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 بداية جديدة -الباب األّول 

 

 املرشدة العزيزة:

ر األيام األولى في الروضة والبستان على كافة األطراف في العملية التربوية: األطفال، واألهل والطواقم 
ّ
تؤث

 وحرًجا لألطفال من زّوار الروضة/ 
ً
 لدى الجميع، َبيد أّنها أكثر حساسّية

ً
التربوية، وتحمل مشاعر خاّصة

، وقد األجواء الجديدة ووجوِد الغرباء الذين لم يتعّرف إليهم بعد   من البستان. فالطفل غالًبا يخالجه القلق  

 للطفل الذي اعتاد اإلجازة في أشهر ي
ً
خش ى أال يتأقلم بينهم. من جهٍة أخرى قد تبدو األيام األولى متعبة

 الصيف حتى لو كان متأقلًما ومندمًجا.

، وأن نحرَص على تقّبل األطمن الضرورّي والحتمّي أن نتعامل مع كّل طفٍل باحتواٍء ودعٍم  فال عاطفّيٍ

 .باألمر األهل والطاقم التربوّي  املستصعبين، وعلى الشفافية بإشراك

في هذه النشرِة نقّدم لِك بعض األفكار التي من شأنها مساعدتِك في تنظيم النشاط مع األطفاِل بطرٍق 

 ء املِرحة، ولتسهيل املرحلة األولى لألطفال.إلضفاء األجواممتعٍة  أللعاٍب اقتراحاٍت سلسٍة وسهلة، ونزّودِك ب

 

 قبل البدء ننصحِك بما يلي:

  تنسيق لقاٍء مع أفراد الطاقم التربوّي الصباحّي قبل بداية السنة. من املهّم طرح كافة األفكار

عات.
ّ
 ومالءمة التوق

  املستجّدات، وبرنامج تحديد مواعيَد لقاءاٍت مع الطاقم التربوّي على مدار العام الدراس ّي ملتابعة

 العمل، ومالءمة وتنسيق البرامج.

 .زيارة الّروضة/ البستان قبل بداية العام الدراس ّي والتعّرف على املبنى وأركانه وتنظيمه 

 .املشاركة في اليوم التحضيرّي للسنة الدراسّية والتعّرف على األطفال وذويهم 

 فاق مع مديرة الّروضة على طرٍق لتبادل املعل
ّ
ة األطفال وطرق التواصل االت

ّ
ومات الهاّمة حول كاف

معهم، مثل: أطفال ذوي احتياجات خاّصة، أطفال ذوي حساسّية معّينة، تفاصيل عودة األطفال 

 وَمن يرافقهم حين مغادرة الّروضة وغيرها.



  ٍإدارّي ٍ
ّ

ات املهنّية التي قد تحتاجين والشخصيّ  ،واألهل ،األطفال فيه تفاصيل   تحضير ملف

فاق التواصَل معها.
ّ
  يجدر  االت

ّ
ٍص للملف   مع الطاقم التربوّي الصباحّي على مكاٍن مخصَّ

َ
كي يكون

ز/ة املشروع في البلدة بنسخٍة منه. في متناَول اليد. وَمّد 
ّ
 مرك

 

 :األيام األولىفي اندماج األطفال 

ر والقلق من تبّدل أفراد الطاقم خالل  ر على قد يشعر بعض  األطفاِل بالتوتُّ
ّ
البرنامج اليومّي، مما يؤث

هم بما يلي:  اندماجهم في برنامج اإلثراء بعد الظهر. يمكن مساعدت 

  من الضرورّي تخصيص دعٍم عاطفّي خاّصٍ لكّل طفٍل من أطفال الّروضة/ البستان، واحتواء

 لكّل األحاسيس. يمكن ترغيبهم بالحديث عما ي
ً
هم شرعّية هم، ومنح  حتوي جميع األطفال وتشجيع 

 البرنامج من أنشطٍة ممتعٍة. كما من الجدير التعبير  عن ثقتِك بقدرتهم على االندماج.

  ة من املهّم تخصيص  ركٍن لالستراحِة والهدوء لألطفال الذين يتعبون
ّ
من البرنامج، وتوفير إمكان

 .لالستراحة

   في نهاية الدوام التي تسبق  01-81تنسيق نشاٍط يومّيٍ مشتَرك مع الطاقم الصباحّي ملدة 
ً
دقيقة

بداية برنامج "براعم". هذا الوقت املشتَرك من شأنه تسهيل انسياب اليوم واالنتقال اإليجابّي بين 

ا أكثر ويسّهل اند
ً
 وجود الطاقم الصباحّي يمنح األطفاَل أمان

ّ
ماجهم لفترة ما بعد األوقات. كما أن

 الظهيرة. 

  ،إثراء البرنامج  بأنشطٍة ممتعٍة ومشّوقة وجّدابٍة الهتمام األطفال. يمكن االستعانة بمسرح الّدمى

 والقصص، واأللعاب االجتماعية.

 .هم باالنتماء إلى املكان  الحرص على أوقاٍت حّرٍة للعب األطفال في املراكز املختلفة، ليتعّزز شعور 

 اٍخ تربوّيٍ إيجابّي وداعٍم، والتعامل  باهتماٍم مع كّل طفٍل بشكٍل خاّص.مراعاة من 

  االهتمام بقواعد الحوار وتعزيز مبادئ التعامل باحتراٍم بين الجميع. يجدر اختيار مفرداٍت يمكن

مها وتذويتها مثل: "شكًرا، لو سمحت، من فضلك، ال نقاطع اآلخرين...".
ّ
 لألطفال تعل

 بات.املواظبة على برنا
ّ
 مٍج واضٍح وثابٍت  يساعد األطفال لإلحساس باألمان والث

 

 

 

 



 في البرنامج اليومّي:

هم على االندماج، كما تتنّوع رغباتهم  هم وقدرات  هم وطبائع  تتفاوت قدرات  ومهارات  األطفال، وتختلف أمزجت 

هم. لذا فمن الضرورّي أن يراعَي البرنامج اليومّي قدرات ونموَّ األط فال، وأن يتنّوع بما يالئم واهتمامات 

ر إمكانّياٍت لالختيار.
ّ
 الجميَع، ويوف

  .يجدر توفير أنشطٍة إنتاجّيٍة وإبداعّيٍة في مركز اإلنتاج، تتالءم وقدراِت األطفال املختلفة 

  إغناء مركز الّرسم بألواٍن متنّوعٍة )باندا، ألوان خشبّية، ألوان شمع وغيرها(، وأوراٍق وخلفياٍت

للرسم عليها )أوراق بيضاء، كرتون ملّون بأحجاٍم مختلفة ويمكن قّصه بأشكاٍل مختلفة، متنّوعة 

 قطع قماش، كرتون أسود وغيرها(.

 .إتاحة وقٍت حّرٍ للعب في املراكز الثابتة 

 .إتاحة وقٍت حّرٍ للّعب في الّساحة 

 .ابة. يمكن قراءتها في مجموعاٍت صغيرٍة وفي اللقاء الجماعّي
ّ
 قراءة قصٍص جذ

 .مسرح  الدمى يساهم في إضفاِء أجواٍء هادئٍة ومساعدة األطفال على االندماج 

  .يمكن االستمتاع  بها بطرٍق متنّوعٍة ،  املوسيقى واألغاني التي يعرفها األطفال 

ين في الهوامش(.  
َ
ي يا دنيا" و "الدنيا ربيع" املرفقت

ّ
 )انظري نشرة "شت

 

 
ّ
ة النشاطاِت هو توفير املساحة الحّرة لألطفال من جهٍة، ومرافقتهم وبال شّكٍ فإّن العامَل األهّم في كاف

هم في  تذويت قواعد العمل من جهٍة أخرى. بوساطٍة داعمٍة ومساعدت 

 

 



 

 

 

 تنظيم العمِل في برنامج اإلثراء الباب الثاني: 

 (8102العربّي عام )هذا القسم  مقتَبٌس من نشرة "تسيال" لإلثراء، إصدار قسم التعليم قبل االبتدائّي 

 

 برنامج العمل:

 

  التي تعمل في برنامج اإلثراء من  األطفاللتقسيم الوقت في رياض  واقتراحاتنماذج

 الّساعة 
ّ
 الّرابعة.-انيةالث

ذ أن ت ، ومن أجلكي ال يكون ثّمة شعور باالنقطاع  من املحبَّ
ً
 ومتكامال

ً
وضة كامال حضر جعل برنامج الرَّ

وضة.وتندمج اإلثراء مرشدة برنامج  ية األّم من الرَّ وضة قبل خروج املرِبّ  في برنامج الرَّ

ية األخير مع  00:21-00:01لهذا نقترح أن تندمج مرشدة برنامج اإلثراء ما بين الساعة   .األطفالفي لقاء املرِبّ

 : من الضَّ 00:21-00:11
َّ
وضة روري تخصيص وقت لتحضير طاوالت الط عام، غسل اليدين وتنظيم الرَّ

ية األّم ومرشدة اإلثراء واملساعدة يتساعدن مع  ة )املرِبّ في  األطفاللتناول طعام الغداء بصورة جماعيَّ

 
َّ
وضة وتحضير طاوالت الط  عام(.تنظيم الرَّ



 تناول وجبة الغداء. – 00:11-00:81

وضة وتنظيم-00:81-00:01  ثراء.للبدء بفعاليات اإل هاترتيب الرَّ

عب اإليهامّي، وأن يمارسوا : يستطيع األطفال الذين ي  مالحظة
َّ
نهون تناول وجباتهم أن يتوّجهوا إلى مراكز الل

ة أخرى.  ة نماذج مقترحة لتقسيم هناك عدَّ فعالّيات أخرى: كالّرسم، والعمل بالحاسوب، وألعاب تربويَّ

 .00:11-00:01ما بين الساعة  األطفالالوقت ضمن برنامج اإلثراء في رياض 

ل   االقتراح األوَّ

 )عالج( بواسطة موسيقى هادئة. األطفالفعاليات تبعث الهدوء في نفوس -02:11- 00:01

وضة-02:11-02:01  إلى مجموعتين: تقسيم الرَّ

ة.فعاليّ األولى:   ة رقص مع دمج أدوات موسيقيَّ ة، فعاليَّ  ات رياضيَّ

 
ّ
عب باملعجون، الطين،املوجودة في  مراكز العملة في حرَّ  ألعاب انية:الث

َّ
وضة )رسم، قّص وتلصيق، الل  الرَّ

ا ومختلًفا عن العمل الذي كان  ...(الجبص خالل برنامج يجري هنا من املفضل أن يكون العمل إبداعيًّ

وضة العادي.  الرَّ

ة  ألعاب: 03:51-00:11  الحارة، حزازير، نكات... ألعابتراثيَّ

وام. األطفال للعودةوتحضير   إلى البيت في نهاية الدَّ

 

 

 االقتراح الثاني:

وضة 00:01-02:02  إلى مجموعتين تقسيم الرَّ

 وات و خردبالعمل  : مراكز عمل إبداعي،األولى
ً
يعود بها  إعداد مصنوعات ، أوبقايا مواد وصنع سالسل مثال

فل 
ّ
 من علب سيميالك...إلخ(. إلى بيته )مثل: لعبة من صندوق لألحذية، خرخيشةالِط

 
َّ
ات رقص، دبكة، خياطة.انيةالث  : فعاليَّ

 من املمكن للمجموعتين أن تتبادال، إذا أنهت كّل واحدة فعالياتها.



مى، مسرح ظّل قصَّ – 02:02-00:11 ة،ة ودراما: مسرح د  وضة، فرقة  ، تمثيل مسرحيَّ ة للرَّ جوقة موسيقيَّ

وضة، فرقة دبكة.  رقص للرَّ

وام للعودة إلى البيت األطفالتحضير   .في نهاية الدَّ

 

 
َّ
 الثاالقتراح الث

وضة :00:01-02:01  إلى مجموعتين: تقسيم الرَّ

 ال األولى: 
َّ
عب اإلل

َّ
 .يهامّي عب في مراكز الل

انية:
َّ
وضة، تأليف قصيدة، تأليف أغنية، فعاليات مقارنة بين  الث ة في الرَّ ة )صنع قصَّ فعاليات مع القصَّ

 
ّ
 وعرض قصصه والحديث عنها...(.  نف معيَّ قصص، مقارنة بين رسومات قصص مختلفة، الحديث عن مؤِل

فلر عند ي ونطوِّ : فعاليات بشكل جماعي )وهنا ننّم أو
ّ
نه من  الِط

ّ
عاون مع مفاهيم عديدة تمِك العمل بالتَّ

نة بشكل جماعي، ة، صنع لعبة معيَّ وضة( مثال: رسم لوحة جماعيَّ وضة أطفال الرَّ  .دهان حائط في الرَّ

02:01-00:11 

 ،األطفالالتي قام بها  نشطةعن مجريات اليوم، وعرض األ والحديث جميع األطفال، لقاء أخير مع 

 
َّ
وضة.شديد على ضرورة العمل الجماعي بين والت  أطفال الرَّ

 وام.إلى البيت في نهاية الدَّ  للعودة األطفالتحضير 

 

 

 

 

 

 



 الباب الثالث: هّيا نلعب

 في تخطيط وتنظيم األلعاب
ٌ
 قواعد هاّمة

 قبل أن نبدأ... لحظة

ب  
َّ
 الفعاليات املتنوِّ  تتطل

َّ
ا نً ا معيَّ نضوًج  كاء،عة في البستان، في املجاالت الحركية واالجتماعية واالنتاجية والذ

ر في تطوير هذه املجاالت.  عدانوهما يسا ،صغاءفي القدرة على االنتباه واإل  قدرة على االنتباه امل تتطوَّ

 أيحاول وعندما ا، تدريجيًّ  صغاءواإل 
َّ
ركيز ركطفال البستان الت

َّ
ت ذهنهم، ألنَّ مقدرتهم على الت

َّ
يز سرعان ما يتشت

 قصيرة األمد. 

 تطوير االنتباه واإل إلى لبستان ي فعاليات اكي تؤدّ 
 

 صغاء يجب االلتزام بالش
ّ
 الية:روط الت

  األطفالعالقة تسامح واهتمام من املربية تجاه بناء. 

 يقتدي األطفال به يكون ذلك بمثابة مثال عملي، كي أقوال األطفال، إلى  بعنايةصغاء املربية إ

م اآلخرون
َّ
 .حينما يتكل

 ومقدرته على  ّراهن،ال اهتمامهجال موقدراته و  ،لجيل الطفللعاب والفعاليات مة األءمال

 التركيز.

  املواّد املختلفةتقديم  
ّ
و أا لعابً أو أا نتاًج إما كان كّل ة اب )املقصود باملادَّ في البستان بشكل جذ

 محادثات(.

 اإل 
َّ
في هة ات املوجَّ الفعاليّ  وأثناء مناسبات مختلفة، طفال فيأل ل وإتاحتهاجارب كثار من الت

 البستان، وخصوصً 
َّ
 صغاء.االنتباه واإل  منها با ما يتطل

 

 إنَّ إ
ّ
ة، التي لعاب املسليّ األاألنشطة املوّجهة في صغائه، هي إفل و حدى الوسائل املالئمة لتطوير انتباه الِط

 صغاء في املجاالت املختلفة للفهم.تستدعي االنتباه واإل 

عب نتقالان يحصل أمن املفروض 
َّ
عبة  أثناء الل

ُّ
طلب من الطفل خاللها خرى، ي  ألى مجاالت فعاليات إمن الل

 ا، وأن حيانً أن يستمع أ
َّ
 .خرى أحياًنا أم يتكل

وفي  ،العمل الجماعي خاللاحة، ، في الّس للقاءا أثناءلعاب في مختلف فعاليات البستان: يمكن دمج هذه األ

 إ لعاب املقترحةهذه األما و  ملختلفة،ا عياد واملناسباتوفي األ األهالي، املناسبات املشتركة مع 
ّ
اقتراحات  ال

 .وجودا للوضع امليمكن تعديلها ويمكن ابتداع ما يماثلها تبعً 

 

 



 

ة رشاداتإ  :للمربيَّ

 
َّ
 :حضيرالت

الوسائل الالزمة للعبة التي اخترتها  اعملي على تجهيز تختارينها، سوف لعاب التي األما هي ا ابحثي وقرري سلًف 

 و ص ي متناول يدك. تفحَّ في تكون كي 
َّ
 لالستعمال.  وصالحةجهزة سليمة األ  نَّ أدي بتأك

 : مثال

 وَّ أبيها متشابهة، جرّ  نغاٍم أسماع رغبت في إذا إ -
ً
  ال

َّ
 وتأك

َّ
سماع إ رغبت فيذا بينها، وإ شابهدي من الت

 وَّ أ هابيجرّ أن ت عليك أيًضا نغام مختلفةأ
ً
 .ال

عبة معقَّ إ -
ُّ
 وَّ أدة جربيها ذا بدت الل

ً
 تقفي على الصُّ كي بنفسك  ال

َّ
ّتدابير وتأخذي ال ،عةعوبات غير املتوق

 .الالزمة

 

عبة
 
 :تسمية الل

كل ش يء  ان يدعو أ مدها، ونعوِّ اسًم  ش يٍء  كِلّ ل نَّ أيعرف األطفال كي  خاص، ل تسمية كل لعبة باسمفضَّ ي  

 أو  ،باسمه
ّ
عبة بحركاتها وايصف ال

ُّ
 ".ه"هذ مبهمة كاسم اإلشارة و بكلمةأ ،الل

عبة قبل أن تذكري أكما يمكن  ،تهابخر للعبة بعد تجر آن نطلب من األطفال اقتراح اسم أيمكن 
ُّ
نت اسم الل

عبة. وحده ة مرات واستعمليهعدَّ  كّرريهد االسم عندما يحدَّ  ،القيام بها
ُّ
 خالل الل

 

عبة و 
 
 :نموذج عنها تقديمتوضيح الل

عبة بوضوح، 
ُّ
عبة ،عطاء نماذجإخرى، مع تلو األ  خطوةاشرحي الل

ُّ
 وكي تنجح ،وبعد ذلك يمكن البدء بالل

عبة يجب االهتمام بما يلي:
ُّ
 الل

 أقومي  -
ُّ
 مام األطفال.أمكان عبة، على قدر اإل نت بنفسك بعمل نماذج لل

للعبة  خرين وباملقابل اختاري األطفال ال  ،ل للعبةوَّ اختاري األطفال البارزين للقيام بالعرض األ  -

 سهلة.

عبة لم تنجح لعدم فهمها  نَّ بأفذلك يحد من االعتقاد -ل للعبة كتجربة وَّ علني عن العرض األ أ -
ُّ
الل

 أ)من الطبيعي: 
ّ
 ذكر اسمها فقط(.نقتصر على لعاب املعروفة لألطفال بل نقوم بنماذج األ ال



 
ً
لعبة  هلنجده يجو عند رجوع طفل من مرض و أ، في مناسبات مختلفة، كحضور طفل جديد للبستان مثال

 
َّ

عبة ما، يمكن استغالل الش
ُّ
فصيل: ن يشرحوها بالتَّ أرح لتطوير املفهوم. اقترحي على األطفال الذين عرفوا الل

 لخ.إ... اركينات، عدد املشاالسم، القواعد، تدرج العمليّ 

عبة
 
 :قواعد الل

بها  لتزاملألطفال واشرحي لهم عن ضرورة املحافظة عليها واال حي هذه القوانين. وضّ نينهالكل لعبة قوا

عبة
ُّ
  ،إلنجاح الل

ً
الغرض، حتى وال  ةتخبئ ( عن مكانىهائع" اشرحي: "ال تخبروا )س  الضّ  د  "ِج : : في لعبةمثال

عبة،  نينحسب قوا يجب عليها ذإو العين، أباإلشارة  من اليد 
ُّ
موز على الرُّ  ن تكتشف الغرض بناءً أالل

عبة". فِسده ي  نَّ إلميح فحدكم التَّ أذا حاول إو ( و ضعفهاأغمة نَّ الة كشدَّ )فق عليها خرى املتَّ األ 
ُّ
 الل

حذكرها، ي بغي" حيث يننينن استعمال كلمة "قواإ واملحافظة عليها واالنضباط  وانينة القهميَّ ألألطفال  وِضّ

 
ّ
وتغييرها نين يمكن تعديل القوا ه نَّ أيهم أبلغ ،مقدرة األطفال مع نينالقوا الئميولكن كوني مرنة و  ،اتيالذ

 
ُّ
 غيير.و التَّ أعديل وافع امللزمة للتَّ لدَّ إلى اشيري أزوم، عند الل

 إ
َّ
 :فق عليهاشارة مت

روعا لفق عليها سلًف إشارة متَّ إلى لعاب عديدة تحتاج أهناك 
ُّ

عبة با لش
ُّ
 –شارة )نغمةدي اإل و إلنهائها. حِدّ ألل

 مة اإل ءمام األطفال. افحص ي مدى مالأ...( واعرضيها عبارة –غنيةأ –شارة يدإ
ُّ
ومدى فهم  ،عبةشارة لل

عبة، وفتح املجال ة مرّ شارة عدَّ اإل  تكرار األطفال لها. يجب 
ُّ
 ن عليها.مام األطفال للتمرُّ أات قبل البدء بالل

 

 :تغطية العينين

فل في بعض األلعاب ب
ّ
ف الِط

َّ
كل في الصغار منهم، يعارضون ذلك. ال سّيما طفال، و أ. هنالك هتغطية عينيي 

 إغماض العينينس على الركبتين، أمثل: وضع الرَّ  ،خرى أ مور عن ذلك بأ ستعاضةيجب اال  مثل هذه الحالة

  ينبغي بأّي حال من األحوال إجبار ال ، و خرى أجهة  نحو و تحويل الوجه أ
ّ
. من هفل على تغطية عينيالِط

 .أو خوف رهبة ال خرين يقومون بذلك بيرون ال  حينماالوقت  بمرور  ن يعتاد األطفال على ذلكأاملفروض 

ذي حين من ة يسمح لألطفال باستعمالها بحريَّ أن حدى زوايا البستان، و إغطية العينين في بأ االحتفاظ حبَّ

ه  ،دين منهم في استعمالهاع املترِدّ يشجمن أجل تو  ،يعتادوا عليهاكي  خر إلى آ
ّ
 ألن

ّ
من فل غيره عندما يرى الِط

ه الغطاء ون يستعملاألطفال 
ّ
  ،عيتشجَّ  فإن

َّ
خرى أمالحظة  ثّمة. و يعتقدكما  مخيًفامر ليس األ  نَّ أد ويتأك

 
َّ
ظر منهم، من يسترق النَّ  ذا رأيِت إتغطية محكمة كاملة للعينين، فباألطفال  لتزمق بتغطية العينين: قلما يتتعل

 .في ذلك ايرً دي معه كثوال تتشدَّ  ،موتفهُّ  عامليه بصبرٍ 



 

عبة  ردّ 
 
 :ي تنفيذهاف الفشلو أفعل املربية على نجاح الل

عبة ء، حاولي مالقدر االستطاعةلعاب، تنفيذ األخفاق األطفال في إ حولي دون كي ت
ُّ
مع مة درجة صعوبة الل

عبة، بكّل  نَّ أستوى انتباه الطفل وتأكدي م
ُّ
 للجميع. باتت واضحةجوانبها قد  الل

عبة، حاولي معيَّ  خفق طفل  أذا إ
ُّ
 أو له ن تشرحي أن في الل

 
 قِدّ ن ت

َّ
فل  عبة ثانية، مي نماذج لل

ّ
ويحاول بعدها الِط

عبة  نَّ أ ضح لِك اتَّ ثانية، فإذا 
ُّ
ركيز لاطفاأل  ملقدرةا يجب بالنسبة صعب مّم أالل

َّ
املجال  مله افسحي، على الت

  تنفيذل
 
 آو أ م،وساعديه اءفعل الضُّ اطفرافقي األ  ،قل صعوبةأعبة ل

ً
 .ين يساعدونهمخر اجعلي أطفاال

ة جم عنخفاق نان اإل أذا الحظت إ
ّ
 .ّروضةفي ال كانتهوم ،االنتباه، خذي بالحسبان ثقة الطفل بنفسه قل

 ا في األّم أ
َّ
ن أية ة( فعلى املربِّ لعبة الكراس ي املوسيقيَّ مثل عب )لعاب التي يخرج منها الطفل الخاسر خالل الل

عبة نَّ أتشرح لألطفال 
ُّ
عبة تنفيذال يمكن  ذلك جزء منها، وبدون  يه والخسارة الخروج من الل

ُّ
كي تحولي  ،الل

فل الخاسر 
ّ
فل الفائز ل قبَّ تن يأل  كما عليك أن تمّهدي ،باإلهانةدون شعور الِط

ّ
ن أنجاحه بتواضع، و الِط

 .احترامل الخاسر الخسارة بيتقبَّ 

 

عبة ةالجماعيَّ  شاركةامل
 
 :لألطفال في الل

ة طويلة من شأنه أن يبعث امللل في نفوسهم، وكي تتجّنبي ذلك عليك  إّن جلوس األطفال كمشاهدين ملدَّ

باع 
ّ
 ات

ُّ
 الية:رق التّ الط

عبة التي يشهناك لعاب، بحيث يكون اختاري تسلسل األ -1
ُّ
ن م كبير   رك فيها عدد  اتناوب بين الل

عبة التي 
ُّ
شارك فيها عدد  كبير  فقط ) ٍد واح طفٍل تقتصر على األطفال، وبين الل األلعاب التي ي 

، أّما األالعاب التي تقتصر على العٍب واحٍد ة، كراس ي موسيقيَّ بّر  –بحر  من األطفال هي:

 .لعبة: من أنا؟(فقط، مثل 

 و ثالثة في الوقتأ ،طفلين فعيلا تحيانً أ، يمكن واحٍد  طفٍل  التي تعمل على تفعيللعاب األفي  -2

ن أ كيمكن "،حد يسمعنيأال "لعبة مثل لعاب الهادئة، في مجموعة األ ثالنفسه، على سبيل امل

 ى"دالصَّ " :لعبة ، مثلقليدلعاب التَّ أوفي مجموعة  ،ةا من األطفال للقيام باملهمَّ تدعي عددً 

 .تّم ترديدهكثر من طفل واحد ليجيب على ما يأ يمكنك دعوة

عبة كانتذا إ -3
ُّ
شارة ة املطلوبة منك: طفل يعطي اإل باملهمَّ  إلى طفل القيام وكليأ، تتيح ذلك الل

 األطفال بشكٍل  اشتراكهذا يزيد من  ألّن  .لخإ توجيهها تي ينبغيعليمات الو التَّ أفق عليها، املتَّ 

عبة.فعّ 
ُّ
 ال في الل

 



 

 

 اقتراحات لأللعاب -الثالث الباب

 

 

 

 

 

 ألعاب افتتاحيّة للنشاط

 

 نتحّرك بكّل األشكال



  ع األطفال في
ّ
ٍق يتوز

َ
ف

ّ
تاحة. يستمعون إلى موسيقى ويتحّركون معها وفق حركٍة مت

 
املساحة امل

ف األطفا
ّ
ف املوسيقى يتوق

 
ا، إلى الخلف...(. مع توق ل عن عليها )نتحّرك إلى األمام، جانبيًّ

ماثيل، حتى عودة املوسيقى.
ّ
 الحركة، ويقفون كالت

  ت املوسيقى
َ
ف

ّ
ما توق

ّ
ع األطفال  في املساحة، وكل

ّ
م أحدهم على زميٍل ويقول مرحبا.يتوز

ّ
 يسل

  م الطفل على زميله بهذا العضو
ّ
فت املوسيقى تذكر  املرّبية أحَد أعضاء الجسم، فيسل

ّ
ما توق

ّ
كل

 )نقول مرحًبا باليد، مرحًبا بالّرأس، مرحًبا بالّركبة...(.

 

 ع أغرا
ّ
نة/ نوز تاحة )مناديل/ قطع ليجو ملوَّ

 
نة(. يتحّرك األطفال  ًضا في املساحة امل بطاقاٍت ملوَّ

ف املوسيقى يختار  كّل طفٍل غَرًضا. 
 
د من حصول بشكٍل حّر  في املساحة، ومع توق

ّ
بعد التأك

تيَح 
 
ستحَسن في البداية أن ن كّل طفٍل على غَرٍض، نباشر الحركات معها وفق تعليمات املرّبية. ي 

ّم نرقص ونضعها على أعضاء الجسم لألطفال الّرقَص معها وفق رغباتهم وإبداعهم، ث

م بها على زميلنا 
ّ
 للكتفين، حذاًء للقدمين، نسل

ً
 للرأس، قميًصا أو شاال

ً
املختلفة، نجعلها قّبعة

 وغيرها. 

  ًدا أن يقوموا بحركاٍت مشتَركة، كأن يلّوح أصحاب ا موحَّ
ً
يمكن أن نطلَب مّمن يحملون لون

هم فوق الكتف ويسيرون بها القطع البيضاء إلى أعلى، يضع أصحاب القطع 
َ
الصفراَء أغراض

ا من الخطوات، ينحني أصحاب األغراض الحمراء ويضعونها فوق ظهورهم... تقترح 
ً
ن عدًدا معيَّ

يح لألطفال اقتراَح أفكاٍر أخرى للتنفيذ.
 
 خطواٍت لتنفيذها مع الغرض، ثّم تت

 
 املرّبية

 من ثالث قطع/ من خمس قطع/ أبراًجا  ن نبنَي بها أبراًجافي حال استخدام قطع ليجو يمكن أ

 برًجا كبيًرا من كافة القطع.من لوٍن مشترك/ 

 

 إضاءة:

   عب بها، كاملناديل أو الليجو،  من املهّم اختيار
ّ
واالمتناع  عن استخدام أّي أغراٍض آمنة لل

 ة. غرٍض ذي زوايا حادّ 

  إلى 
ً
املرّبية بمرافقة األطفال  اهتماميجدر االستماع  إلى مقتَرحات األطفال وتنفيذها. إضافة

: لو لغويًّ 
ً

وضعنا القطعة على الرأس يصير الجسم منتصًبا لألعلى  ا لوصف ما يحدث، مثال

بينما لو وضعنا على الظهر ننحني. أية أعضاء من الصعب السير مع وضع الغرض عليها، كيف 

حة أو جريدٍة أو قطعة
َّ
 ليجو؟ تختلف األنشطة في حال استخدام بطاقٍة مسط

 

 

 



 

 

 نتحّرك ونتجّمع في مجموعات: 

  فها يتحّرك األطفال في املساحة املحّد
ّ
تذكر  املرّبية رقًما ويكون على دة، مع املوسيقى، ومع توق

 :
ً

ع حسب قيمته مثال وا دون 0األطفال التجم 
َّ
= ثالثة أطفال مًعا. نعّد األطفاَل الذين تبق

ل مجموعاٍت وفق 
ّ
 عددهم.مجموعٍة ونشك

  في مرحلٍة متقّدمة، يمكن للمربية رفع  بطاقٍة تحمل  الّرقم، وعلى األطفال تشكيل  جماعاٍت

 بقيمتها.

 

 إضاءة: 

 إلى مهارات العّد واإلحصاء، 
ً
 في تنمية مهاراِت التركيز لدى األطفال، إضافة

 
تساهم  هذه اللعبة

 وتعزيز األواصر والعالقات االجتماعّية بين األطفال.

 

 

 

 

 



 ألعاب اجتماعّية:

 اسم اللعبة: كَرة املحبة

 

 يتناقلونها بينهم. نيقف األطفال  في دائرٍة، وبينهم 
 
، مثل فاكتهي ّتفق على فئٍة من األشياءكرة

في حال ذكَر زميل  له . مع تمرير الكرة إلى زميله املفّضلة. يذكر كّل طفٍل اسَمه وفاكهَته املفّضلة

حّبو ينتقل للوقوف إلى جانبه. بعد أن يننفَس الفاكهة، فإنه  كّل فاكهٍة تهَي جميع  األطفال يتجّمع م 

ا، يقفزون  على حدٍة ويّتفقون على أداء حركٍة ما )يرقصون، يصّفقون عشَر مرات، يقفزون جانبيًّ

فسح املجاَل 
 
ل أن ن  الّضفدع وغيرها. )يفضَّ

َ
 القتراحات األطفال أنفسهم(. قفزة

ل وغيرها.مع القّصة التي نحّبها/  اللعبة يمكن أداء    البرنامج التلفزيونّي املفضَّ

 

  إضاءة:

  
 
 لتنمية املهارات ت

ً
يولهم، إضافة  للتعبير عن اهتمامات األطفال وم 

ً
ر هذه اإلمكانية فرصة

ّ
وف

 االجتماعّية والّصداقات، واملهاراِت الحركية واإلبداعية.

  ر اهتمامات
ّ
الزمالء، وهي مالئمة ألطفال البستان. يمكن مالءمتها تحتاج اللعبة إلى تركيٍز لتذك

 . لتبسيطها ألطفال الروضة، في مجموعاٍت أصغر، واللعب مع لون املالبس أو أمٍر محسوٍس آخر 

 

 "وبان اظهر "سم اللعبة: ا

 

  تختار  ريثما  عينيه في حضن املرّبية د األطفاليغمض أح
ً
 لي  آخَر، طفال

ّ
 بشرشٍف زمالؤه ه يغط

 . مالِمحه تظهر َدون أن  ائريةالّد  وسط الجلسة
ف على التعرّ  ةمحاولعلى الالعب األّول  ويكون 

 
ّ
 :فيقول  يطّل إليه ى بالشرشف،الطفل املختبئ/ املغط

 -  ّوبان اظهر  يصباح الخير يا متخب 

 -  يخبّ متنا أصباح النور.  

يده  يطلب منه إظهارَ  ،املختبئ من صوته فإن لم ينجح شخصية زميله ل تمييز وّ يحاول الالعب األ 

 :و قدمهأ

 

 رجلك مّد و ي وبان يا متخبّ   اظهر -

 .يدك ومّد  اظهر وبان يا متخبي -

 



  .هايكشفعضاء التي ه من خالل األ ويحاول تمييزَ 

التصفيق عشر القفز/ تنفيذ مهّمٍة مثل ب يحكم عليه األطفال  ، املختبئ طفَل ال ز الالعب  إذا لم يميّ 

 .اتمرّ 

 

 إضاءة:

  
ّ
 إلى أجواء الت

ً
  شويق واملتعة.تساهم اللعبة في تعارف األطفال وتمييز صفات زمالئهم، إضافة

 .ا ليختبئوا ل اختيار  األطفال األقوياء والبارزين ليخّمنوا، وإتاحة الفرصة لألقّل نموًّ  يفضَّ

 

 حرّي لتاج الّس ااسم اللعبة: 

  أو ملصًقا، ثّم تلصق املربّ اتاًج ويلبس  خاّص  على مقعٍد  يجلس الالعب املركزّي 
ً
 ية على الّتاج صورة

 .ما في الصورةج صاحب  الّتان يرى أ)فراشة/تفاحة/سيارة.. الخ( دون مثل: 

  ون التاَج الذين يرَ  حاول األطفال  ي
َ
جابات على إ ورة من خالل منحه في تخمين ما في الصّ مساعدت

 : مثل، سئلتهاأية الى تحديد املعلومات عبر بينما تسعى املربّ  ، تطرحها املربية أسئلٍة مساعدٍة 

 

 )تسأل عن فئاٍت ومجموعاٍت مختلفة(. من الفواكه/ من الحيوانات؟ الغرض في الّصورةهل  

 ؟...ب/ مكعّ / كروّي  هل شكله دائرّي ما لونه؟ 

 

  ورة على تساعد في تحديد مواصفات الغرض املرسوم في الصّ  تحرص املربية على توجيه أسئلٍة

 .من خالل إجابات األصدقاء ميَنهالتاج. ويحاول الالعب تخ

 .ورة على التاج ونبدأ من جديدل املربية الصّ آخر فيما تبّد  لطفٍل  منح التاَج اذا لم يحزر فإنه يَ 

 

 

 إضاءة 

ومهارات التصنيف لدى األطفال وتنمية الكفايات اللغوية  تساهم اللعبة في تنمية التفكير املنطقّي 

 .قةوشيّ  ممتعٍة  جواٍء أفي 

 

 

 اسم اللعبة: دار لإليجار

 



  حلقاٍت  ساحة املتاحةع في املنوّز  
ً
  دائرية

ً
 .طفال بواحدةمن عدد األ  قلَّ أ ملّونة

 الذي سيحاول الحصوَل  الالعَب عدا  ية( باعتبارها بيًتا/ داًرا، دائر إطاٍر )حلقٍة  في  طفٍل  ف كلُّ يقِ 

 : فيقترب من أحدهم ويسأله. )دار( على حلقٍة 

 عندك دار لإليجار؟ -

 ومع الّسؤال يسارع األطفال  لتبديل أ
 على حلقٍة  ن يحاول الحصوَل أعلى املتسابق  ماكنهم، ويكون 

 .ثناء التبديلأ

  البحث للحصول ويسأل :عندك دار  أبدون "دار" يبد الذي بقَي  الطفَل  فإّن  إذا حصل على حلقٍة

 ..يجار وهكذالل 

 

 :ضاءةإ

 .حةمرِ  جواٍء أتساهم هذه اللعبة في تطوير العضالت الغليظة ومهارة التركيز في 

 

 

 بارد  -اسم اللعبة: حامي

 

 

 إشارة إلى االقتراب من املخبأ.  -"حامي" 

 إشارة إلى االبتعاد عن املخبأ. -بارد

  نّتفق مع األطفال على غرٍض نخّبئه. يخرج أحد الالعبين إلى ركٍن مجاور حتى يخبئ العب  آخر

 يعود ليبحث عنه، فيما يوّجهه بقية األطفال من خالل رمز "حامي" أي 
ً
الغرض. ومع إعطائه إشارة

 "بارد" أي أنه ابتعد عنه. ، أو أنه اقترب من املخبأ 

يبحث. ترافقه التعليقات حتى  اتجاهٍ  بارد" يعرف الطفل بأّي من خالل تعليق األطفال "حامي أو 

 .نتفق على غرض آخر، لالعب آخر. وهكذايصل إلى الغرض. 

  
ً
يقترحها الزمالء مثل: أن يقفز عدًدا  في حال فشل الالعب في تحديد املكان بإمكانه أن ينّفذ مهمة

 أو يغني مقطعا...
ً
 معينا من املرات، أن يقطع كلمة

 

 

 

 

 



 :إضاءة

  ًر اللعبة أجواء
ّ
ممتعة وحيوية وتتيح إمكانيات للتقريب بين األطفال وتوطيد العالقات  توف

 االجتماعية اإليجابية بينهم.

 .تساهم في تركيز األطفال الدعم العاطفي لألطفال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسم اللعبة: دّب دبدوب 

 يمكن تنفيذها داخل الغرفة أو في الساحة.

 

  .ا للنهاية
ًّ
ا للبداية وخط

ًّ
 أو أكثر لتمثيل دور و نحّدد املساحة املتاحة للعب. نحّدد خط

ً
نختار طفال

الدبدوب. يغمض "الدبدوب" عينيه على جدار أو خط مرسوم، فيما يقف بقية األطفال على 

 محدد متفق عليه(. مسافة خطواٍت 
ّ
 ينادي األطفال :"دّب دبدوب هل أنتوحين  قليلة )عند خط

ذا أجاب نعم فهو يبقى في مكانه، وإذا كانت اإلجابة "ال فعلى ائم؟". يجيب الدبدوب نعم أو ال. فإن

 بقية األطفال أن يهربوا ليلحق بهم الدبدوب.

  الطفل الذي يبقى حتى النهاية و في فريق الدببة. سكه الطفل الدبدوب يتحول إلى عضٍو طفل يم كّل

 يبدأ اللعبة الجديدة. دون أن يمسك به أحد هو الفائز الذي

 

 إضاءة:

  وممتعة وتقّوي العالقات االجتماعية بين 
ً
من شأن هذه اللعبة أن تمنح األطفال أجواًء مرحة

 ملا تساهم في تطوير العضالت الغليظة واملهارات الحركية والتواجد في الفراغ. 
ً
 األطفال، إضافة

  مجموعتين: مجموعة دببة ومجموعة في حال كانت املجموعة كبيرة يمكن توزيع األطفال إلى

 للعب. منادين. وهكذا نحتاج وقًتا أقّل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ألعاب شعبّية:

 

واالت )األكياس(
ّ

 اسم اللعبة: الش

 للساحة.طار اللعبة: مالئمة إ

 

عد أمتار.   للهدف على ب 
ً
 للبداية ونقطة

ً
يتوّزع األطفال  في مجموعَتين متقابلَتين. نحّدد نقطة

يتنافس مندوبان من املجموعَتين في سباٍق للجري من نقطة البداية حتى الهدف، فيما يقف كّل 

 منهما داخل كيٍس كبير )شوال(. 

يهما. والطفل مع إطالق إشارٍة من املرشدة، ينطلق املتسابقان قفًزا 
َ
داخل الشوال، مع تشجيع فريق

 التي يحصل عليها كّل فريٍق، ليكوَن الفريق  الحاصل 
َ
 يكون الفائز. نسّجل النقاط

ً
الذي يصل أّوال

 على عدد نقاٍط أكبر هو الفائز.

 

 إضاءة: 

 تشويق هذه اللعبة تساهم في تنمية العضالت الغليظة والتوازن لدى األطفال، في جّوٍ من املتعة وال

 اعية والشراكات بين أبناء الفريق.ومن شأنها تعزيز العالقات االجتم

 ب 
ً

ا أن نتعامَل باحتراٍم مع الطفل الخاسر، وأن ال نلزَم طفال املشاركة باللعب إن لم من املهّم جدًّ

 يرغب بذلك.

 

 

 

 اسم اللعبة: كهرباء/ كرة القدم الصينّية 

 

  من الّدخول في 
َ
يقف األطفال  في دائرٍة، بأرجٍل منفرجة. ومعهم كرة. على كّل طفٍل أن يمنَع الكرة

فسحته الخاّصة بين قدميه، وأن يحاوَل باملقابل تسديَد أكبر عدٍد من أهداف إدخالها بين أقدام 

ا به، وعليه منع الك ل مرمًى خاصًّ
ّ
رة من الدخول في زمالئه. كأّن كّل فسحٍة بين قدَمي طفٍل تشك

 الزمالء. "مرمى"مرماه، مع تسديد أهداٍف في 

 

  ا سّدد كلُّ طفٍل ليكون الفائز هو صاحب أكبر عدد من األهداف أو أقّل عدد
ً
نعّد ونحص ي كم هدف

 من األهداف في مرماه.



 

 إضاءة:

 األطفال.تساهم هذه اللعبة في تنمية مهارات التركيز، وإضفاء أجواء املتعة واملرح بين 

 

 

 

 اسم اللعبة: طاق طاقّية

 

 عن 
 
 )يمكن االستعاضة

ً
دة، ويقف طفل  يحمل قّبعة يجلس األطفال  بشكٍل دائرّيٍ في املساحة املحدَّ

 القّبعة بأّي غرٍض بديٍل يرمز إليها كقطعة قماٍش أو قطعة ليجو(.

 يدور الطفل  حول املجموعة الجالسة فيما هم يرّددون :

 "طاق طاق طاقّية

ّية
ّ
 طاقّيتين بعل

 يا جرس
ّ
 رن

ّ
 رن

 حّول واركب َع الفرس".

لقي بالقّبعة خلف أحد الجالسين، وعليهم التنّبه إلى إلقاء القّبعة.  خالل جري الطفل، ي 

لقيت القّبعة خلفه، ويحاول اإلمساَك به، بينما يحاول الطفل األّول 
 
يجري الطفل  ويلحق به من أ

 إكماَل الجري حتى العودة والجلوس مكاَن الطفل الثاني. 

إذا نجَح الطفل  األّول بالجلوس مكان الطفل الثاني يكون فائًزا، وإذا أمسك به الطفل الثاني 

 فيكون هو الفائز.

 

 إضاءة:

 لتنمية 
ً
يمكن تنفيذ اللعبة في الّساحة أو الحديقة، وهي تساهم في إضفاء أجواٍء من املرح، إضافة

 العضالت الغليظة، ومهارات التركيز، وتعزيز املناخ اإليجابّي بين األطفال.

 

 اسم اللعبة: الجسر الذهبيّ 

 اإلطار: مالئمة ملجموعاٍت صغيرة أو لكافة األطفال.

 

  ال جسًرا للعبور، بينما يِقف بقية األطفال في طابوٍر. مع يقف طفالن
ّ
ين بأيٍد متشابكٍة ليشك

َ
متقابل

 انطالق إشارة املرشدة، يعبر األطفال من تحت الجسر ) من تحت أيدي الطفلين الواقفين( ويغّنون:



 "يا جسر يا جسر يا جسر من ذهب

 ينمسك". األّول والثاني واألخير 

  ين
َ
الواقفين أن يمسكا بالطفل الذي يعبر عند قول كلمة "ينمسك"، بينما يكون يكون على الطفل

ة املتسابقين أن يسارعوا للعبور قبل اإلمساك بهم.
ّ
 على كاف

  ا، حتى تتشكل مجموعة ل مع طفٍل آخر جسًرا إضافيًّ
ّ
إذا تّم اإلمساك بطفٍل فإنه يقف ويشك

الذي يبقى للنهاية دون اإلمساك به يكون هو جسوٍر متجاورة يعبر األطفال من بينها. بينما الطفل 

 الفائز.

 

 إضاءة: 

 وتساهم في تنمية مهارات التركيز وتطوير العضالت الغليظة.
ً
 تضفي هذه اللعبة أجواًء مرحة

 

 

  بحر -بّر اسم اللعبة: 

 مالئمة للغرفة أو الخارج. -إطار اللعبة: مجموعة صغيرة أو كبيرة

 

 بين مساحَتين. كمساحتين منفصلتين، ونَتي بّر وبحر، لى كلمنّتفق ع 
ً

ا فاصال
ًّ
حّدد خط

 على  لمتين املتفق عليهما.إحدى املساحتين مخصصة إلحدى الك
ّ

يقف األطفال في صف

 الفاصل، ومع سماع إحدى الكلمتين يتنّقلون بين املساحات.
ّ
 الخط

 ا مرافًقا." سريًعا، بطيًئا./ نقول "بّر وبحر كن إضافة كلمات في يم نستخدم إيقاًعا موسيقيًّ

مكن إضافة رسومات مالئمة تدّل على املساحة. كما ي كتابة الكلمات املالئمة. الفتات/

: نضيف
ً

ةصَوًرا ألحياٍء   مثال
ّ
 .بحرية وأخرى برّية، أو قطعة قماٍش مبلولة وأخرى جاف

 يمكن االستماع القتراحاٍت أخرى من األطفال.

  .ى أحدهم تنظيَم اللعبة في وقت اللعب الحّر
ّ
ن األطفال، يمكن أن يتول

ّ
 مع تمك

  يتعلمها األطفال. يتحّرك األطفال بشكٍل حّر مع املوسيقى، ومع 
ً
نختار موسيقى أو أنشودة

ف املوسيقى تذكر املربية أو قائد اللعبة إحدى املفردتين املختارتين، فيكون على 
ّ
توق

 ملساحة املالئمة.األطفال القفز إلى ا

 

 إضاءة: 

يمكن إجراء اللعبة مع أّية كلمتين يختارهما الطالب، ويمكن مالءمتها ألّي موضوٍع أو مضمون 

بات لعبة، أسماء شخصيات قصة، أنواع فواكه أو أسماء نباتات وغيرها. 
ّ
مونه، مثل مرك

ّ
 يتعل



طيط رموٍز تدّل على الكلمة، وتخفي أّي مضموٍن نختاره يمكننا إجراء محادثة مع األطفال الختيار 

 كتابة حروٍف تدّل عليها.فعالّية لرسمها وإبداعها أو 

 

 

 

 ا يا جاللة امللكمرحبً :  لعبةاسم ال

 اإلطار: مالئمة لداخل الغرفة وللساحة. 

 

  ل دوَر "امللك" بينما يؤّدي بقّية
ّ
 مندوًبا ليمث

 
يتوّزع األطفال في مجموعَتين. تختار مجموعة

وعلى  موعة األخرى بسؤاله عن "حّزورة"،الفريق دوَر املستشارين. بينما تقوم املجأفراد 

املندوب أن يخّمن أو يعرف جواب الحّزورة. إذا لم يعرف يمكنه االستعانة بفريقه 

 "املستشارين".. 

 

 

 مرحبا يا جاللة امللك -

 هال وسهال وين كنتم؟أ -

 في البستان؟ -

 كلتم؟أشو  -

 خوخ ورمان -

 شو شفتم؟ -

 صف األ ي: شفنا 
ّ
يء املوصوف ما هو  وان يعرفأ وفريقه فقوا عليه. ويحاول امللكطفال ما ات

ّ
 . الش 

 

 إضاءة:

 
 
 إ ، ة والتعميمة والقدرة الوصفيّ ة واللغويّ في تنمية املهارات الذهنيّ تساهم اللعبة

ً
ملا فيها من  ضافة

 .وتشويق متعٍة 

 

 

 

 

 



 

 

 لكةقال امللك /قالت املاسم اللعبة: 

 

  مع 
ً
يتوّزع األطفال في املساحة املحّددة، وتعطي املربية تعليماتها. إذا ذكرت املربية مهّمة

ة، بينما ال ينبغي تنفيذ القول "قال امللك/ قالت امللكة"، يكون على األطفال تنفيذ املهم

 ة إذا لم تسبقها جملة "قال امللك". أية مهّم 

 

  ن األطفال من اللعبة، يمكن
ّ
/ة ، ونسمّ بعد تمك

ً
يقف  يه امللك أو امللكة. أن نختار طفال

 ّن إف "امللك" تعليماته وأسبقها بعبارة "قال امللك"  قال اإذ. هعليماتتفال بانتظار طة األ بقيّ 

طفال دون يبقى األ  امللك" قال" ذكرت التعليمات دون ذا إبينما  ،ذونهاطفال ينّف األ 

 .  .حراك

 

 

 :إضاءة

 لتنمية اإلصغاء والتركيز، ويمكن تطويرها في  هذه اللعبة
 
قراءة قّصة مع اختيار عقاب أ مالئمة

 للملك/ امللكة. إحدى ال
ً
 شخصيات لتكوَن بديلة

 

 "امسكني": عبة اسم الل

اي فريٍق  في فريقين. كّل  األطفال عيتوّز 
ً
  نتدب مشتِرك

ّ
ور. يسلم على جاه الفريق الخر وفق الدَّ بات

يهرب مع نهاية الكلمة. يكون على الطفل الذي  ثّم  كلمة "أمسكني"، كر مقاطعمنهم مع ِذ  مجموعٍة 

  .ن يلحق به ويمسكهأخير يقع عليه املقطع األ 

 

 

 إضاءة:

 إلى ما تعّزز من ز التركيز واالنتباهي العضالت الغليظة والتوازن وتحّف لعاب تنّم هذه األ
ً
، إضافة

 لتنمية مهارات الوعي الصّوتّي. أجواء املتعة والتشويق، وهي فرصة

 

 



 

 

 

 

الع على
ّ
 :ملزيٍد من األلعاب، ننصحِك باالط

 

 

"
ً
ون لعبة

ّ
 كتاب "ست

 نشرة "الدنيا ربيع"

 برنامج اإلثراء بعد الدوام -"تسيال"رزمة 

 

 

 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabaviv.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/arabaviv.pdf
http://cms.education.gov.il/nr/rdonlyres/629ce042-d839-44c1-9432-324099612b07/170017/tsilaaravit.pdf

