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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 
 

)١ :العد باستخدام العلب  
رقام ثم تطلب من  أ ثم تكتب عليهافارغة تجمع زجاجات مياه بالستيكية :ة الطريق 

 بإحصاء يقوم أن يرمي بالكرة تجاهها من على بعد معين ثم اطلب منه أنالطفل 
 . الكره الصطدامعدد العلب التي سقطت نتيجة 

ما  ) ٦ ، ٢أسقط رقم   ( :مثًال يجمع عدد أرقام العلب أن تطلب منه أنويمكن 
 ) .٨  ( تصبح نقاطهوع النقاط التي أحرزتها ؟مجم

 
 . يعشقون األلقاب فاألطفالوآذلك األلقاب  : توزيع المهام على الالعبين

 ترتيب بإعادةوالطفل الذي يقوم ) اإلحصاءملك ( الطفل الذي يقوم بعد النقاط :مثال
 .)لهداف الكبيرا(  يلقب بـأن الكرة فيمكن بإلقاء الذي يقوم أما) مظالولد المن(العلب 

 
  :اللعبةالهدف من 

 إسقاط من اجل الالزمة وآذلك تقدير القوة وأعينهم أيديهم مابين التنسيقيتعلمون .أ
 .واحدوقت عدة علب في 

 .األعداد العلب وجمع إحصاءيتعلمون . ب
 . ترتيب العلب بعد آل لعبهإعادةيتعلمون مساعدة بعضهم البعض من خالل . ج

 

)٢ :قالدة والخرزات عد باستخدام اللا 
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   الخرزات في السلك إدخال وخرزات ويطلب منه  سلكَاأو  يعطى الطفل خيطَا:الطريقة
م الخرزات ثم ظ يحدد له وقت معين لينأو هو الفائز أآثر يجمع األوالد واحد من وأآثر

 األلعاب التي تنمي المهارات الحسابية  
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  : اللعبةالهدف من 
 .واإلحصاء لعملية العدد األطفالتزداد ممارسة  - أ
  .أصابعهم على التحكم في قدراتهمتنمي  - ب

     

 :لعبة تخمين الصور )٣
  يمكن جمع صور في مذآرة بحيث تحتوي آل صفحة على صورة ثم قم بقص :الطريقة  

 ثم قم بوضع الورقة ذات اآلخر  دون فصلها تماما من الجانبأفقيه شرائح إلىورقة 
 وانظر متى يستطيع الطفل األخرى تلو الواحدة حالشرائالشرائح فوق الصورة ثم ارفع 

 .التعرف على الصورة
  :اللعبةالهدف من 

  . صغيرةأجزاء الكل يتكون من أن عملية حسابية وهي األطفال يتعلم -أ 
 ةن آل قطه الزمأ ونفصلةم تتكون من قطع ة يدرك الطفل ان الصورة الكامل-ب 

كل ال جزء فعال من إال آل فرد منا ما هو أنويمكن توضيح  .بأآملهالتكوين الصورة 
  .المسلمة مةوهي األ

 

  :)ودقات القلب (  عدد مرات الشهيق والزفير إحصاءلعبة  )٤
قلب  دقات الأو يعد ويحصي عدد مرات الشهيق والزفير أناطلب من الطفل  :الطريقة

 دقائق ثم اطلب منه ٣ه ممارسة الرآض والقفز لمدة ب من ثم اطلة،ة واحدخالل دقيق
م بطرح معدالت  ثم اجعله يقوأخرى دقات القلب مره أو الشهيق والزفير وإحصاءعد 

 . ويالحظ الفرق الكثيرةالقليلة من التنفس 
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  :اللعبةالهدف من 
 .طرحوال واإلحصاء لعمليه العد األطفالزيادة ممارسة  -أ      
  .المنتظمةتذآير الطفل بنعمة التنفس ودقات القلب  -ب      

 

  :األعدادلعبة تخمين وتقدير  )٥
أخذ عدد منها دون  حبات ،أزرار ثم يقوم آل طفل باألطفاليوضع أمام : الطريقة   

 اآلخرفي يد الطفل  ، أو يطلب منه تقدير مابسرعةتقدير العدد  عدها ويطلب منه
 . تقديرَا والفائز هو األقرب

 :عدد الخطوات 
، تخمين عدد  يصعدأن اطلب من الطفل تقدير عدد درجات السلم قبل :آخرمثال 

 بالشبر وبالمتر أ، تخمين طول وعرض غرف البيت  المسجدإلىالخطوات من البيت 
  .رةالصغي لألشياء باألصابعأو بالقدم أو 

 

 :اللعبة متعددة الطرق  )٦
       بألوانعلى قصاصات من ورق أو آرتون )  ٩ إلى ٠( من األرقاماآتب  : الطريقة 

 الالعب الكره أعط في مناطق مختلفة على الحائط ثم األرقام، ثم قم بلصق هذه مختلفة
 ومستوى مهارته ومعرفته بالالععمر حسب بواطلب من آل العب طلبًا معينًا 

  :  فمثَالالحسابيةبالمسائل 
 ......... .رخض األاألحمر، على اللون ةاقذف الكر 
 .(..........) الرقم تجاهاب ةاقذف الكر 
 .)فردي، زوجي ( باتجاه رقم ةاقذف الكر 
، )١-٣( طرح،)٥+٢( باتجاه الرقم الذي يكون حصيلة جمع ةاقذف الكر 

 ).٢*٤( ضرب ،)٣÷٦(قسمة
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  :أخرى ةطريق    
 يقوم  الكره نحو الرقمإلقاء على األرض وبدال من األرقام تقوم بلصق أنيمكن 

 .فوقهالطفل بالقفز 
 

   :ةوالكر) فالشراش(الغطاء  )٧

   ثم زاوية بأطراف الشراشف آل منهم في باإلمساك األطفاليقوم أربعه من : الطريقة 
، ويطلب منهم رفع الغطاء في وقت في وسط الشرشف) من القطن (ة مناسبةتوضع آر

وهكذا ) .... ، أثنين، احدو(واحد حتى ترفع الكره في الهواء ويقومون بالعد الجماعي 
 . ١٠٠  عددإلى حتى تسقط الكره فقد يصلون العمليةيكررون 

 
  :اللعبةالهدف من    

  . اإلحصاء األعداد واألطفاليتعلم  - أ
 .يتعلم الطفل العمل ضمن مجموعه وأهمية التوافق وعدم الشذوذ عنهم  - ب

               
 

 :لعبة آرة السلة  )٨
لة على الجدار أو ضع سلة مهمالت أو أي شي يقوم علق مرمى آرة الس: الطريقة

 .المرمى الكرة في إلسقاطمقامها ثم أعط آل طفل ثالث محاوالت 
  : الهدف من اللعبة

 . وأعينهم معَا أيديهمتتيح لألطفال ممارسة استخدام     

 

 
 



 
 
 

)١( :المرحةالقفزات  
  :فمثَال ودوران  يقفز وينفذ ما تطلب منه من أوامرأن تطلب من الطفل :الطريقة

 .)دورهنصف  ( أواقفز مع دوره آاملة في الهواء  
  : الهدف من اللعبة

ام الخطة  الطفل مهارة التخطيط الحرآي حيث يكون عليه توجيه عضالته إلتمإآساب
 .التي يمليها عليها عقله

 

 : لعبة البالون ) ٢(
 اللعبةجموعة بممارسة  ثم تبدأ آل م ) العبين العبين( قسم األطفال إلى : الطريقة

آثر مده في الهواء دون الفائزة هي التي تبقي البالون ألالمجموعة بأشكال مختلفة و
 :لبالون بين الالعبين وهماتقاذف ا، ومن أشكال اللعبة ض األرعلىسقوطه 

 .) وغيرها يمشيان، وهما تلقيان عن طريق األرجل أو األيديمس ، جلوس،قيام ( 
 المحافظة مع طفل واحد عن طريق قياس الزمن الذي يمكنه بةاللع استخدامويمكن  

 يقوم بقذفه أو ضربه برأسه حتى يسقط البالون هوهو بنفسعلى البالون في الهواء، 
 . األرضعلى 

 

)
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 ) : البطانيه –الشراشف (سحب  )٣
يسقط   يحافظ على توازنه حتى الأن وتطلب منه البطانيةيجلس الطفل فوق  : الطريقة
م بجذب البطانية في اتجاهات مختلفة أو تجعل األطفال يقومون بالجذب مع ثم تقو

 . ب بعنف ذالتنبيه على عدم الج

 ةاأللعاب التي تنمي المهارات الحرآي
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  : الهدف من اللعبة
 .وتوازنه يتعلم الطفل آيف يتحكم في عضالته - أ
 . الرجلين   يعمل الطفل الذي يقوم بالجذب على تقوية عضالت الذراعين و- ب
 

 ) :فزفي الق(تقليد األرنب ) ٤(
  ل آل طفل يقفز ألقصى نقطة  ممكنه، مع بث روح  لبدء القفز ثم أجعةحدد نقط:  الطريقة 

 مرة أخرى اللعبةثم آرر  ، ثم قم بتحديد نقطة استقرار آل واحد منهم بالمترالتحدي بينهم
 .  تحسين قفزاتهبإمكانهليرى الطفل أن 

 
  : الهدف من اللعبة

 .الرجلين تقوية عضالت وأيضا األطفاللتوازن لدى  تنمية مهارات ا-أ           
 .م الطفل القياس بالمتر والسنتمتريتعل -ب           

  :أخرىطريقة    
  النهاية إلى والفائز هو من يصل آاألرنبيمكن جعل مسابقة عن طريق قفزات  

  .ويتعب والفائز هو آخر من يتوقف تحديد نهايةأو  أوَال،
 

  :ةالمطرقاستخدام )٥( 

 ثالثة مسامير فوق قطعه خشبية عن طريق المطرقة أو  اطلب من الطفل طرق:الطريقة
 إخراج هويمكن أن يطلب من)  بينهما متساويةالمسافة تكون أنعلى (حجر مناسب 

 .لذلكالمسامير بالملقاط المخصص 
  : الهدف من اللعبة

  .واليد يكتسب الطفل مهارة التنسيق بين العين -أ           
  .بالسنتيمتر يتعلم آيفية قياس المسافات -  ب         
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 "يتأآد عدم إلحاق الضرر بالمتسابقين "         :عدة طرق للتسابق ) ٦(

 .  أصابع القدم فقط رؤوس سباق السير على -أ
 . سباق السير على آعب القدم -ب
 .السباق بالسير على الجانب الداخلي للقدم  -جـ
  .لى الجانب الخارجي للقدم  السباق بالسير ع-د
 ).وآذلك الجري للخلف( السباق بالسير للخلف -هـ
 ) . القفز للخلف –القفز لألمام ( السباق بالقفز على قدم واحده -و
 

 :البحث داخل صندوق الرمل ) ٧(
لب من الطفل البحث  مملوء بالرمل وأطقصندو قم بإخفاء عشرة أشياء داخل :الطريقة

 وهو مغمض العينين ليعرف قدر نعمة ه، ومرره وهو فاتح عينيه، معنها وإخراجها
  .البصر

 

 : ماذا داخل الصندوق أو الكيس أو الشنطة؟ ) ٨(
  قم بوضع بعض األشياء المتنوعة والتي بين بعضها تقارب في الملمس والحجم،:الطريقة

 ويخبرك  يده في الصندوق دون النظر و دعه يتحسس ثم يكتشفإدخالثم أطلب من الطفل 
 .بما في داخل الصندوق

 

  : الهدف من اللعبة
 .الطفل حاسة اللمس عند اللعبةتنمى هذه  -أ        

 .المتقاربة األشياءتزيد قدرتهم على التفريق بين  -        ب
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 : الكتابة بالقدم ) ٩(
  ).ل رسمه أشكا - أسمه - رقم-حرف (منه آتابة أعط الطفل قلمَا و ورقة و اطلب :الطريقة

 

 . اليسرى مثَال  لمن يكتب باليمنى )الكاتبةغير (الكتابة باليد األخرى ) ١٠(

 

 : الكرات الخفيفة ألعاب) ١١(
   ،  الورق ثم أطلب منه طلبات مختلفة أطلب من الطفل أن يصنع آرة بنفسه من:الطريقة
 :منها

 .لتا اليدين  بها بكاإلمساكوحاول ) عالي - منخفض(قم بإلقاء الكرة على ارتفاع  
 دةــــ بها بيد واحاإلمساكوحاول ) عالي - منخفض(قم بإلقاء الكرة على ارتفاع  

  . )استخدامَااليد األقل  – استخدامَااليد األآثر (
 بها بيد واحدة مع اإلمساك وحاول) عالي - منخفض(قم بإلقاء الكرة على ارتفاع  

 .) آالهما أوأحد العينين (تغميض
 .  بالكرةواإلمساك ألعلى ثم الدوران في دائرة قم بإلقاء الكرة 
 .والتقاطها ثم قذف الكرة ألعلى ثم الوقوف االستلقاء 
 .قذف الكرة بيد والتقاطها باألخرى  

 
 

 : الحبل باستخدامالقفز ) ١٢(
 المرور –فوقه  القفز( األطفال قم بربط حبل بين شيئين ثم أطلب من الطفل أو :الطريقة

 مرحلة يصعب على الطفل أن يقفز إلىدريج في رفع الحبل حتى يصل ويالحظ الت) تحته 
  .فوقه
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، أو مختلفةن على ارتفاعات تي حبلين ويطلب من الطفل قفزاستخداميمكن  : طريقة أخرى
 . انيقفزة للحبل األول و زحف تحت الث

 
 

  :السباق بالتناوب ) ١٣(

سم األطفال آل أثنين فريق و أطلب ثم ق) ب(ونقطة أخرى ) أ(حدد نقطة للبداية  : الطريقة
فيلمس يد صاحبه ثم يكمل ) ب (إلىحتى يصل ) أ(منهم أن يبدأ الالعب األول من النقطة 

 . والفريق الفائز هو الذي يصل أوَال مع االلتزام بما طلب منه) أ (إلى) ب(الثاني من 

 
   :من المقترح

 ) .للخلف – ماملألجري ) ( قدم واحدة- القدمين(سباق جري على  •

 .وهو قائم )  للخلف –لألمام (قفز سباق  •

  .آاألرنبسباق قفز  •
 
 

 : لعبة الثعبان ) ١٤(
 وأطلب من األرض يتدلى على األخرامسك أحد طرفي الحبل ودع الطرف  : الطريقة
 . يخطو فوقه إن وقم أنت بجر الحبل آلما أراد ، أستطاعإن – يطأ على الحبل إنالطفل 

 
 :  الهدف من اللعبة

 .يتعلم الطفل التنسيق بين العين والقدم وآذالك حفظ اتزانهن  - أ
 من األجزاء حيث انه عن أمامه أفعالهم وردود استجابتهمتحسن من سرعة  - ب

 .يتحرك أن يخطو فوق الحبل قبل الثانية
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  : وإرخاؤهاشد العضالت ) ١٥(
)   الصدر–ن  البط– الرجل –اليد (  يطلب من الطفل شد عضالت من جسمه مثل :الطريقة

 . ةضالت قويع، ويبين له جعل الإرخاؤهاثم يطلب منه 

 

  : المعدنيةلعبة العمالت ) ١٦(
 : ، ومنها ، ويمكن ممارسة اآثر من لعبه بهامعدنية آل العب عمله أعط: الطريقة
 والمجموعةبعضهم  يدحرج آل اثنين متقابلين مجموعة عمالتهم في اتجاه - أ

 .تهمعمالالفائزة هي التي تتصادم 
 في العملة إدخالضع هدف يدحرج الالعب عملته تجاهه والفائز هو من يستطيع  - ب

 .المرمى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

)١( :من بداخل الصندوق  
 عرواـ يشأنحب احدهم دون ـ يغمضوا أعينهم ثم أسأن األطفال أطلب من :الطريقة

 واطلب همأعينأدخله في صندوق آبير أو أخرجه خارج الغرفة ثم أسمح لهم بفتح  و
  .المفقودتحديد الولد 

 

)٢( :الحجرإلقاء  
 بالتناوب في استهدافها واألطفال حدد هدفا معينا بوضع علبه مثال وقم أنت :الطريقة

 .واحدوأحسب عدد اإلصابة لكل 
 

لعبة   : العمالت في الحصالة إسقاط )٣(
 أحضر ثالثين عملة معدنية مثال وحصالة وأعط آل طفل مدة دقيقة مثال :الطريقة

 .األآثر، والفائز هو  الحصالةليسقط أآبر قدر ممكن من العمالت في
 

  :األطفالوجبة لذيذة من  )٤(

 يقفون في دائرة وأخبرهم أنك ستقوم بإعداد شطيرة هم األطفالاجعل  :الطريقة
 نضع فيها ؟ ثم أن، ماذا يمكن تها أخرج احدهم ليمثل قطعة الخبز، ثم أسألهممكونا

 يتظاهروا أن، اطلب منهم  تنتهيأنوبعد  ..... ) ، عسل ،جبن (ا أخرجهم واحدَا واحد
 .ومضغهابتناولها 
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 الــعــاب أخرى متنوعة             
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   : الهدف من اللعبة
 .مجموعةتنمي لدى الطفل انه جزء من  - أ
 .  معلومات حول إعداد بعض األطعمة والمشروبات األطفاليتعلم  - ب

 

 من الذي سيحتفظ بالخيط ؟ )٥(
 األرض إلى يصل الخيط أنالعبين على ال) خصر أو قدم (اربط خيطًا حول : الطريقة 

 يحاول آل منهم أن يخطو أن، ثم اطلب من الالعبين يوهو يجربحيث يجره الالعب 
والفائز هو الذي يجمع أآبر (على خيط اآلخر وينتزعه مع المحافظة على خيطه هو 

  ) . اآلخرينقدر من الخيوط بعد انتزاعها من 

 .مجموعةآل اثنين مثال  مجموعات إلى يقسم الالعبون أنيمكن  •
 

   : الهدف من اللعبة
، حيث يحاولون معرفة اآلخرين يالحظوا أن، يتعلم األطفال من الناحية االجتماعية - أ

، وحينما يكونون مجموعة يحملون يزال يحتفظ به من الذي فقد الخيط ومن الذي ال
 .على عاتقهم مسؤولية حماية ومراقبة بعضهم بعضا 

  .وأقدامهمك في خفه والتنسيق بين حرآات أعينهم  التحراألطفاليتعلم  - ب
  .أتىزيادة الترآيز ومواجهة الخطر من أي مكان  -  جـ 

 
 

 : ، ولها عدة طرق وأشكال )في التدافع(من األقوى ؟  )٦(
بحيث يقف الالعبان بجانب بعض ويتالمسان من الجانب : التدافع باألآتاف  - أ

  .باألآتاف ويحاول آل منهما أن يحرك صاحبه 



 - ١٤ -

 يقف الالعبان آل في مواجهة اآلخر ويمدان بحيث :اليدينالتدافع براحتي  - ب
 تتالمس ويحاول آل منهما دفع اآلخر همايأيد راحة ذراعيهما ويجعالن

  .للخلف
 .  وهم جلوس األيدي التدافع براحتي   - جـ         
 .مع الوقوف على قدم واحدة فقط ) أ ، ب  (   يمكن تجربة-د          

 

  .العضالت  تقوية  : الهدف من اللعبة     

 

  :) معصوب العينينووه( الناقصة األجزاء أآمل )٧(
ثم ضع ) سبوره وأورقه ( على)  مثَالهارسّي( شكل ناقص أو قم برسم شي :الطريقة
 جزء إضافةطلب منه ا قلما ملونا ثم بإعطائهبالتبادل وقم  على عيني آل طفلعصابه 

وعلى الالعبين اآلخرين مساعدة الطفل ) طلب الالعبين أولبك ط ( على للشكل بناء
المعصوب العينين حتى ينجح في وضع الجزء المطلوب في مكانه الصحيح عن طريق 

 .) أعلى،  اليمينإلى(توجيهه بعبارات 
 

  : الهدف من اللعبة
 . التعاون من خالل العمل في شي مشتركاألطفاليتعلم  -أ  
 وإتباع نتائج ايجابيه بعد االستماع إلى في الوصول خبرةال األطفاليكتسب  -ب 

 .اإلرشادات
 

 :) العينينينوهم فاتح( الناقصة األجزاء أآمل )٨(
 األجزاء إآمالثم يطلب منه ) ة من آلمناقصة حروف أو ناقصةرسمه (يعطى لكل طفل 

 .الناقصة
 



 - ١٥ -

 :التقاط آرتين )٩(
 نفسها اللحظةنه رميها على اآلخر في  احد الالعبين المتقابلين آرتين ويطلب مىيعط

 يعطى آل العب آره ويطلب من أنويمكن  . بها بكلتا يديهاإلمساكوالمطلوب من اآلخر 
 . في الوقت نفسهاألخرىالالعبين رمي الكره واستقبال 

 

  :قيادة اآلخرين مؤقتا )١٠(
يقومون بأداء يتبادل الالعبون اتخاذ دور القائد في السير في مقدمة الصف و: الطريقة

 . أصوات يبتكرونهاأوأي حرآات 
  : الهدف من اللعبة

 .والزمالة بالمساواة األطفاليشعر  -أ 
 بالنفس البتكاره لبعض الحرآات وتقليد والثقة بالسعادةيحس الطفل القائد  -ب 

 . لهاآلخرين
 

 من هذا ؟ )١١(
من المجموعة  طفل باختيار ضع عصابة على عيني أحد الالعبين ثم قم :الطريقة

  .هوتحديد من بليتحسسه معصوب العينين يلمس شعره و وجهه ويديه ثم يقوم 
وإذا لم يستطيع أجعل الطفل يتكلم بشٍئ مع تغيير صوته، وإذا ما تَعرف عليه نعصب 

 .اآلخر ثم نبدأ اللعبة من جديد 

 
 
 

 
 



 
 

 

-١ ).شرشف  –آرتون مناديل   -طاقية:  مثَال(أسرع واحد يحضر شيئَا معينَا  
-٢  .)لألمام أو للوراء(دام سباق على األق

-٣ ).لألمام أو للوراء(سباق على قدم واحدة  
-٤ ). البطن أو الظهر (سباق بالزحف على  
-٥  .آاألرنبسباق بالقفز  
 ) .ضة الغمّي (واالختباءلعبة البحث-٦  
-٧ .بالدراجاتسباق  
دة   - ل واح ياد برج ه    (ص هم بقدم ص ويلمس ان مخص ي مك ة ف ق المجموع يالح

 .)فوعة وإذا وضع قدمه ترى آم أخرج من العب المر
٨

٩ .دحرجة الكرة للصغار مع فتح األرجل  -
-١٠ .الكرة واألحجار ونحوها 
-١١ .اللعب بالطوق  
ثالَ      -١٢ ه م م في ر يرس ل دفت ص للطف ر ذات األرواح يخص م غي   :رس

ة  – خريطة ما – القمر – الشمس – سفينة –طائرة  – مروحة – آوب  –يده    خيم
ة  – فواآه وخضروات – أآلة معينة – إشارة مرور  - شارع – مسجد   – بيت   –  نخل
  . خ أدوات مطب- سرير–
-١٣ .لعبة الجهات 
-١٤ . سفينة–طائره ورقيه : مثَال مختلفة يدوية أعمال 
ابقة   مس ل وأ-١٥ رعأفض ثَالس ة  :  ، م ير فاآه فيتقش بس-اليوس الق -ةاألحذي  ل  إغ

 .األزرار
 ١٦-

 - ١٦ -

 .اللعب بالمراجيح

 ألعاب حرآية و أنشطة و برامج نافعة و ممتعة 



 - ١٧ -

 .تلوين الرسمات في دفتر الرسم -١٧
ين  أ عن طريق ذآر     األماآنل  تبدي -١٨ ون ويخرج احدهم في          ،  رقام الالعب رقم الالعب ي

ادل       اللعبة المشرف على    ثم يقول الوسط   اآن  رقمين فيحاوالن تب ذي     األم  ويحاول ال
 .في الوسط الدخول في مكان احدهما

 . يديهأو رفع الصغير برجلي الكبير أوالرآوب فوق ظهر الكبير  -١٩
 .المطاردات في مكان واسع -٢٠
 .رسم بواسطة الحاسبال -٢١
 .تعلم الكاراتيه -٢٢
 . الضغط - خلفماما - قيام جلوس:  مثَالالمختلفة ةممارسة التمارين الرياضي -٢٣
ول   -٢٤ د المجه اف القائ رج : اآتش ين أيخ د الالعب د للمجموع   ، ح ار قائ تم اختي  ةوي

ا الق            المجموعةالجالسين ثم يرجع الالعب وتقوم       ع فيه ه تتب ات معين ائد ـ بعمل حرآ
ول  ـوآالمجه ل القــ ذا   ـلما تغاف ى الالعب اآتشاف ه ة وعل ر الحرآ ائد الالعب غَي

  .القائد للمجموعة
 .ةالسباح -٢٥
روق   -٢٦ به والف ين اآتشف الش ين(ب ائر -شخص اتف والط ان-ةاله واناإلنس  - والحي

 )اليد والرجل -  والرجلالمرأة – الطفل والرجل -البرتقال والعنب
 .رآوب الخيل -٢٧
 .الرمي والتصويب -٢٨
 .نفس آتم أطول -٢٩
 . عد دون تنفسأآثر -٣٠
 .بسرعة ) بالمقلوب ( العد تنازليا -٣١
 .دون تنفس) ١ -١٠(العد تنازليا من  -٣٢
 .األرضالدوران في المكان ثم االستلقاء على  -٣٣



 - ١٨ -

ال    ثم الثاني يعيد ما   ،   دوله أو اسم مدينه    األوليذآر الالعب   : ة مثَال   الذاآر -٣٤  األولق
 . وهكذااألوالنقال  ثم الثالث يعيد ما

 . بين مجموعتينالعربية األمثالتمثيل  -٣٥
وهرير (  مثالَ ة معروف ةتختار شخصي : المختارة ةاآتشاف الشخصي  -٣٦ ل     ) ة  اب من قب

ى         ةالمجموع  ةأسئل  من خالل طرح عشرة          الشخصية  ويحاول الالعب التعرف عل
 . يكون خارج المكانالشخصيةالالعب وقت اختيار  ،فقط

ا  -٣٧ دة أوم ة ؟ فائ ا وظيف د( م ين -الي دة–ن  األذ– الع ف ا-  المع ،         )ألن
ة       االستئذان  –الخضار   - الفواآه( مافائدة   ،) األنف - اللسان -الكلى( ل دخول غرف  قب

 ) . الصوم – الصالة - قراءة األذآار–حفظ القرآن  -النوم المبكر- أحد
دواء دون      (؟  ...ما أضرار  -٣٨ اول ال ل   - السهر  – طبيب    استشارة تن رة األآ م  -آث  - الظل

ر ةالإهم -التكب ات  -الفوضى- الدراس اعة األوق دخين–إض درات- الت ر - المخ  النظ
 ).الكذب – الغيبة – السماع المحرم –المحرم 

روف -٣٩ ابقة الح ات مس م، ه رف ... .أس رق .....: بح ا ط  :وله
ائز،                - أ توزع ورقة بها جدول ويطلب من الالعب ملء الفراغات واألسرع هو الف

وان    –إنسان   (يلي أسم     ويمكن أن تكون الفراغات ما     ات    – حي ة   - سورة  – نب  مدين
 .واألسرع هو الفائز ......)  حديث– صحابي –غزوة – آتاب – جماد – دولة –

ب    - ب رح الطل م يط رف ث دد الح ثَال(يح وان م و  ) حي فهيَا ه ة ش رع إجاب واألس
 .الفائز

م أرم مجموعة          :المسافةتقدير   -٤٠ ى األرض ث َا عل ارة    ضع خط ى   من الحج ثَال عل  م
ل حجر            مسافات متب  دير مسافة آ ائز هو األقرب      ... اينة، ثم أطلب من الطفل تق والف

 ).متر(تنس أن يكون لديك  وال... تقديرَا
ات         أحضر ميزانَا للطع    :الوزنتقدير   -٤١ ، وأطلب   ام ومجموعة من األغراض والمعلب

ا    ل وزنه ا قب دير وزنه ل تق ن الطف واب   ..... م حة والص رب للص و األق ائز ه  . والف
 



 - ١٩ -

 . عطى الطفل قلمَا و ورقة و يشار  له إلى شٍئ معين ليرسمه ي: أرسم ماترى  -٤٢
ة        : اآتب أسم آل ماترى    -٤٣ ين آتاب ه خالل دقيقت ة ويطلب من يعطى الطفل قلمَا و ورق

 .الغرفة أو البيت أو الطريقفي  آل ما
الفائز هو من يجمع األآثر خالل وقت       (.......) أجمع أآبر قدر من الكلمات بحرف        -٤٤

 . تد الوقت ليوم آاملمعين، ويمكن أن يم
 ) .  الحالق– المؤذن - طبيب األسنان– الطبيب – المعلم –الخطيب ( تمثيل دور  -٤٥
 .لتعويدهم على مشارآة اآلخرين )  اعتذار - تهنئة-معايدة(آتابة األوالد رسائل  -٤٦

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-١ :)  القصة – الجمل – الكلمات –األحرف (رتب  
ثم اطلب من الطفل ) ه أو آلمات أو جمل تكون قصة أحرف مبعثر(أآتب مجموعة 

 .صحيحة الجمل بصورة أو يعيد ترتيب الكلمات أن
 . أآل – محمد – التفاحة  :مثًال

 

-٢  :)ستوب(حرآة حرآة قف  
يطلب من  ....... )  اللسانإخراج –قفز (  بحرآات مختلفة ايقومو أن األوالد

جمد في مكانهم على حرآاتهم  الوقوف والتزمهم يل،ثم عند سماعهم آلمة قف
 . والمضحكة الطريفةثم انظر آم فيها من الحرآات ،  المختلفة

 

-٣ :) اجب وتقدم ( حظ ونصيب  
 أن األوالد ثم اطلب من ،أمتار  )٤(  األخر يبعد الواحد عن األرضارسم خطين عن 
 والذي ثم اطرح سؤاًال على آل العب ، مقابل الخط الثانينالخطيييصفو على احد 

 آانت ناقصة أن ويمشي خطوه آأمله إجابته آانت أنيجيب فانه يقفز لالمام قفزه 
 . آانت خاطئة أنويرجع خطوه 

 

 
 
 

 

 - ٢٠ -

 الــعــاب من الذهن



 
 
 

)

 "نشاطات مبتكرة لمرحلة ما قبل المدرسة " مختصر آتاب 

 : طفلي صراف  )١
أعط الطفل علبة تحتوي على نقود ورقية أو معدنية ويبدأ بالعد والفرز لها ثم عد الفئات 

يمكن شراؤه بمال الدنيا عن  ال وماه  يشتري بالمال المختلف فئاتأنواشرح له ماذا يمكن 
         مخلصين؟أصدقاء ..... ،؟  تشتري لنا طعاماأن هل تقدر النقود .محدودة أمثلهطريق 

 ؟ةالجن...  ؟ثيابَا .....
 

 .بري قلم الرصاص )٢(
 

 :لوح المسامير والخيط )٣(
 أنطلب منه  الطفل خيطا واأعط ثم المطرقةثبت المسامير على اللوح الخشبي بواسطة 

 . عن طريق لف الخيط حول المساميرمختلفة أشكااليصمم 
 

 :) الحرفأو الرقم أوالشخص الناقص  ( أوالغرض الناقص )٤(
 أن وقتا ليتأملها جيدا ثم اطلب منه أعطه مع الطفل ثم إما المنزلية اإلغراضضع بعض 

كتشف الغرض  يأن منها ثم اطلب منه أآثر أو غرض بإخفاءيغمض عينيه فيما تقوم 
 .الناقص

 

)

 - ٢١ -

 :المغناطيس السحري)٥
 بين قطعتي الورقةضع ، وورقه صلبه الثالجة الطفل قطعتين من مغناطيس أعط

المغناطيس وأري الطفل آيف يتحرك المغناطيس العلوي عن طريق تحريك المغناطيس 
 .س يتبعه طفلك في تحريك المغناطيالورقة أعلى تصميم على أو يمكن رسم طريق ،السفلي



 - ٢٢ -

 :.. ...ألنكاحبك )٦(
ثم ،منه تزيينها بأقالم ملونهه على ورقه ثم اطلب ت؟دون اجاب"لم تحب والدتك" اسأل طفلك

 . في البيتة والسعادةنتشار المحبألك بذواستمتع بعد ،اطلب منه تسليمها مع هديه لوالدته
 

 )األسماء - األرقام – الحروف(  بـالذاآرةلعبة  )٧(
 مقلوبة األوراقثم ضع آل )  عشرة حروفمثَال(ين من الحروف  متطابقنموذجينصمم 
 إيجاد ويحاول مقلوبة يفتح ورقه من بينها ويعيدها أن واطلب من طفلك الطاولةعلى 

 . تحديد عدد المحاوالت المسموح بهانلها، يمك المطابقة المفردة
 

 :من يحبك؟ )٨(
 ...اذكهو أيضا ةاإلجابلسؤال عليه واآتب  ثم آرر اإجابتهودون  ؟ "من يحبك"اسأل طفلك 
ضع اسم "انظروا من يحب " مثللالئحةاختر عناوين  ، بعد االنتهاءالالئحةاقرأ له من 

 أو الثالجة قم بلصقها على م، ث الملصقات والنجومأو باألقالمويقم طفلك بتزيينها " الطفل
 . بمدى حب الجميع لهلتذآرهباب غرفته 

   

 :اإلصغاءلعبة  )٩(
 منزليه أدوات ل، استعم التي تصدرهااألصوات يغمض عينيه ويخمن أناطلب من طفلك 

 .... والقروشواألوانيآالمفاتيح والمالعق 
  

 : من التطريز للبناتحصة )١٠(
 بين الفاصلة المسافةولتكن ،اإلطراف فيه ثقوبا حول وأحدثقص من الكرتون شكال معينا 

 ولف ،خيط أواء قديم ذح) شريط( من حبل جهةرف ثم اعقد ط ،متساويةالثقب واآلخر 
 طفلتك بالتطريز عن طريق تمرير الخيط عبر أ لتبد،شريط الصق حول الطرف اآلخر

 .الثقوب



 - ٢٣ -

 :)الكره(رمي الوسائد )١١(
 التي تقوم برميها عليه حدد له مكانا ال) الكره( من الوسائدواإلفالتاطلب من الطفل الفرار 

 .يخرج منه
 

 :غسيل للبناتفرز ال )١٢(
ثم قومي ) غامقة – ملونه – مالبس بيضاء ( طفلتك آيف تفرزين الغسيل قبل غسله أري

 . فرزهاأعادهبخلط المالبس واطلبي منها 
  :الفائدة

 .ة ببعض المسؤليالطفلةتشعر  •

 .ة عمليمهارة الطفلة تكتسب •
 

 :بعيد /قريب  )١٣(
ثم شجع الطفل  ،غرفة محدده أويت  البأرجاءفي ) ىحلوقطعة  –لعبه (قم بتخبئة شي ما 
 . ابتعداذإ" بعيد "أو اقترب اذإ"قريب"يمكن تحفيزه ومساعدته بقولك ...آي يعثر عليها

 

 :ضهالغمّي )١٤(
ثم اطلب من طفلك البحث عنها  ر ساعة التوقيت وقم بإخفائها في مكان ما داخل المنزل،عّي

 .عبر اإلصغاء لصوت التكات فيها
 

 :رأشارات السي) ١٥(
 "ضوء أخضر" أمتار، وأطلب منه عند قولك آلمة ١٠قف بعيدَا عن طفلك بمسافة 

 وعليه أن يتوقف متى قلت له )   نحوكفواحدة، يزح على رجل ز، يقفض، يرآأن يسير  (
 ".أحمرضوء "
 



 - ٢٤ -

 : لوح التوازن ) ١٦(
) حجرين مرتفعين(بين بلوآتين ) سنتمترعشرين (وعرض) متر ونصف(ضع لوحَا بطول 

 . أطلب من طفلك أن يمر فوق اللوح مع المحافظة على توازنه م ث
 

 :لنسجل شريط آاسيت )١٧(
 :قم بمساعدة طفلك على تسجيل بعض المواد الصوتية له على شريط آاسيت، مثل

، ثم أطلب منه إهداءه لشخص يحبه آجدته، واالحتفاظ بنسخه ).......، قصةد، نشيقرآن (
 .منه آذآرى له عند آبره 

 

 :قال األستاذ) ١٨(
" قال األستاذ"أطلب من مجموعة من األطفال أن يطبقوا ما تطلب منهم إذا سبقته بقولك 

 .يتحركأما إذا لم يسبق الطلب بذلك فأن على الطفل أال 
يخرج " قال األستاذ"فل الذي يتحرك دون سماعه لكلمة قم بطلب أوامر متتابعة والط

 .الفائزواألخير هو 
 

 : لتذوقاختبار ا) ١٩(
 منه ب، وأطل قم بإعطائه مأآوَال أو مشروبَا بواسطة ملعقةم، ثأعصب عيني الطفل

وأطلب منه تصنيف . تسميتها عن طريق حاسة التذوق أو الشم ويمكن خلط مشروبين معَا
  .لو والمالح والمر والحامض والحارالمأآوالت والمشروبات ضمن مجموعات آالح

 

 : الرسم على الرصيف  )٢٠(
 أو الملون على الرصيف مع األبيض الطبشور باستعمالطلب من طفلك أن يرسم شيئَا ما ا

 .العناية بتنظيفه بعد االنتهاء من الرسم 



 - ٢٥ -

 :المخترعةالقصة ) ٢١(
 جملة واحده باستخداميبدأ أحد الالعبين بسرد القصة ويتناوب الجميع بالدور على تكملتها 

موضوع   تختار أنتأنمتى يتوقف القاص، ويمكن الحكم هو الذي يحدد أو جملتين فقط، و
  .القصةتدور حوله أحداث 

 

 : أمرح مع الكلمات ) ٢٢(
 من حياته اليومية والمـألوفة المستمدة يشرح لك معاني بعض الكلمات أناطلب من الطفل 

ستفاجأ باآتشاف أن )  بلد- مطيع- مميز- مناسبة- أعزب- طالق- زواج-حقيقي(لديه مثل 
 .  بالنسبة له غامضةلمات بعض الك

  .للذآرى أوراق واالحتفاظ بها في شريط أو الطريفةيمكن تسجيل بعض التعريفات 
 

 :من أنا ؟ ) ٢٣(
أنا : " واطلب من طفلك حلها، فمثَال)  األشياء – األشخاص – تالحيوانا(ألف أحاجي عن 

 )الفيل(،،من أنا .  في أفريقياش، وأعي خرطومَاك، أمل جدَامضخ
 . الحريقإخماد في د، وأساعة قوية صفاركاللون، امل صفراء ة آبيرسيارة ناأ"

 )اإلطفاءسيارة (؟أنامن 
 ....) المسجدإمام -الشرطة رجال  - األطباء( وفق طبيعة عملهم األشخاصصف 
 ...)النظارات-الطول( فيكتفى بمظهرهمواألهل لألصدقاء بالنسبة أما

 

 :السخيفة األسئلة)٢٤(
 .. مخيلته واالختيار استعمال لمساعدته على سخيفة ةأسئلطفل اطرح على ال

 :  تسأله مثالأنيمكن 

  تكون عصفورا أو سمكه ؟ لماذا ؟ أنهل تفضل  •

  تكون طاوله أو آرسيَا ؟ لماذا ؟ أنهل تفضل  •
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 :ماذا يخفي الكيس؟) ٢٥( 
اخل  المنزلية، ثم أطلب من طفلك معرفة ما في داألغراضضع في الكيس تشكيله من 

  .إليهالكيس بواسطة لمسه دون النظر 
 

 :األلوانالبحث عن ) ٢٦(
من  الموجود فِص ،)...حمراء – زرقاء(: مثال خمسة أشياء إيجاداطلب من طفلك 

 .موجودات غرفه معينه أو حتى من الخيال غير الموجود 
 

 :الصلصال من األرقام أو األبجدية األحرف) ٢٧(
ثم أعصب عينيه واطلب منه ان  ارقام من الصلصال،ساعد الطفل على صنع احرف او 

 . شكله يتحسس آل رقم أو حرف ويحاول التعرف عليه وفق
 

  :ماذا تخفي النقط؟) ٢٨(
 ، واطلب منه أن يحدد على النقط بالقلم ثم يتهجأ أسمه) نقطه نقطة( أرسم أسم طفلك 

 .ةسهل أخرىر معه بأشياء اكريمكن الت
 

 : لعبة االسماء ) ٢٩(
أخلطها آتب آل حرف من حروف أسم طفلك على بطاقة، قم بصفها لقراءة أسمه، ثم أ

 . يمكن تكرار ذلك مع أسماء أخرى ، ودعه يحاول أعادة ترتيبها
 

  :واإلحصاءالعد ) ٣٠( 
 : أشياء منزليه مثَالوإحصاءاطلب من طفلك عد 

 لبيت طلب ويمكن في خارج ا،) عدد المالعق- األبواب عدد - عدد غرف المنزل(
 ) .العصافير -  السيارات البيضاء- عدد البقاالت (



 - ٢٧ -

  :المرحالعد ) ٣١( 
على بطاقات أو أوراق ثم ألصقها على النوافذ في أنحاء  ) ١٠ إلى ١(  من األرقامدون 

 ). ٥ = ٣+٢ ( رقم معين أو قل له أريد حاصل جمع إحضارالبيت وأطلب من طفلك 
 

 : أرى بعيني ) ٣٢(
أرى بعيني شيئَا برتقالي اللون أو شي " قل لطفلك بنزهة السيارة أو القيام أثناء قيادة

 . ما رأيته باآتشافالطفل سيمرح  " ......مربعَا
 

  :)الدخيلةالكلمات (أين العنصر المختلف ؟  ) ٣٣(
 أدوات –أوني تناول الطعام  (يبعضهاأعرض على طفلك أو قل له أشياء ذات عالقة 

 ربتبري اآتشافه وأطلب من الطفل المجموعة مع يتالءمضف غرض ال ثم أ)  فواآه-الرسم
 :  مثَالللمجموعة انتمائهعدم 

 ) .المطرقة (المختلف ، )سكين – مطرقة -  شوآه– مغرفة - ملعقة(          
 

 : شمال، جنوب، شرق، غرب) ٣٤(
يت، ثم أعط  لعبه صغيره في الببإخفاء الجهات، قم أتقن، ومتى األربععلم طفلك الجهات 

 موقعها، مثال على خطوتين من الشمال وثالث خطوات من باتجاه تتعلق إرشاداتالطفل 
 .الغرب وهكذا 

 :أين نقيم ؟ ) ٣٥( 
 تحديد مكان تقريبي أمكن إذاأخضر خريطة لمدينتكم ثم فتش أنت وطفلك على حيكم و 

 . ع لبيتكم وبيوت الجيران واألصدقاء والمدرسة والمسجد فشئ جميل وممت
 
 
 



 - ٢٨ -

  : خريطةرسم ) ٣٦(
 أماآنتكم أو لغرفه معينه طبعَا عليها ي لحيكم أو لبتقريبيةساعد طفلك على رسم خريطة 

 ،) المدرسة -  المسجد– اإلطفاء مرآز -  المعلب– صندوق البريد(مألوفة وشخصية 
 .أصطحب هذه الخريطة في نزهاتكم وأشير الى االماآن البارزه خالل مرورآم بها 

 

 :لعبة اللغة) ٣٧(
) شكرَا)(إلى اللقاء) (مرحبا(عّلم طفلك األعداد وآذلك آلمات بسيطة في لغات مختلفة مثل 

إذا  أجعل لكل يوم موضوعه عند تحديدك لبلد على الخريطة وتحدث عن خصائصه ولغته،
اصة ألهل ذلك ـبة خـويمكن أن تّحضر األم وج  من لغته،متعددةات ـم طفلك آلمـّأمكن عل

 .بلد ال

 : نمو النباتات) ٣٨(
) فص ثوم غير مقشر - التفاح - الليمون – البرتقال(اغرس مع طفلك بذور بعض النباتات 

 .اغمرها بالماء لمدة أسبوع مثَال ثم الحظ النتائج بالتراب
 

 : تمثيل أدوار الشخصيات) ٣٩(
 :قم مع طفلك بتمثيل أدوار بعض الشخصيات، مثل

مع الحرص على توفير  )طبيب األسنان -الخباز - البقال - الحالق – مقدم الطعام بالمطعم(
 . تستطيع من أدوات مشابهة ألدواتهم ما
 
 
 

 :األطعمة المفضلة) ٤٠(
 الممتع للطفل أن يقوم بقص تلك ن، فمإذا آانت لديك مجالت قديمة وفيها صور ألطعمة

 . الصور ويقوم بلصقها على آرتون
 



 
 
 

 ***) سنوات ٧ إلى ٤من عمر ( ***                         

 - ٢٩ -

  :............)األرقام أو أوأول الحروف  ( األشكال إمالء )١(
 ثم اطلب منه األرقام أو الحروف أو الهندسية شكالألا وطفلك مجموعة من أنت  ارسم 

تحت المربع وفوق ضع الدائرة قل له : ، مثًال ) مثال األب(  قائد اللعبة يمليهتنفيذ ما 
مستطيل بين المربع ، الق المربعمثمن االضالع تحت شبه المنحرف وفواالضالع ،سداسي 

 المربع بين المستطيل ،ث فوق المستطيل وتحت شبه المنحرف، المثل ومثمن االضالع
 . والدائرة 

شبه المنحرف، المثلث، مثمن االضالع، المستطيل، (  : عندك آالتالي شكالألاآان ترتيب 
 المجموعة أو الولد أنجزه التي اإلشكالقارن ترتيب ) اسي االضالعالمربع، الدائرة وسد

 .بترتيبك التي رتبته على ورقتك
  :فوائد اللعبة

 ).الهندسية األشكال ( و)تحت/ فوق ( التعرف على معنى -    أ
 . التعليماتوإتباعالتعود على االنضباط -ب
 

 ) :وصف األطعمة واألشربة(بدون سكر  ، مع سكر أو مالح–حلو  )٢(
ثم ) مثَال خمسين صنفَا(حَضر قائمة طويلة من األطعمة واألشربة الحلوة والمالحة 

 السهلة ابدأ باألطعمة  ) .....-  مالح- مر-حلو( بقوله  شفهيَااإلجابةاطلب من الطفل 
 .حالتينثم أدخل األطعمة التي تحتمل 

 
 .القدرة على التمييز والوصف الدقيق   :فوائد اللعبة

 

 "ألف لعبة مسلية ومفيدة ألوالدآم"ملخصة من آتاب        



 - ٣٠ -

 :دونكمعك أو ب )٣(
اآتب قائمة باألنشطة التي يستطيع الولد ممارستها بمفردة أو التي البد من 
ممارستها مع طرف آخر، ثم قم بعرض تلك األنشطة واحدَا واحدَا وأطلب من الطفل 

 ).بدونك - معك(التمييز بينها بقوله 
 .....)..السرير ترتيب –المدرسة  إلى االنتقال – ءلعشا اتحضير –األسنان (
 
  :وائد اللعبةف

 .تمكين الولد من تقدير التعاون مع اآلخرين •

  . تستطيع مزاولة هذه اللعبة أثناء السفر   •
 

 ) :مَيز(اجمع المفيد مع الممتع  )٤(
 اعرضها على الولد وأطلب منه م، ثحَضر قائمة آلمات تدل على أشياء ممتعة

  .فرزها
 –العطلة  –لمدرسة ا –الشمس  –السيارة  – المرأة – الحلوى -العطر( :مثال

  ) .المالالتلفاز 
 ).ممتع وأيضامفيد (يخفى أن بعضها يحتمل االثنين معَا فهو  ال -

 
 :فوائد اللعبة

 .يتعلم الولد الفرق بين الممتع و المفيد  •

 . البرهان على صحة تصنيفه لشئ مااستخداميتعلم الولد التفكير عن طريق  •
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 : وجه التشابه بيني وبينك ارني )٥(
 فرصة ثالث دقائق ليكتشف آل منهما أعطهم، ثم  اثنين اثنينإلى األوالدوزع 

، والفائزون هم اللذين يكة التشابه فيما بينه وبين شرأوجهاآبر عدد من 
 .يكتشفون اآبر عدد ممكن منها

 :فوائد اللعبة

 .التعويد على الترآيز واالنتباه  •

 .مختلفين اهللا خلق البشر أنالتأآيد على  •
 

 ي تغيرت ؟نإهل ترى  )٦(
 ) حذائه -  ثيابه–شعره ( ليتأملوا  األطفال أمام ليقف األوالد احد اللعبةيختار قائد      
  بتغيير شي ماء في لباسه بعد ثالث دقائق يخرج الولد الواقف برفقة قائد اللعبة ليقوم 
 آر والفائز هو الذي يذ "  تغيرت ؟إنيهل ترون  " :ويسألهم، ثم يدخل الولد هيئته  أو 
 .أوًال التغير الحاصل  

 :فوائد اللعبة       

 . وسرعتها المالحظةالتعويد على االنتباه ودقة  •
 

  : خطأصح أم  )٧(
لوهم جيدَا خالل دقيقة واحدة  آي يتأماألطفال أمام ليقفوا األوالداختر ثالثة من 

ثم  األوالد بطرح معلومات حول لباس الثالثة على أحد م، وق أخرج الثالثةم، ثفقط
 ل، نعا جلدة ساعة زيد أسودن، لوجوارب عمر حمراء: وهكذا مثًال... .الثاني

 . المعلومة الصحيحة من بين الثالث اختيار، وعلى الولد ..... خالد بيضاء
 .وإذا أصاب ثالثة من الالعبين فإنهم يخرجون مكان الثالثة السابقين

 .تنمية حس المالحظة لدى األطفال:  اللعبةائدةف



 - ٣٢ -

 ) :أربط( أداته لكلًّ )٨(
قم بقص صور ألدوات وآالت من مجالت أو ارسمها بيدك أو اآتبها أو اذآرها 
شفهيَا ثم اعرض على الطفل الئحة أسماء أشخاص أو مهن وأطلب من أن يربط 

 .األداة والشخص

 :مثَال في ورقة واحدة) أ ،ب(تقابلتين الئحتين على بطاقات أو قائمتين مجعل يمكن  •
 األدوية – السماعة – الرضاعة – الحلي – الطائرة –السيارة ( :اآلالتواألدوات     

 الصيدلي – الطفل – الطبيب - الطيار– الرجل – ةأالمر  (:واألشخاص ، )قماش –
 .)الخياط –

 :فوائد اللعبة    
  .األشياءتدريب الولد على تحديد العالقة الدقيقة بين األشخاص و     
 

 :الحمامة تطير )٩(
 : ، ثم أطلب من األوالد إماتمتنوعاة بأشياء وحيوانات أآتب قائم
وتبقى  سم المذآور لحيوان أو شٍئ يطير،رفع أيديهم عندما يكون اال : )أ(طريقة

 .األيدي مسبلة إن لم يكن يطير
 مما يؤآل أويشرب والجلوس إن لم يكن ئالقيام إن آان الحيوان أو الش :)ب(طريقة
 .يؤآل 

، ف، خروة، بقرن، صحء، ببغاة، طائرل، فية، ذبابر، صقرنس) أ(:مثال على قائمة
 .قلقل

 .، خنزيرد، أسل، غزاة، آنافت، توي، شرطيجبنه، شا) ب:(مثال على قائمة
 
  :فوائد اللعبة

 . أختبار معلومات الطفل ومساعدته على إغناء مخزونه اللغوي في المفردات •

  .األفعالتدريب على سرعة ردود  •
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 ) :أفعل العكس(التيس العنيد  )١٠( 
) أمام (تقول:  مثَال  عليهم أن يقوموا بضدهارأوامتخبر األطفال أنها ستلقى عليهم 

  .يرجع للخلف
ينحرف ) انحرف لليسار( بكي،ي )أضحك( يرفع بصره، )أخفض بصرك(: أمثله 
 .وهكذا)  أرفع يدك –اجلس  (،لليمين

 

 :  المفتش )١١(
وأعطهم آرة صغيرة  جانب بعضهم، واحدة باستقامةقم بصف الالعبين على 

من خلف ظهورهم بواسطة أيديهم، وأخرج أحد األوالد أمامهم ليحاول يتناقلونها 
 . اآتشاف من توقفت الكرة عنده وليكن ذلك بين فترة وآخرى

 . ا، وخرج هذا مكانه وهكذثم إذا وجدها دخل مكان الالعب الذي وجدت في يده
 

 :  الرمية  )١٢( 

 

٥٠٠

٢٠٠

أو غيره، ثم أآتب فيض مربعات متصلة ببعضها بالطبشور أرسم على االر
آما هو موضح في الشكل ، ثم أعطمربع رقمَا من مضاعفات الخمسين آل 

مرات ثم سجل لكل العب األعداد التي )ثالث(يرمي به ) حجرَا(الالعب 
  وفي نهاية اللعبة تجمع أعداد آل العب، والفائز،.......أصابها وهكذا 

١٠٠ .  هو االآثر 

 : مثَال مألوفَا يمكن ترسم وسط آل مربع شيئَا :  طريقة أخرى          
ثم عين بالقرعة ترتيب األوالد في رمي )  منديل– صحن – سكين - ملعقة (

الحجر، فأذا أصاب خانة معينة قم بتسجيل أسمه عليها، واذا أصاب العب آخر 
جل أسمه على أآثر عدد من الفائز هو الذي يسو.. نفس الخانة فال يسجل له شي 

 . الخانات
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 ***  ) ســنة ١١  -  ٧ ( من عمر األطفالالعاب تناسب ***      

 ) :المرشد واألعمى (الصوت المرتفع والصوت المنخفض ) ١٣(
 قم بعد ذلك بتغطية عيني ،الغرفة أثنين أثنين ثم أرسم دائرة في وسط إلىقسم األطفال 
 الدائرة بواسطة إرشاد زميله اآلخر إلىلمجموعة األولى وعلية أن يصل أحد العبي ا

 المرشد عن الدائرة رفع) معصوب العينين(عن طريق صوته وآلما أبتعد الالعب 
لكل فريق  ) دقيقتين مثَال(صوته، وآلما أقترب منها خفض المرشد صوته، ويحدد وقت 

 . للوصول إلى الدائرة 
  

 :العملاء النحل الصغير أثن) ١٤(
) هاتف - آرسي( من الغرفة وليختر الباقون أحد األغراض في الغرفة األوالداخرج أحد 

بحيث ) طنين النحل(وعندما يعود الولد عليه الكشف عن الغرض المقصود من خالل 
 .ابتعد تدريجيَا آلما اقترب من الغرض وينخفض إذايصوت األوالد بصوت عاٍل 

         

 :)صوت من؟ (وباء الرشح) ١٥ ( 
التسجيل  آلةعلى  ل، وسَج فريقين، ثم أجعل آل فريق في غرفة خاصةإلىم األوالد قّس

ل تغيير صوته  وعلى آل ولد أن يتكلم لمدة دقيقة ويحاوالفريقين، األوالد من أصوات
سجيل اجمعهم جميعَا في مكان  من التاالنتهاءوبعد ، ذلكغير أو بالضغط على أنفه

 .  والعكس بالعكس،ول الكشف عن أصوات الفريق الثاني الفريق األثم اطلب من، واحد

 

 
 
 
 



 

 

 )لعاب ذآية لألطفالأ من آتاب مختاره(                   

 :لغوية، حسابية، ذآاء، حرآية: يمكن تقسيم األلعاب إلى -
 ). قبلها ما السادسة ونس( األلعاب التي تنمي المهارات المرئية و المكانية  -

 : ).......مخبأة قطعة لون، (حثًا عن  ب)١(
 حدد لونًا معينًا ثم أطلب من األطفال البحث عن األشياء التي تكون باللون :الطريقة 

 .النزهة أو تذآر أشياء و لو لم تكن موجودة نفسه سواء في الغرفة أو 
  :فائدتها
 .إخراج الطاقة الزائدة عند األطفال  - أ
 .ان تجعل األطفال على دراية باأللو  - ب

 

 :األشياءمطابقة ) ٢(
 آلمات، أرقام، هندسية، أشكال تلوين، حروف،(  أآتب في بطاقات أو أوراق :الطريقة
 .بعض جمع المتشابه منها إلى لثم أطلب من الطف، .. ).صور

 

  :ترتيب األسماء) ٣(
و أطلب بعد ذلك ترتيب ) أسماء أفراد العائلة ( أوراق  أآتب في بطاقات أو: الطريقة

صغر و أخرى يجمع الطفل اسمه ثم و مرة أخرى ابتداء باألألسماء ابتداء باألآبر ا
 ) .ملحوظة آل بطاقة فيها أسم واحد فقط . ( الده ثم جده ثم العائلة و

 استطاع يفوز إذا و ل يمكن قلب البطاقات و طرح أسم ليعثر عليه الطف:أخرىطريقة 
 .األولىالعثور عليه من المحاولة 
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 ألعاب مختارة للصغار
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 :ة العثور على الجائزة لعب) ٤(
أسفل إحدى ثالث علب ثم تحرك ) قطعة حلوى (  تقوم بإخفاء شيء مثًال :الطريقة

 ).الجائزة(ن يخمن العلبة التي توجد تحتها  ثم تطلب منه أشديدة،العلب الثالث بسرعة 
 .اليدين ذلك في يمكن عمل :أخرىطريقة 

 

 :)السادسة  سن  بعد ( الساعةتمثيل ) ٥(
 :ةالطريق

 آالتاسعة مثًال و تطلب منه أن يرفع ،عن طريق اليدين بأن تطلب منه ساعة معينة •
 ).اليمنى للساعات و اليسرى للدقائق ( يديه مصورًا حرآة التاسعة ، مثًال 

 .عن طريق الرسم في الدفتر  •
 

 :)البحث عن األشياء و هو مغمض العينين ( لعبة الخرائط ) ٦(
 بخرقة ثم أطلب منه الذهاب إلى المطبخ أو أرِم أمامه أغمض عيني الطفل : الطريقة

وهو مفتح عينيه شيئًا ثم بعد إغماض عينيه اطلب منه ذلك الشيء ، و يمكن وضع 
 . أشياء أمامه يتعثر فيها دون اإلضرار به 

 
 

  ***ألعاب حرآية* **

 
 :لعبة االحتفاظ بالكرة بين الفخذين مع القفز  )٧( 

ثم يطلب منه  بعدد األطفال ، ثم يطلب منهم وضع الكرة بين فخذيه إحضار آرات : الطريقة
، و يمكن أن يكون بينهم تنافس فيمن يستطيع رى للخلف أو الجنبالقفز مرَّة لألمام و أخ

 . آرة زميله مع المحافظة على آرته إسقاط
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 :)الكتابة(الرسم من الخيال أو ) ٨(
لغرفة مثًال دون النظر في الورقة التي يرسم  أطلب من الطفل أن يرسم شيئًا في ا:الطريقة
 .عليها

 

 .الورق زيادة وعي الطفل بموضع يديه على :الفائدة
 :يمكن أن اطلب منهم آتابة جمل معينة دون النظر في الورقة مثًال

 ).باإلسالمنحن قومًا أعزنا اهللا (
 

 :السادسةسن قبل لما ) لتعليم الحروف   (مطابقة حروف األسماء) ٩(
 اآتب أسم طفلك على بطاقة أو ورقة ثم أآتب ورقة أخرى فيها االسم مفصل :طريقةال

 .االسم بالترتيب آما في الحروفيجمع الحروف و اطلب منه أن 
 
 :الكلماتتخمين الحروف أو ) ١٠(

حرفًا أو آلمة و تطلب من الطفل ) الهواء أو الماء أو على األرض (  تكتب في :الطريقة
 .مثًاليها وتعطيه ثالث محاوالت محاولة التعرف عل

 .النقط ىو باليسراألصابع مثًال باليد اليمنى  تكوين الحرف باستخدام اليد و:أخرىطريقة 
 
 :ألعاب الكلمات المسجوعة ) ١١(

  يعطى آل طفل ورقة و يطلب منه أن يأتي بأربع آلمات تنتهي بحرفي :الطريقة
 : مثًال ) .......... ، ..........(          
  .موز ، لوز ، فوز ، جوز )  و ، ز  (         

 .ناموس ، فانوس ، جاموس ، طاووس ) و ، س        ( 
 .سنين ، عجين ، تنين ، حنين )  ن ي،(         

 .سنوات ، بنات ، زيارات ، أمهات ) ا ، ت         ( 
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 .حمامة ، عامة ، عمامة ، عالمة )  م ، ة (        
 .شموع ، دموع ، أسبوع ، دروع  ) و ، ع       ( 

 .أحمر ، مر مر ، تمر ، عمر ) م ، ر   (      
 .أسماك ، شباك ،ِ سواك  )ا ، ك  (       

 .قلم ، علم ، مسلم ، حكم ) ل ، م (        
  .ناس ، ألماس ، نعاس ، وسواس ) ا ، س (        
 .آتاب ، باب ، عذاب ، غراب ) ب  ا ،(        

  .شمس ، لمس ، همس ) م ، س(        
 
 .لعبة التهديف ) ١٢(

على األبواب في المنزل ويكون آل العب حارس )  ......( أو ) الكرة (  ترمي :الطريقة
 .واحدوقاذف في آن 

 
 و الثالث في الوسط )الكرة (  يمكن أن تكون اللعبة بين ثالثة أثنين يتبادلون :أخرىطريقة 
 .هااصطياديحاول 

 
 :كرة السريعة ، الكرة البطيئة ال) ١٣(

قائم يتقاذفون الكرة فيما بينهم بحسب تعليمات اليقوم الالعبون بتكوين دائرة و : الطريقة
 :  و إذا قال فيتبادل الالعبون الكرة بسرعة ألعلى) آرة سريعة ( يطلب مرة  ،على اللعبة

يقوم الالعب برفع ساقه و ) آرة ملتوية  ( : و إذا قالألسفل،يقذفونها ببطء )  آرة بطيئة (
يقوم الالعب بدورة آاملة قبل )  دائرة آرة(  : و إذا قالآخر،يقذف بالكرة ألسفل إلى العب 

 معينًا يصدر صوتًافعلى الالعب الذي يلقي الكرة أن ) آرة صوتية  ( :إذا قالوالكرة، إلقاء 
آرة صوتية دائرية  ) ( آرة دائرية سريعة(  الطلب مزدوجًا أن يكونيمكن و .إلقائهاقبل 

 ).سريعة 
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 :اللعبةف من داله
 .متأهبة تنمية مهارة اإلصغاء و أن تبقى عقول الالعبين نشطة و أجسامهم 

 
 :لعبة التصنيفات ) ١٤(

 .مجموعةعدد الالعبين أثنين أو أآثر و األفضل 
صنف العام و  يحدد الالعبون صنفًا عامًا ثم يذآر آل منهم واحدًا من أفراد هذا ال:الطريقة

 .الفائز حتى يبقى يخرج،)  ثوان ١٠( بشيء في فترة زمنية مثًال اإلتيانالذي ال يستطيع 
 أنواع الزهور، األشجار، الفواآه، الخضار، السيارات، أسماء : (من األصناف مثًال

لمصنوعة من الخشب، أنواع ، األشكال ااألصدقاء، األطعمة المفضلة، البلدان، األشكال
، األشرطة ، أحاديث نبوية في لرياض، الجبيل الصناعية، الكتبأحياء مدينة ا، األثاث
، فقهـالعقيدة، ال: ب ـالقرآن، آتب األحاديث، آتور ـ، س )اإلخالص( وع معين ـموض

 . )............السيرة ، 
  : الهدف من اللعبة

 .إدراك التصنيفات المختلفة لألشياء  خبرة في تسمية واآتساب -١
 .التذآر و االستماعم مهارات تنمو لديه -٢

 
 :مسابقة لعبة القاموس) ١٥(

عن بعض   ويبحث)مختار الصحاح (  يحضر قاموس لغوي مناسب مثل :الطريقة
 تكون أنويمكن  .لهمالمفردات الجديدة ثم تطرح آأسئلة على الالعبين مع وضع خيارات 

 .أو مصطلحات فقهية أو حديثية في آلمات القرآن 
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