىل
الالعب الذي يليه على مسافة ( )5خطوات مث يناوهلا هذا إىل الذي يليه وهكذا حىت تصل إىل األخري والذي
حياول بناء اهلرم من هذه العلب والفريق الفائز هو الذي يستطيع بناء اهلرم قبل اآلخرين .
األدوات املطلوبة  :عدد  15علبة فارغة لكل فريق مكون من  5العبني

 -06لعـ ــبة الكراس ـ ــي
األدوات :كراسي – املشاركني  :مفتوح – الزمن املتوقع12-5 :
خيرج مخسة يقومون ابلدوران على أربعة كراسي  ،ويقوم أحد احلضور إبلقاء أانشيد منوعة سريعة أثناء دوراهنم مث
وخيرج
يتوقف فجأ فيجلسون على الكراسي مباشرة وبسرعة ،فإذا جلسوا سيبقى متسابق فيخرج من اللعبةُ ،
كرسي ،مث يبدأون الدوران وهكذا  ،فاألخري هو الفائز .
 -01ح ــركة الـدودة
املشاركني  :مجيع أفراد  ---الزمن املتوقع  :من ()1إىل ()2
شرح طريقة اللعبة  :يصطف كل فريق جالسني على األرض متتاليني تبدأ اللعبة أبن يناول األول الكرة إىل خلفه
حيث يستلقي على ظهره مث يناوهلا إايده وهكذا من الثاين إىل الثالث حىت األخري الذي ينطلق وجيلس يف مقدمة
الطابور مث يناوهلا ملن خلفه وهكذا والفائزمن يصل إىل اخلط املعني أوال على بعد 22مرت.
األدوات املطلوبة  :كرة قدم أو طائرة -عدد كرة لكل فريق .

 -01لع ــبة فك احلـبـ ـ ــل
األدوات :الصق – املشاركني - 2 :الزمن 5-2 :
تربط اليد اليمىن للمتسابق وكذا اليد اليسرى بيدي املتسابق اآلخر ،فالذي يفك احلبل الذي بيديه أوالً هو الفائز
وابإلمكان استخدام عدة طرق مثالً ربط اليد اليمىن لكل من املتسابقني أو ربط أقدامهما أو إدخال متسابق
اثلث أو رابع.
 -09عـق ــارب السـاعه
املشاركني ثالثة العبني من كل فريق  ---الزمن املتوقع من ()5إىل ()5
شرح طريقة اللعبة  -:ترسم ساعة دائرية على أرض الساحة فيها األرقام من ( )12-1وخيتار كل فريق ثالثة من
أفراده ميثلون الساعات والدقائق والثواين مثال الساعة السابعة ومخس وعشرون دقيقة وثالثون اثنية وعلى الفريق أن
حيدد الساعة ابلوقوف عليها كما جيب أن تشري الساعة اليت حددها املشرف وميكن تكرارها عدة مرات والفائز
الذي ينجز املهمة أبسرع وقت .
األدوات املطلوبة  :بدون
الوصف ابإلشارة املشاركني مجيع الفريق الزمن املتوقع من ( )2إىل (5
 -22الدوران للكرة :
يتم اختيار من كل أسرة ثالث أعضاء ميثلون األسرة ويقف مجيع األفراد املشاركني يف املسابقة على هيئة صف
ويتم وضع كرة تبعد عن املتسابقني قرابة مائة مرت تقريباً .
وبعد أن يضع مجيع املتسابقني إصبعهم على األرض يبدأون ابلدوران عند بداية الصافرة وعند الصافرة الثانية
ينطلق املتسابقني ابجلري حنو الكرة وأول من ميسك ابلكرة هو الفائز .
 -21ارم الكرة :
يتم اختيار من كل أسرة مخسة أشخاص ويتم حتديد دائرة ووضع كرة يف داخل الدائرة ويعطى كل شخص من
املشاركني رقماً ويقوم املشاركني بلمس الكرة مث يذكر قائد اللعبة رقماً معيناً حياول صاحب الرقم التقاط الكرة
ورميها على أي فرد من املشاركني وحياول البقية ابهلرب .
 -22لعبة األعمى

يشارك يف هذه اللعبة شخصان من كل أسرة إحدامها تقفل عيناه واآلخر مبصر ولكل أسرة كرة وعند بداية
الصافرة ينطلق املغمض العينان بدفع الكرة بقدمه إىل أن يسجل اهلدف ويتم ذلك بتوجيه الشخص اآلخر .
-23سباق اخليا
عبارة عن لعبة التتابع ولكن يرتدي املتسابق خيشة إىل أن يصل إىل زميله يف اجلهة االخرى فيخلق اخليشة منه
ليلبسها اآلخر وهكذا حىت انتهاء آخر فرد من اجملموعة .
 -24القاطرة
ترسل كل أسرة أربعة أشخاص ويقفون شكل قاطرة ولكن على مسافات متباعدة فعند بداية الصافرة ينطلق األول
حنو زميله جرايً وعند الوصول ينطلق الثاين إىل الثالث قفز برجل واحدة وينطلق الثالث إىل الرابع زحفاً وينطلق
الرابع إىل خط النهاية حبواً
 -25ا ملشي على الربميل ..وهي معروفة..
 -26رشاشات ا ملاء
يكون فريقان أو أكثر كل فرد منهم معه رشاش ماء ،وعلى رأسه من اخللف قطعة ورقة عليها نقطة حرب
حيث ّ
أمحر مثال ،فإذا سال احلرب مثالً خيرج املتسابق وهكذا..
 -21الدفع ابلعربة،
والبد من وجود عرابنتني! حبيث خيرج من كل فريق اثنان ،واحد يركب وواحد يدفع ،ويكون هناك سباق ملسافة
مئة مرت مثالً..
 -28كرة القدم ابلصابون!
البد من وجود بالستيك (شراع) كبري يكون عرضه عشر مرت وطوله عشر مرت ،ويوضع فيه اببني صغريين ،ويوضع
على البالستيك (الشراع) كمية ال أبس به من (الفريي أو الصابون) مث يسكب عليها املاء ،حبيث يكون الصابون
شامال امللعب أبكلمه!!
ويكون فريقني كل فريق يتكون من العبني! ومدة املباراة مخس دقائق مثال!
 -22مسابقة ( البالوانت )

املطلوب ابلوانت واااجد مليانه ماء
تكون املسابقة ألسرتني
طريقة املسابقة
األسرتني يكونون مقابلني لبعض و بينهم مسافة طويلة توجه سؤال لألسرة إن جاوبوا صح تعطيهم ابلونه ( بعدين
يقومون برميها على احد أعضاء األسرة املقابله ) إن أصاب اهلدف يعطى درجه و إن مل يصيب ال يعطى شي
و عندي رمي البالونه يكون أعضاء األسرة املرمي ليهم جالسني بدون حركه
فوائد املسابقه املتعه و ذلك إبصابة أعضاء األسرة ابلبالوانت
 -31مسابقة الشفرات أو األلغاز الورقية
تكون املسابقة ألسرتني أو فردية او ايل تيب
طريقتها تكون هناك مخس مراحل أو ( ضع املراحل اليت تريد ) توزع املرحله األوىل و ايل يسلمها تعطيه الثانيه و
هكذا كل ورقة فيها شخص أو مكان أو  .......إخل تريد من املتسابقني معرفته و تكون طريقة الطرح متنوعه
هذا منوذجني لكي يتضح املقصود
املكان يقع يف هذه اإلسرتاحة و يف اي إسرتاحه ؟؟؟؟؟ مستطيل الشكل ؟؟؟؟؟ حيبه أصحاب الوزن اخلفيف
؟؟؟؟؟ الشباب يتهاوشون ( أو يتالغون ) يف هذا املكان فقط ؟؟؟؟؟ يعترب غري حمبب للبـارديــن ؟؟؟؟؟ النوع
ال ـحــار من الشباب تلقاه شااااااب نـار يف هذا املكان ؟؟؟؟؟ أغلب الشباب ما يلبسون مشاغ يف هذا املكان
؟؟؟؟؟ يف هذا املكان شيئني متشاهبات يف أوله و آخره ؟؟؟؟؟ اجلميع يسعى ألن أيخذ شي دائري الشكل
يتواجد يف هذا املكان ؟؟؟؟؟ يكن هناك جمموعني ضد بعض ما عدا شخص واحد ؟؟؟؟؟ أغلب الشباب ما
يلبسون مشاغ يف هذا املكان ؟؟؟؟؟ اي زين األذكياء ما بقي إال نقول م ـ………………!!!!!!! ..
منوذج آخر
إقرأ القصه بتمعن و الباقي عليك :يف يوم من األايم  ........كان الشباب طالعني إسرتاحه إمسها ( الـتـنـهـات
) .......و كان الوصول يف الساعه السادسه صباحاً  .....و عندما وصولوا اإلسرتاحه وجدوا مسبحاً أزرقاً مجيالً
!!!! فأحلوا الشباب على املسؤول ابلسباحه حىت نشفوا ري ـقــهو !!!!!! فقال و هو مغمض العينني إذهبوا إىل
املسبح  ......فتح املسؤول عينيه فلم جيد أحداً من الشباب ؟؟؟؟؟ فإلتفت مينة و يسرة فرآهم يف املسبح
يطافشون و ميرحون !!!! و بعد ب ـريــهةٌ من الزمن أتى اإلفطار و كان جمموعه من السندويشات !!!!! الشباب

ينظرون إىل السندويشات بعني حااااره و السندويشات تلفظ ابلشهاده ؟؟؟؟؟ و عندئذ إنتبه املسؤول اإلجتماعي
( رامي ) إىل نقص سندويشتان ؟؟؟؟؟ فقال احلمد الـلـه اي إخوان أان أصالً شبعاااااان ( بينما هو أصالً
جوعااااااان) !!!!! الـلـه أكرب هكذا اإليثار .
املكان املطلوب هو  ..... ...... ......:ال ـ  .....ـعـ  .......احلرف األول هو خامس حرف يف املكان ايل
يبون الشباب يطبون فيه !!!!!!احلرف الثاين هو أول حرف من اثين كلمه يف بداية القصه!!!!!! احلرف الثالث
هو آخر حرف من إسم اإلسرتاحه !!!!!!احلرف السادس هو اثمن حرف من الفطور حق الشباب !!!!!!احلرف
األخري هو أول حرف من إسم املسؤول اإلجتماعي !!!!!! و هذه فكره و منوذجني قابله للتعديل و التطوير

 :-30لعبة سرعة جتمع الفريق عن طريق األصوات
يتم اختيار  15طفالً أو أقل من ذلك  5 22منهم يصدرون صوت ( طاط ) بتكرار  ، 22و 5منهم
يصدرون صوت ( طيط ) بتكرار و 5منهم يصدرون صوت ( طوط ) بتكرار وهم خمتلطون فيما بينهم  22مث
جيتمعون أبقصى سرعة واجملموعة اليت تكتمل وجتتمع أوالً تعترب هي الفائزة
كل أصحاب كلمة  ،وصوت

 -32لعبة  :صائد الكرة
األدوات  :شباك اصطياد السمك والكرة الصغرية
يتم اختيار فرقتني كل فرقة مكونة من  3من الشباب  22ويعني شاب حيمل شباك اصطياد السمك ( شبكة
هلا عصا طويلة) مهمته الرتصد للكرة الطائرة واحلرص على إيقاعها يف شبكته وتبدأ الدفعة األوىل من الفريقني
على مسافة  22مرتاً يقابلون صائد الكرة  ،ويعطى كل شاب  0أو  5من الكراة الصغرية مث تبدأ املسابقة على
اجملموعة األوىل وكل شخص من الثالثة خيلفه اثنان من جمموعته فكل شاب حياول وضع الكرة الصغرية يف
الشبكة وحبسب دخول الكرة يكون الفريق الفائز22

 -33مسابقة :املهارات املهنية
يكون جمموعتني من الشباب كل جمموعة مرتبني خلف بعض واقفني  22وتكون املسابقة على  3مراحل 22
 -1فينطلق كل واحد من الفريقني أمامه ليجد قطعة خشبية ومسامري ومطرقة يكلف بطرق ثالثة مسامري بسرعة
 -2 22مث ينطلق أمامه ليجد  3مسامري بسنة فريبط صواميلها ولو قليالً  22مث ينطلق أمامه وقد وضع له
طاولة ومشذاب خشب يدوي وعصا خشبية ( عصى مكنسة طويل ) ليقوم بشذبه وقطعه نصفني  22وكل
واحد من املتسابقني األولني عندما ينتهي خيلفه زميله بنفس العمل  22والفرقة اليت تنتهي أوالً 22هي الفرقة
الفائزة 1

 -34لعبة  :سعة املعلومات ( اإلمسية ) يسابق بني األطفال أوالشباب حبيث خيتار حرفاً  22فيطلب منه أن
يذكر  8أو عشر كلمات تبدأ حبرف واحد  :مثال حرف الباء  :فيقول ابب 2بيت 2بدر  22والشاب الذي
أييت بذلك العدد هو الفائز 2
 -35مسابقة الذاكرة
يقرأ عليه من ورقة  7أو  8كلمات  ،ويطلب منه اإلعادة ومن يستطيع إعادة الكلمات فهو الفائز

 -36لعبة املبارزة
يقف شاب معه قضيباً له مقبض كالسيف أو الرمح أو ( عصا ) مناسبة ويستقبل ثالثة من الشباب معهم دوائر
قطرها  22سم على بعد  5أمتار وكل واحد حياول قذفها وإدخاهلا يف هذا الرمح الذي مع الشاب املقابل( 22
مع أن صاحب الرمح حيرص على تلقف الدائرة لتدخل يف الرمح ) والشاب األكثر إصابة هو الفائز

 -31لعبة جتميع احلروف إىل كلمة
فيقسم عشرة أطفال إىل فريقني للمسابقة بينهما  22و يعطى كل طفل ورقة مكتوب هبا ( حرف ) مث يطلب
من كل جمموعة تكوين كلمة أبسرع وقت  22والفرقة األسرع هي الفرقة الفائزة

 -31لعبة  :مسابقة  :سيف
يتم اختيار  5طالب يقفون يف صف واحد وعلى خط مستقيم  ،ويوضع أمامهم على األرض جائزة قيمة مث
يطلب منهم إذا مسعوا كلمة ( سيف ) من الشخص القائم على املسابقة تسابقوا بسرعة من أجل أخذ تلك اجلائزة
قبل زمالئه  22وقبل قراءة القصة التالية ( يتعمد أن يغريهم يف االنطالق وذلك ابلوقوف على حريف سي من
كل كلمة حتتها خط  ،مع اإلشارة ابليد أماماً إيهاماً أبنه حان االنطالق  ) ،ويبدأ بقراءة القصة فيكون فيها جو
من املرح ابنطالقهم خطأً قبل مساعهم كلمة ( سيف )
سيم وقدم له هدية
يقال أن رجالً امسه سيفان كان يبيع سيارات قدمية ويف يوم من األايم قدم عليه رجل امسه ْ
سيكل فقبله شاكراً وملا دخل سيفان يف بيته ترك الباب مفتوحاً ليالً فدخل البيت لصاً يف
قيمة هي عبارة عن ْ
وقت نزل فيه سيل غزير وملا علم به سيفان هجم عليه ليقتله ولكن اللص قد استعد ملقاتلته فأمسك اللص
سيفون احلمام وتعلق به فرفع سيفان ( سيفاً )معه وضربه به 2

 -39لعبة مسابقة  :اخلضروات والفواكه
يتم اختيار  0من الشباب للمسابقة  22بعد أن يسميهم أبمساء الفواكه مثالً  22األول  :أمسه تفاح  2والثاين
 :أمسه برتقال  2والثالث  :أمسه موز  2والرابع :أمسه عنب  2مث تبدأ املسابقة وشرط املسابقة  :أن من يسمع
أمسه جيليس 22قليلأل مث يقف  ،ومن مل جيلس خرج من املسابقة  22ومن مل خيرج بعد هناية املسابقة فهو الفائز
 2مث يبدأ املشرف على املسابقة بقراءة تلك القصة مثالً
جاء إىل رجل ضيوف  22فاحتاج إىل شراء الفواكه منها  :عنب  -وتفاح  -وبرتقال  -وموز  -وخوخ -
ومشمش وغريها وملا ذهب إىل السوق وجد ابئعاً يبيع -املشمش -واملوز -وغريمها  ،-فوجد سعر -املوز -
غالياً وقال أن اشرتيته تركت شراء -التفاح  -وتقدم قليال فوجد -برتقاالً  -وتفاحاً  -جيداً  ،ولكن صاحب –
الربتقال -واملوز -كان غائباً 22فالتفت جهة أخرى وإذا ابئعاً آخر عنده أنواعاً من الفاكهة  -كاملنقى -
والربتقال  -والليمون  -واملوز  -وعناقيد العنب  -وكان السعر عنده معتدالً سواءً  -الليمون  -أو  -املوز  -أو
التفاح  -أو العنب  -وملا اشرتى منه الفواكه قال للبائع أان سأمحل ما أستطيع من -العنب  -والتفاح  -أما -

الربتقال  -واليمون – وابقي الفواكه فامحلها عين 22وصل الرجل إىل إىل بيته فقدم لضيوفه  -العنب  -كامالً
ألن -العنب  -كان لذيذاً أما  -اخلوخ  -والتفاح – والربتقال فقدم الشيء القليل 22

 -41لعبة مسابقة طول النفس ابلصوت
فيطلب من املتسابق أن يقول كلمة ممدودة مثل ( شعبان -رمضان ) ويستمر يف املد حيت يعجز وينقطع صوته
مع التوقيت ابلساعة لكل متسابق واألطول نفس ابلصوت هو الفائز
 -01اجلري ابلقيود
املشاركني  :مفتوح الزمن املتوقع  :من  1إىل 1
شرح طريقة اللعبة:
بعد أن يدخل الالعب رجليه يف الكيس وميسك ابطرافه بيديه ينطلق من خط البداية قفزا إىل خط النهاية مث يعود
ويكون زميله قد انطلق بعد أن وصل هو إىل خط النهاية وتكون العودة ابلركض دون القفز داخل الكيس .
والفائز هو األسرع من الفرق.
األدوات املطلوبة :كيسني لكل فريق (كيس أرز خيش

 -42اجلـ ــندي والـس ــارق
املشاركني  :مفتوح
الزمن املتوقع  :من 12 - 5
شرح طريقة اللعبة :خيرج من احد الفرق ال عب يدعي اجلندي ومن الفريق األخر ال عب يدعي السارق وتوضع
كرة يف مكان معني حبيث يتحرك إليها السارق ويتبعه اجلندي ويقلده يف كل حركة أو تصرف يؤديه فيجلس إذا

جلس ويقف إذا وقف  .مث يغافل السارق اجلندي وأيخذ الكرة ليهرب هبا إىل مكان حمدد على بعد (32مرت)
ليدخل فيسلم اجلندي أو يدركة اجلندي قبل أن يصل.
األدوات املطلوبة :كرة طائرة أو قدم.
-43تسلسل الكور
املشاركني  :اليقل عن 5لكل فريق الزمن املتوقع  :من  5إىل 12
شــرح طريـقـة اللـعـبـة:
يصطف كل فريق على شكل طابور كل طابور يصطف حبيث أن كل شخص ينظر إىل ظهر زميلة وآخر شخص
يكون عنده سلة يضع فيها الكور وكذلك أول شخص أمامه سلة ملئية ابلكور حبيث أيخذ كرة واحدة ويرميها إىل
اخللف فيستلمها الذي بعده مث يرميها إىل الذي خلفه فيستلمها وهكذا حىت تصل إىل الشخص الذي عنده السلة
فيضعها يف السلة  .وشروط اللعبة هي أن تكون الكرة تسري ابلتسلسل وأن ال يلتفت أى ال عب إىل زميله
وتؤخذ املسافات بني الالعبني بعني االعتبار (مرت مثال حسب نسبة الالعبني)والفريق الفائز الذي يوصل أكرب
عدد من الكور بعد هناية الوقت.
األدوات املطلوبة :سلتني للكور لكل فريق  12كور من احلجم املتوسط لكل فريق.
 -44مجع العالمات
املشاركني  :مفتوح
الزمن املتوقع  :من ( )5إىل 12
شرح طريقة اللعبة:
يقذف ابألوراق امللونة حبيث يكون لكل لون قيمة معنية مثال (احلمراء = 522البيضاء =  )....122ويطلب من
ال عب بعد إغماض أعني الالعبني مجع أكرب عدد من األوراق إبرشاد زمالئه والفائز جيمع القيمة األكرب.
األدوات املطلوبة:

 12أوراق محراء  12أوراق خضراء  12أوراق صفراء  12أوراق بيضاء  ،أوراق مقواة مقاس 22×22م وميكن
االستعاضة عنها بعلب فارغة خمتلفة األلوان.
 -05حاج ـ ــز الـ ــصد البــشري!!.
شرح طريقة اللعبة:
ترسم دائرة على حسب عدد ال عيب الفريق حبيث حييطون هبا إحاطة اتمة ويقف يف منتصف هذه الدائرة ال عب
معه الكرة وحياول إخراجها من هذا احلاجز البشري بركلها من منتصف الدائرة خالل زمن معني واال خسر .
ويشرتط أن يبدل الفريق أماكنه بعد كل حماولة من الالعب مستغلني انشغاله إبعادة الكرة إىل املنتصف.
األدوات املطلوبة:
كرة طائرة أو كرة خفيفة.
 -46محـ ـ ـ ــاية الـه ـ ــرم..
املشاركني  :ال عب مقابل العب
الزمن املتوقع  :من 12 -5
شرح طريقة اللعبة:
ترسم دائرة كبرية ويف منتصفها هرم من العلب يقف جبانبه العب يدافع عن اهلرم من ضرابت الفريق خارج الدائرة
 ،وحياول الفريق إسقاط اهلرم خالل زمن معني أو يكون الالعب هو الفائز مع مالحظة أن ال يسقط اهلرم بسبب
الالعب نفسه واالاعترب خاسرا.
األدوات املطلوبة :كرة طائرة أو كرة خفيفة جمموعة من العلب الفارغة لتشكل هرما.
 -41دحرجـ ـ ــة الكـ ــرة
املشاركني  :فريقني
الزمن املتوقع  :من ()1إىل)(2
شرح طريقة اللعبة:
يرسم على األرض خطني بينهما (5أمتار) ووسط هذين اخلطني يوض خطني بينهما مرت واحد يقف أفراد كل

فريق خلف اخلطوط اخلارجية وتوضع الكرة بني اخلطني الداخليني ومع كل فريق عد من الكرت الصغرية حياول هبا
ضرب الكرة ودحرجتها إىل جهة الفريق األخر أي تتجاوز الكرة اخلط الداخلي القريب من الفريق اآلخر ويستفيد
كل فريق من كور الفريق اآلخر الىت أتيت إىل جهتهم.
األدوات املطلوبة:
كرة طائرة – كورتنس أرض عدد 2لكل أربع ال عبني.
 -41دوائ ـ ــر احلج ـ ــارة!!..
املشاركني  :مفتوح
الزمن املتوقع  :من  5إىل ()12
شرح طريقة اللعبة:
يصطف كل فريق على شكل قطار وعلى نفس خطهم ترسم دوائر صغرية بني كل دائرة وأخرى (5أمتار ) وعدد
الدوائر نصف عدد الفريق الزوجي يصطف الفريق حبيث يكون بني األول وأول دائرة (5أمتار ) مث ينطلق كل
العب ترتيبه فردي يضع حجرا حيمله يف أحد تلك الدوائر على الرتتيب األول يف الدائرة األخرية والثالث يف
الدائرة اليت قبلها وهكذا  .مث ينطلق الذين هلم الرتتيب الزوجي يف الصف بعد أن يصل أولئك إىل خط حمدد بعد
الدائرة األخرية وحيملون تلك احلجارة اليت وضعها زمالئهم مث يصطفون معهم يف نفس الرتتيب بعد ذلك تكون
العملية عكسية من اجلهة الثانية والفائز من ينجز هذه املهمات أبسرع وقت.
 -49لعبة األكواب
األدوات :أكواب :املشاركني - 6 :الزمن املتوقع: 1-2
خيرج ستة أشخاص ويوضع أمامهم مخسة أكواب.
بينهم وبينها مسافة ستة أمتار تقريباً.إذا مسعوا الصوت إشارة لالنطالق ينطلقون وكل متسابق أيخذ كوابً واحداً ويبقى احد املتسابقني ليس لهنصيب فيخرج ،واألخري هو الفائز.
 – 52ابتدع لعبة :
تعطى ورقة لكل شخص يف اجملموعة وعلى كل شخص كتابة طريقة عمل لعبة حركية  ..الفائز يكون أبفضل لعبة
مع أفضل شرح هلا .

