
 كتيب من األلعاب لقضاء

 األوقات الممتعة مع األطفال 

 في البيت  

 
 



االهل األعزاء... لقد جمعنا مجموعة متنوعة من األنشطة الممتعة في هذا 

 الكتيب من مواقع مختلفة من جميع أنحاء العالم.

 في ظل الظروف االنية ألهداف عدة:

ويريدون العودة واللعب سيستمتع األطفال باللعب  -المتعة والمرح * 

 مرارا وتكرارا.

ممكن إعداد هذه األلعاب  بمفردكم و بتكلفة بسيطة. *   

* األلعاب تدرب مهارات مختلفة ومهمة عند األطفال . مثل: مهارات 

لصبر؛  بالعضالت الدقيقة ومهارات بالعضالت الغليظة؛ التوازن؛ ا

 والمزيد.....

  هذه األنشطة فيها اكساب مهارات حركية؛ حسابية؛ لغوية؛ ومهارات *     

 أخرى...

      ونشاطات  ا  جد العابو؛ حيث تعليكم مالئمة النشاط لجيل طفلكم *    

 ألجيال مختلفة.

انتبهوا من إعطاء الطفل نشاط ال يتالءم مع عمره لئال يصاب *    

 باإلحباط من الفشل...

 

 

 

 

اوقاتاً 

 ممتعة لكم 

 وألطفالكم  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

نفخ الكرة  لعبةل مساراتتحضير   

 

 
 

  ماذا نحتاج؟ 
  

. أو كرة قطنية / أو كرات بينج بونج /قش  

يمكن قطعه من الصندوق الكبير. -كرتون كبير   

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 
القش )انظر الصورة( قص وتقطيع  

مسار بالطريقة التي تريدها. قم بعمل وبعد ذلك  قها اوالص  

يمكن إعداد كل مسار على كرتون منفصل وسيتدرب كل طفل بالسرعة التي 

 تناسبه. 

 

انتبهوا من تحويلها لعبة تنافسية     

 

)هناك الكثير من األطفال الذين لن يذهبوا إلى هذه اللعبة إذا جعلناها تنافسية.  

 الفكرة هي أن كل طفل سيحاول ويتحسن بالمقارنة 

نفسه وليس لآلخرين.( ل  



 نقل أوراق ملونة من الطاولة الى السلة
 

 
 

 ماذا نحتاج؟ 

 

 قش

 اوراق ملونة

 سلة

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 
في الطرف الثاني من القشة يلصق قطعة ورق ملونة القشة في فمه وطفل يضع ال

من الطاولة. نقلهاالتي يريد   
 

 كيف يمكنه التقاط الورقة بالقشة ؟  

 
بالقشة وهكذا ، الورقة  ستلتصقوعندها ، ينشئ فراغ الهواء يستنشق عندما  

 طالما استمر الطفل في ضخ الهواء )لذلك عليه القيام بذلك بسرعة ، ألنه بمجرد 

ملتصقة. ورقة( ستظل الورقة سيتوقف الهواء عن الدخول وستسقط ال  

من الطاولة إلى وعاء أو سلة. ورقة نقل ال لهدف من النشاط ا  

. ورقات  5كل طفل مهمة لتمرير  اعطاء ممكن  

طفلين واألولل عطاء النشاط يمكنك إ -إذا كنت ترغب في جعل اللعبة تنافسية   

ءالوعاالسلة / إلى  ورقات  5مرر يالفائز هو الذي   



 

 لعبة صيد األسماك 

 

 ماذا نحتاج ؟ 

 

من شجرة يستعمل كصنارة صيدعصا او فرع   

مغناطيس خيط يربط بالعصا وفي اخره   

اسماك من الصول او المابال او الكرتون بطرف كل 

 سمكة  مشبكا" معدنيا" .

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

الهدف هو اصطياد اكبر عددا" من السمكات 

 ووضعها بالسلة.

لذلك يمكن إضافة للسمكات صور اشكال هندسية ؛ 

احرف؛ اعداد؛ صور مسجوعه؛ مفردات؛ صور 

حسابية بسيطة....... لكلمة وعكسها؛ عمليات   

 

  



 انا ابني برجا" 

 
 ماذا نحتاج ؟ 

 

كؤوس وصحون أحادية االستعمال ) مفضل من البالستيك المقوى( لتكون  

 مستقرة وثابتة. 

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

سيقوم األطفال ببناء برج الى االرتفاع؛ ويستمر بالمحاولة بالبناء لألعلى  

 محاوال  ان ال يسقط او ينهار  

 نترك األطفال ببناء الشكل والبرج الذين يختارونه وحسب خيالهم . 

 

 



 إصابة الهدف
 

 ماذا نحتاج ؟ 

 

طبعات  لفات الكرتون من ورق المطبخ؛ يمكن تزيينها بالتلوين والصاق 

 عليها. 

صحون ورقية  قابلة للقص؛ نقص دائرة بوسط الصحن ) موضح 

 بالصورة( يمكن تزيين الصحون بالتلوين والصاق الطبعات .

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

 رمي الصحن وادخاله باألسطوانة الورقية من بعد واصابة الهدف.

بها ألنها  يجب االنتباه في هذه اللعبة قد يبدأها الطفل وممكن ان  ال ينجح 

تحتاج الى ممارسة وممارسة وهذا وقت رائع لتعليم الطفل الصبر والمثابرة 

 واالستمرار بالمحاولة. تلك هي الحياة ....

ليس كل شيء أبيض وأسود في الحياة. من هذه اللعبة  ما يتعلمه األطفال

ا   درجة لون رمادي( ... 50)هناك أيض 

 شيئ ا بالنسبة لي.وإذا لم أفعل ذلك ، فهذا ال يعني 

 هذا ال يعني أنني خاسر ، ال يعني أنني ضعيف 

 هذا ال يعني أنني ال أستحق ذلك ....

 هذا يعني شيئ ا واحد ا وهو:

 الرماية واصابة الهدف ) رمي الصحن باألسطوانة( مهارة الأن هذه 

 تشجع على التدرب والتمرن والتكرار حتى النجاح . 



 لعبة ذاكرة ضخمة 

 

 
 ماذا نحتاج؟ 

 

.أحادية االستعمال  كرتونية  /صحون بالستيكية  

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

نالءم ازواجا  من الصحون؛ يمكن الرسم على الصحون ) كل زوج نفس 

الرسمة(؛ او الصاق طبعات لصور بأزواج؛ او كتابة احرف ) ازواج( ؛ او  

ممكن زوج صورة والحرف األول ..... الخ اعداد ) ازواج(؛ او   

سيستمتع األطفال بهذه اللعبة ألنها  تختلف عن لعبة الذاكرة العادية التي 

بونها على الطاولة؛ في هذه الحالة تكون الصحون على األرض ومنطقة يلع

 لعب كبيرة.



 

 لعبة حسابية 
 

 ماذا نحتاج ؟ 

 

 بطاقات عليها ارقام 

 قراطة اشكال ) مرفقه الصورة (

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

كما يظهر بالصورة المرفقة؛ على كل بطاقة عدد وعلى الطفل ان  يقرط 

المكتوب ....البطاقة حسب العدد   

 مالئمة العدد للكمية.

 

 

 

 



 

 لعبة تدمج بين تعلم مهارات حسابية الخيال والرسم  

 
 ماذا نحتاج ؟ 

 

 بطاقات مع اعداد 

 عيدان بوظة ملونة 

 ورق ابيض للرسم

 أقالم تلوين 

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

يقوم كل طفل بسحب بطاقة عليها رقم ) مفضل ان تكون االعداد من 

واكثر ( ،عندها يأخذ عيدان ملونه حسب العدد بالبطاقة ؛ ثم يبني من 3

العيدان أي شكل يختاره؛ بعد ان يجهز الشكل الذي أراد بناءه يقوم بنسخه 

 على الورقة البيضاء.... 



 

 لعبة دومينو حسابية 
 

 ماذا نحتاج ؟ 

 

 دومينو

 بطاقات عليها اعداد ) كما في الصورة المرفقة(

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

يحصل األطفال على الدومينو في سلة ويطلب منهم جمع النقاط علي قطع 

 الدومينو ومالءمتها لبطاقة العدد المالئمة .

 يمكن اللعب بازواج ... 



 لعبة حسابية/ مالئمة وتطابق المالعق

 

 ماذا نحتاج؟ 

 

أحادية االستعمال ) رزمة بيضاء او بلون اخر ؛ ورزمة  ةمالعق بالستيكي

 مالعق شفافة(

 ممحي . من التوش الال وينأقالم تل

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

فاكثر  1نرسم على المالعق البيضاء او الملونة نقاطا" بكميات مختلفة من 

 حتى العشرة.

 لعشرة.على المالعق الشفافة نكتب االعداد من واحد 

 ويطلب من األطفال مطابقة المالعق الملونة مع الشفافة 

 مالئمة العدد للكمية.

 



 بوب البنّاء 
 

 ماذا نحتاج ؟ 

 

 عيدان بوظة  

 مالقط غسيل خشبية

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

 يبني األطفال من العيدان والمالقط وفقا  لخيالهم وابداعهم . 



 صندوق المهام

 

 ماذا نحتاج ؟ 

 

 مجسمات مختلفة ممكن خشبية/ بالستيكية/ صول ملونة

 عيدان بوظة  

 حيوانات  

 صندوق/ علبة مع غطاء. 

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

 معه. الموجودةيطلب من الطفل مهام يبدع فيها بخياله من األدوات 

 يطلب منه : " بناء بيت للكلب"   مثال  

 

 يحصل الطفل على الصندوق ووفق خياله عليه تنفيذ المهمة المطلوبة.



 لعبة مسار من الورق الالصق 
 

 ماذا نحتاج ؟ 

 

 ورق الصق عريض

 الفتات إشارات 

 سيارات

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

نخطط طريقا  طويال  مع األطفال من الورق الالصق ) ممكن إضافة بنايات 

 على اطراف الطريق؛ حسب اختيارهم (  

يمكن إضافة بنايات؛ شوارع؛ انهر؛ بحار؛ مصانع؛ مدارس؛ ماذا يخطر 

ببالهم ؛ ويضعون إشارات المرور المناسبة ويبدأون بالسفر بالسيارات 

 رافقتهم السالمة.



 بة لحاسة اللمسمن انا ؟  لع
 

   ماذا نحتاج ؟

  

لوح كرتون به فتحتين لليدين او صندوق مغلق به ثقوب على كال الجانبين  

 إلدخال اليدين .

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

نختار اغراضا  مختلفة نضعها على الطاولة دون ان يراها المشترك باللعبة  

وراء اللوح/  ؛ يوقف اللوح او الصندوق بجانب األغراض ويقف الطفل 

 الصندوق.

يدخل يديه من الثقوب بحيث ال يرى األغراض المعروضة على الطاولة  

يتناول غرضا  ويتحسسه؛ عليه التخمين ما هو هذا الغرض من خالل 

 مالمسته باليدين فقط. 



 المشي بالصناديق؟ 
 

 ماذا نحتاج؟ 

 

 صناديق احذية فارغة.

 اشرطة مطاطية  ) مغيط(

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

ثقوب بحجم الطفل ) انظر للصورة( في غطاء صندوق  نقوم بإنشاء

 األحذية.

 نغلق الصندوق ونربطه باألشرطة المطاطية. 

 يضع الطفل قدمه في الصندوق ويحاول المشي بها .... 

 يمكن القيام بهذا النشاط في البيت؛ الساحة؛ الحديقة....



 أفكار لفعاليات إبداعية 
 

 ماذا نحتاج؟ 

 

 صحون أحادية االستعمال باللون األبيض. 

 الوان مائية 

 الوان شمعية

 أقالم تلوين

 طبعات مختلفة

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

األطفال تختار المواد التي تريدها ) الوان؛ أقالم؛ طبعات...( للرسم على 

 الصحن .

 اخرىيمكن كذلك صنع مندال او أي زخارف 

 



 مسار مع عقبات  

 
 ماذا نحتاج؟ 

 

  شرائط من الكرتون الملون ) بريستول (

 ورق الصق

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

نقوم بإنشاء انفاق من كرتون البريستول ) كما في الصورة( نلصقها 

 باألرض على ان تكون متفرقة على األرض.

كما هو يمكن تحريك طابة بواسطة مضرب وادخالها داخل االنفاق ) 

 معروض بالصورة (

يمكن ايضا  تحريك الكرة بدون مضرب؛ او استعمال سيارات بدال  من الكرة 

 يقودون السياران ويعبرون النفاق ..... 

 



 فعالية إبداعية بفرشاة الدهان 

 
 ماذا نحتاج ؟ 

 

 نايلون 

 دهان

 فرشايات  

 اشرطة الصقة

 طاولتين 

 

 كيف نحضر النشاط ؟ 

 

 

ونلصقه بين طاولتين ) كما في الصورة (نمد النايلون   

. يبدا الطفل بإبداعه في الدهان على النايلون الشفاف   



 

 البحث عن االحرف من الجرائد
 

 ماذا نحتاج؟ 

 

 بريستول كبير ملق عليها احرف  

 او االحرف مكتوبة بخط واضح على البريستول.

 الحروف مرتبه تحت بعضها بشكل متسلسل.

 مقص

 غراء.

 

 كيفية تحضير النشاط ؟ 

 

 يتلقى الطفل الجريدة وعليه العثور على احرف يعرفها ويتعرف عليها. 

 يمكن العثور على احرف بأحجام مختلفة والوان مختلفة.

يقص الطفل االحرف ويلصقها بجانب االحرف المشابهة على الكرتونة/  

 البريستول .

 

 



 

 

 

 

 
 


