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  الئحة التسوق

 
 

 من يستطيع التذكر أكثر يفوز في ىذه المعبة

إلى السوق و اشتريت و يذكر  عمى األطفال أن يجمسوا في حمقة ثم الطفل األول يقول ذىبت
و ىكذا حتى ينسى احد  شئ ثم الالعب الثاني يكرر ما قالو األول و يضيف غرض آخر

  الفائز غرض ما يخرج من المعبة و الطفل الباقي في اآلخر ىو األطفال

 أجمد

 لعبة تناسب المعب بالخارج

ىو المسئول عن تجميد  تفضل لعب ىذه المعبة بالخارج أو في مكان واسع صاحب الحفمة
الشخص الذي  اآلخرين و ىو المسئول عن تجميد الضيوف فيو يحاول لمس اآلخرين و

المجمدين بممسيم  ون أي حركة و اآلخرين الغير مجمدين عمييم إنقاذيممسو عميو أن يجمد د
  مرات يصبح ىو المسئول عن التجميد 3و الالعب الذي يجمد أول 

  التسوق

 الشراء و كذلك ىم األطفال من منا ال يحب التسوق و

 ت واأللعاب المناسبة إلنياء الحفمة بيا جيز مكان لعممو كمحل أو طاولة و عمييا حمويا من

عمى  ألعاب صغيرة تنوي توزيعيا عمى الضيوف ثم خبأ أموال ورقية أو قروش او العمكة التي
لشراء  شكل نقود في أنحاء الغرفة ثم اطمب من األطفال البحث عن النقود و من ثم الحضور

  الحمويات و األلعاب و ىذه كيدية قبل ذىابيم إلى المنزل

 
 

 بالونات بالونات بالونات

 
 

 رىيب ات ىي أساس الحفالت و يعشقيا األطفال بشكلالبالون

كل فريق يخرج منو متطوع و تعطي كل فريق مجموعة من  تقسم الالعبين الى فريقين و
فريق يبدأ نفخ بالوناتيم و لصقيا عمى المتطوع و الفريق  البالونات و مع كممة ابدأ عمى كل

  لفائزبالوناتو عمى متطوعة أوال ىو ا الذي ينتيي من لصق كل



 
 
 

  الرئيس يقول

  إلى أدوات و تجييزات لعبة تناسب الجميع و ال تحتاج

يقف أمام الباقين و ىو الرئيس و يقول الرئيس يقول مثاًل ضع يدك فوق رأسك و  العب واحد
األطفال وضع يدىم فوق رؤوسيم و لو قال ضع يدك فوق رأسك من غير الرئيس  عمى كل

ضع يده يخرج من ألمعبو و ممكن تغييره الى اسم صاحب الحفمة الالعب الذي ي يقول, بعد ذلك
  العزيز يقول و ىكذا مثاًل عبد

  الذاكرة

 األطفال لعبة فييا ألمتعو و الفائدة و تنشيط ذاكرة

مختمفة عمى لوحة و من ثم اعرض ألموحو عمى المتسابق لمدة  صورة ألشياء 21الصق 
ائق لذكر الصور التي كانت معمقة و المتسابق بسرعة ثم لديو دق ثوان و أخفيا من أمامو

  الفائز و ممكن لعبيا مع فريقين الذي يتذكر أكثر ىو

  من غير حراك

 عمى ىذا السؤال ىل يستطيع األطفال الثبات عمى حركة واحدة ىذه المعبة ترد

ى الالعبين يدورون طالما األناشيد مفتوحة و عندما تتوقف األناشيد عم ادر األناشيد و كل
دون أي حركة و الالعب الذي يتحرك يخرج من ألمعبو و ىكذا ادر األناشيد  الالعبين الوقوف

  اعد المعبة و الفائز من يبقى أخيرا مرة أخرى و

  كوب الماء

 الحفاظ عمى ما في يديو ىذة المعبة تعتمد عمى خفة الحركة لمطفل و مدى قدرتو عمى

إلى فريقين و كل فريق يقف في طابور تعطي  ماء ممتمئين ثم اقسم األطفال احضر كوبين
يقف في بداية الصف ثم عميو أن يأخذ دورة كاممة حول الغرفة و كوب الماء في  الكوب لمذي

يصل إلى الالعب الثاني من فريقو و يعطيو كوب الماء و يقوم الالعب الجديد بدورة  يده حتى
 الذي ينتيي قبل اآلخر و يكون كوبوو ىكذا حتى ينتيي ثم في النياية الفريق الفائز  أخرى

  فيو ماء أكثر من الثاني طبعا ىذه المعبة مناسبة لمعب خارج البيت

 الحمويات ؟؟ أين

 
 

 .. يعمم كم يحب األطفال الحمويات الكل

 تحتاج المعبة إلى حمويات مغمفة و أكياس ورقية



و اكتب أسماء كل ضيف الغرفة  قبل قدوم الضيوف قم بإخفاء الحمويات في أماكن مختمفة في
عمى األطفال الذىاب لمبحث  عمى كيس و عندما يصمون أعطي كل طفل الكيس الخاص بو و

يحالفيم الحظ في العثور عمى  عن الحموى و التنس أن تبقي بعض الحمويات لديك لمن لم
 واحدة

  اذكر االسم

 كم من األسماء تحفظ ؟

ثم تعطي الكرة ألحد األطفال و  أي شئ آخر اجعل ا ألطفال يجمسون في دائرة و لديك كرة أو
حيوانات ثديو أو حيوانات مفترسة و تعد  سيكون ىو المتسابق ثم تذكر احد الفئات طيور أو

أن يذكر اسم حيوان من الفئة التي ذكرتيا و  إلى الخمسة و خالل ىذه الفترة عمى المتسابق
 لشخص أخر و الفائز الذي يصمت لآلخر الذي يخطئ يخرج من المعبة ثم تعطي الكرة

  : يطير أو ال يطير

 األطفال يحبون الطيور و لكن ىل يعرفونيا

حيوانات و طيور إذا كان  اجعل األطفال يقفون أمامك في نصف دائرة ثم تذكر ليم أسماء
و  كان ال يطير فتبقى أيدييم ثابتة الحيوان يطير يرفعون أيدييم كاألجنحة و يحركونيا أما إذا

 واحد الذي يخطئ يخرج من المعبة و الفائز الذي يبقى أخر

 
 

  : لعبة المطابقة

 لعبة حركية شيقة لؤلطفال

انثرىا مقموبة  أطبع صور ألشياء عديدة و كل صورة نسختين ثم خذ نسخة من كل صورة و
إيجاد الصورة  عمى األرض و النسخة الثانية لديك ثم أرىم صورة من عندك و عمى األطفال

 المطابقة ثم الصورة التالية و ىكذا

 الصورة من ىو صاحب

بطاقة و الصقيا مقموبة و دع األطفال يسألون أسئمة و تجيب عمييم  قم بوضع صورة عمى
  يتوصمون إلى الحل الصحيح يمكن أن تضع صور حيوانات أو طعام أو غيره بنعم أو ال حتى

  كم العدد

 أنت جيد في التخمين ىل

 
 

تخمينيم لعدد  حمويات ثم اجعل األطفال يكتبون عمى ورقة صغيرة اسميم ثمأمؤل كيس بال
يفوز بجائزة ثم  الحمويات الموجود في الكيس و الطفل الذي يعرف العدد الصحيح آو األقرب



 توزع الحمويات عمى األطفال

  : الكنز

 ىل تحب أن تحصل عمى كنز

 
 

وضع ورقة فييا جممة أو كممة  ان ما ثمتعتمد ىذه المعبة عمى إخفاء كنز ما أو ىدية في مك
او بو داللة لمكان آخر و من يجد  تدل عمى مكان الكنز أو تدل عمى مكان آخر يجد بو الكنز

 الكنز فيو الفائز

 
 

 : لعبة األسماء

ثم يتسابق الباقون فيمن يأتي باسم أخر مبتدءا بالحرف األخير من  بان يقترح اسم في البدء
سيرين وىكذا وطبعا الفائز من يستطيع أن يأتي  –لميس  –أمل  –ميا  : االسم األول مثال
األسماء وبسرعة أو ان كانوا مجموعة كبيرة فيمكن تقسيميم لمجموعتين  باكر مجموعة من
  الفائزة بحسب السرعة والقدرة عمى إحضار أسماء أكثر وتحدد المجموعة

 .. وتمرين ذاكرتو عمى سرعة التذكر فلوفائدة ىذه المعبة : زيادة حصيمة األسماء في عقل الط

حضار سمتين وتبدأ  لعبة حركية أيضا : وذلك بان تحضر مجموعة كبيرة من الكرات الصغيرة وا 
الكرات في سمتو وفي الزمن  المعبة باختيار طفمين ثم يتسابقوا بينيم فيمن يجمع اكبر عدد من

 . المحدد

األول يجمع  يجمعو بمعنى ان الطفلمالحظة : يتم عصب عين الطفل وتحديد لون معين 
إلى مجموعتين كل  الكرات الحمراء مثال والثاني يجمع الكرات الخضراء وباقي األطفال يقسموا
في السمة صحيحة أم  مجموعة تبين لممتسابق الذي يشجعونو ىل الكرات التي يختارىا ليضعيا
أكون قدرت أوصل  نىال .. وذلك عن طريق اليتاف والصريخ صح صح خطا خطا وىكذا أتم

  .. المعمومة تمام وما ضيعتكم

  : وىذه تفيد صغار السن ممن يتعممون الحروف والكتابة

الخرزات أو األزارير ويمكن اختيار خامات أخرى بحسب  وذلك بإحضار أعواد الكبريت وبعض
 المتوفر

ئز من يكتب اسمو إمالئيا ليم والفا ثم يطمب من األطفال كتابة أسمائيم أو الكممات التي يتم
  كتابة الحروف والخرزات ىي النقط أو الكممة بسرعة ودون أخطاء باستخدام األعواد في

 . بينو وبين أقرانو وىذه المعبة تفيد الطفل في تعمم الكتابة بجو من المرح وخمق روح التنافس

االتفاق عمى من األوراق الممونة آو يمكن استبداليا بالكرات الممونة ثم يتم  إحضار مجموعة



درجة لكل لون مثال المون الحمر يخصص لو درجة واألخضر درجتان واألصفر ثالثة  تخصيص
ثم يطمب من األطفال في فترة محددة وىم معصوبي األعين جمع الكرات والحرص عمى .. وىكذا
  الكرات ذات الدرجات األكبر ويمكن أن يعتمد عمى عنصر السرعة فال تغمض عين الطفل جمع

  وىذه المعبة تثير جو جميل من المرح المرآة لعبة

تقميدىا في ىذه  وذلك بان تحضر طفمتان ثم يطمب من إحداىما فعل أي حركة وعمى الثانية
 . الحركات فان أجادت تقميدىا تكون فائزة

 
 


