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 لعبة تبديل األسماء -1

 تعارؼ، كسر جمود.  :الهدف
 بدوف.األدوات: 

 17 -8   الفئة العمرية:
وي سػـ األطفػاؿ  المعبػ المنشػط بشػرح يطمب مف األطفاؿ الوقػوؼ يػد داةػرة وي ػـو     شرح المعبة:

كؿ طفميف مع بعضيما البعض يد نفس الداةرة  ويتـ إعطاء األطفاؿ يتره زمني  محػددة مػف أجػؿ 
التعرؼ عمى بعضيـ البعض مف خالؿ االسـ ، العمر ، السن  الدراسي  ،عدد أيػراد األسػرة ، مػاذا 

ويػتـ تعريفػو كػاماًل مثػؿ محمػد ويػادي يحب ، ماذا يكره  ومف ثـ كؿ طفؿ يأخػذ أسػـ الػذي بجػواره 
 .دي محمد ومحمد يعرؼ يادييعرؼ يا

 
 
 

 لعبة ديب داب -2

 .وكسر الجمود التعارؼ، :الهدف
 بدوف. األدوات:

 .17-7 الفئة العمرية: 
يشػػرح المنشػػط أف اليػػد اليمنػػى داب واليػػد اليسػػري ديػػب  ومػػف ثػػـ يكػػوف داةػػرة مػػف :  شرررح المعبررة

يب اؿ التعارؼ عمى مف بيمينو ويرمز لو داب  ومف بيساره ويرمز لو داألطفاؿ ويطمب مف األطف
عمػى يمينػو  الذيودأب الطفؿ  ،ييذكر أسـ الطفؿ الذي عمد يساره ويجأة يسأؿ طفؿ معيف بديب 

 وىكذا ... ديب داب ، داب ديب .  
  
 
 

 أسرترري لعبة -3

 .وكسر الجمود التعارؼ، :الهدف
 بدوف  األدوات:

 .17- 8 : الفئة العمرية
يبػػدأ المنشػػط ت سػػيـ المجموعػػ  إلػػى ثػػالث مجموعػػات وىػػد أب، أـ، طفػػؿ ويتػػرؾ    شرررح المعبررة:

مجػػاؿ لمتعػػارؼ بيػػنيـ مثػػؿ تعريػػؼ االسػػـ، العمػػر، اليوايػػ  ...الػػل وبعػػد ذلػػؾ وي ػػـو كػػؿ رب أسػػره 
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بتعريػػؼ أيػػراد أسػػرتو ومػػف ثػػـ يتجمػػع اوبػػاء مػػع بعػػض واألميػػات مػػع بعػػض واألطفػػاؿ مػػع بعػػض 
 يوف أنفسيـ .ويعر 
 

 لعبة بالون الغضب -4
 :ةالهدف من المعب

 التخمص مف الغضب
 االحتياجات:

 مجموع  مف البالونات.
 آلية التنفيذ:

 ي ـو المدرب بتوضيح أف البالوف يمثؿ الجسـ و أف اليواء الذي بداخمو يمثؿ الغضب. .1
 وخ.ي ـو المدرب بالطمب مف متطوع مف المشاركيف أف ي ـو بتفجير بالوف منف .2

 أيف ذىب اليواء الذي بداخؿ البالوف؟ .3

 أيف ذىب الغضب؟ .4

 يوضح لممشاركيف أف الغضب تفرؽ و انتيى لكف ماذا حدث لمجسـ؟ .5

ل د تمزؽ و تفتت الجسـ، نحف نريد التخمص مف الغضب و لكف مع المحايظ  عمى  .6
 الجسـ، كيؼ يتح ؽ ذلؾ؟

 تدريجد ) تنفيس (. يطمب مف المتطوع أف ي وـ بإخراج اليواء مف البالوف بشكؿ .7

 يسأؿ المدرب المشاركيف، أيف ذىب الغضب؟ ماذا حدث لمجسـ؟ .8

مف الممكف أف ي وـ األطفاؿ بإخراج اليواء مف البالوف بطريؽ تحدث صوتًا مثؿ الصفير  .9
 و ىذا ممتع و محبب لألطفاؿ.
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 حنظمة لعبة -5
 

 التركيز واالنتباه. :المعبةهدف 
 مشتركًا أو أكثر. 22-5: مف عدد المشاركين

 سنوات. 7: مف المشتركينعمر 
 دقاةؽ, أو حسب عدد المشتركيف وتفاعميـ. 12-5مف  -:المعبةمدة 

 غري  مناسب  أو قاع  أو ساح . -المكان المقترح:
 

 -:المعبةوصف 
ظيػره يختار أحد المشاركيف ليؤدي دور حنظم , حيث ي ؼ عمى خػط النيايػ  مع ػوؼ اليػديف خمػؼ ظيػره مػديرًا  .1

 12-6المساي  بيف خط البدايػ  وخػط النيايػ  مػف  المعب لممشتركيف, بينما ي ؼ عمى خط البداي  المشتركوف يد 
 مترًا.

عند إطالؽ شػارة البػدء عمػى الالعبػيف محاولػ  السػير باتجػاه حنظمػ  أو ا مسػاؾ بػو , ولكػف حنظمػ  يػدير رأسػو  .2
 ؾ يإنو يطمب منو أف يعود إلى ن ط  البدء.بيف الحيف واوخر إلى الوراء يإذا رأى أي شخص يتحر 

 .المعب يعطد الالعب يرصتاف لمعودة إلى خط البداي  , ويد المرة الثالث  يخرج مف  .3

الالعب الذي يسػتطيع أف يممػس حنظمػ , دوف أف يػراه حنظمػ  يعػد الفػاةز, وي ػـو بػأداء دور حنظمػ  وتبػدأ المعبػ   .4
 مف جديد.

 
 -من التجربة:

ال ييفشؿ النشاط.  يجب أف تكوف عممي  .1  االلتفاؼ بشكؿ متتاؿ وليس بشكؿ متواصؿ وا 
 عمى  المرشد أف ي ـو دور الحكـ بيف المشاركيف وحنظم . .2

 يستطيع المشتركوف الركض بداًل مف المشد دوف أف يشاىدىـ حنظم . .3

 

 اقتراحات:
 يمكف ربط رجمد العبيف معًا ويتـ النشاط السابؽ بذات الطري  . .1
ي ػؼ  وبأف ي ذؼ المشتركوف حنظم  بطابات تنس طاول , يإذا استطاع معري  الذي قذيو يإنػيمكف عمؿ النشاط  .2

 مكانو.
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 سجمو لعبة قيام  -6
 االنتباه والتركيز عمى السمع. :هدف المعبة

 مشتركًا. 22-5مف  -عدد المشتركين:
 سنوات يما يوؽ. 6مف  -المشتركين:عمر 
 دقاةؽ. 12-5مف  -:المعبةمدة 
 قاع  أو صؼ يناسب عدد األطفاؿ أو ساح . -ان المقترح:المك
 

 -:المعبةوصف 
ي ػػػؼ الالعبػػػوف بشػػػكؿ نصػػػؼ داةػػػرة, وي ػػػؼ المرشػػػد يػػػد وسػػػطيا ثػػػـ يبػػػدأ ب ػػػوؿ: قيػػػاـ جمػػػوس, وعمػػػى الالعبػػػيف  -

األمػر أكثػر مػف مػرة عمػى  االستجاب  ألوامره, أما الذي يخطئ ييخرج مػف المعبػ , ويمكػف لممرشػد أف يكػرر نفػس
 لد ليحاوؿ خداع المشتركيف.التوا

 

 
 
 من التجربة:  
يجب أف يسرع المرشػد أحيانػًا ويبطػئ أحيانػًا أخػرى يػد إل ػاء األوامػر حتػى يػزداد احتمػاؿ الخطػأ ويزيػد اسػتمتاع  -

 المشاركيف.

 
  -اقتراحات: 
 بعكس ما ي اؿ, يإذا قيؿ جموس يعمييـ الوقوؼ والعكس صحيح النشاطيمكف أف يكوف  .1
   أوامػػر أخػػرى بػػداًل مػػف قيػػاـ جمػػوس مثػػؿ : ايػػتح سػػكر ) ايػػتح يػػدؾ أو أغم يػػا( , أو أنػػؼ أرضيمكػػف اسػػتخداـ  .2

لػػػى الخمػػػؼ, أو ذكػػػر أسػػػماء  المػػػس أنفػػػؾ أو المػػػس األرض(, وانحنػػػاء إلػػػى اليمػػػيف أو اليسػػػار, أو إلػػػى األمػػػاـ وا 
ى الالعػب أف يضػع حيوانات ليا قروف وأخرى ليس ليا قروف ) يعند ذكػر أسػماء الحيوانػات التػد ليػا قػروف عمػ

 يو عمى رأسو(.الالعب يدحيواف ال قروف لو , يال يضع  اسـعمى رأسو, أما إذا ذكر 
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 ي واطيعال لعبة -7
 تنمي  ال درة عمى التركيز وسرع  االستجاب  والبديي . -:المعبةهدف 

 مشتركًا. 22-5مف  -عدد المشاركين:
 سنوات يما يوؽ. 6مف  -المشتركين :عمر 
 دقاةؽ. 12-5مف  -:المعبةمدة 

 صؼ أو ساح . -المكان المقترح:
 -:المعبةوصف 

 وخارجيا )عاؿ( أو العكس.  ئـ ويسمى داخؿ الداةرة واط2,5ترسـ داةرة بنصؼ قطر م دار  .1
 ي ؼ الالعبوف داخؿ الداةرة. .2

داخػؿ الػداةرة  ( عمػييـ ال فػزئعندما يتكمـ المرشد ب)عاؿ( يعمى الالعبيف ال فز خارج الداةرة وعندما ي وؿ )واط .3
 , وتتكرر األوامر بسرع , ويمكف أف يعيد المرشد األمر نفسو.

 يد االستجاب  إلى نداءات المرشد يخرج مف المعب .  ئالمشترؾ الذي يخط .4

 .ئالالعب الفاةز ىو الذي يستمر حتى النياي  دوف أف يخط .5
 

 
 -من التجربة:

 تركيف.يجب أف تكوف أوامر المرشد سريع , وكذلؾ استجاب  المش .1
 إذا داس أحد المشاركيف عمى الخط بداًل مف دخولو إلى الداةرة أو خروجو منيا ييخرج مف المعب. .2

 يجب أف تكوف ىناؾ مساي  ذراع بيف كؿ العب والالعب المجاور لو. .3

 

 -:تاقتراحا
لخػػط , ويمكػػف أف يسػتعاض عػف الػػداةرة برسػـ خػط مسػػت يـ ويكػوف يمػيف ا ئيمكػف اف نسػتخدـ الػػداةرة كعػاؿ واطػ .1

 أو العكس. ئويساره ىو الواط ىو )العالد(
 يمكف استخداـ نفس الطري   لمعب  بر وبحر. .2

يمكف استخداـ أعالـ أو قطع قماش ممون  أو استعماؿ اليديف, اليد اليمنى ) بحر( أو )عػاؿ( واليسػرى )بػر( أو  .3
 ( ويمكف استخداـ الصايرة, يتكوف الواحدة )بر( والصفارتاف )بحر(.ئ) واط

 احتساب أخطاء عمى الالعب بداًل مف إخراجو مف المعب .يمكف  .4
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 لعبة ما الذي حدث -8
 االنتباه والتركيز -:المعبةهدف 

 مشتركًا. 25-12مف  -عدد المشتركين:
 سنوات يما يوؽ. 6مف  -المشتركين:عمر 
 دقاةؽ. 12-5مف  -:المعبةمدة 

 صؼ أو ساح . -المكان المقترح:
 

 -:المعبةوصف 
 ركيف أف يجمسوا يد شكؿ داةري أو أي شكؿ آخر.يطمب مف المشت .1
يختػػار المرشػػد أحػػد المشػػتركيف ويطمػػب منػػو أف ينظػػر مميػػًا إلػػى الجالسػػيف ليتعػػرؼ عمػػى ترتيػػب كػػؿ مػػنيـ وأيػػف  .2

 يجمس, ثـ يطمب منو أف يخرج.

 يطمب مف بعض المشتركيف أف يتبادلوا أماكف جموسيـ. ثـ يطمب مف الالعب الذي خرج أف يدخؿ وأف يتعػرؼ .3
 عمى الالعبيف الذي تبادلوا المواقع.

 الالعب الفاةز ىو الذي يتعرؼ عمى أكبر عدد ممكف مف الالعبيف الذيف تبادلوا أمكنتيـ. .4

 

 -من التجربة:
( مع كؿ مشػترؾ يخػرج إلػى الخػارج 3-1يجب أف يحرص المرشد عمى أف يتبادؿ نفس العدد مف الالعبيف )مف .1

 ليتعرؼ عمى مف تبادلوا مواقعيـ.
 أصعب إذا تبادؿ شخصاف يجمس بعضيما إلى جوار بعض أماكنيما. المعب ف يكو  .2

 يجب الحرص عمى أف يكوف التغيير والتبديؿ قمياًل مع صغار السف. .3

 

 -اقتراحات:

 يمكف تبديؿ مواقع أشياء يد المكاف بداًل مف تبديؿ مواقع الالعبيف. .1

 اةب.يمكف إخراج العب معيف, ويطمب مف المشترؾ معري  الالعب الغ .2
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 لعبة كيف تتصرف -9
 اوخريف. إقناعتنمي  ال درة عمى التعبير وعمى  -:المعبةهدف 

 مشتركًا. 22-5 -عدد المشتركين:
 يما يوؽ. 12 -المشتركين:عمر 
 دقي  . 22-5 -:المعبةمدة 

 قاع  أو غري . -المكان المقترح:
 

 -:المعبةوصف 
 ي سـ المشتركوف إلى يرؽ متساوي . .1
, ويطمب مف كؿ يرقػ  مناقشػتيا, بحيػث تخػرج بحػؿ ليػذه المشػكم , ومػف أمثمػ  المرشد مشكم  عمى الفرؽ  يطرح .2

 -المشاكؿ ما يمد:

ذا بسيارة تصعد عمى الرصيؼ, وتصدـ شخصًا, وتيرب كيؼ تتصرؼ؟ -  كنت ساةرا يد شارع, وا 
 رؾ يماذا تفعؿ؟كنت واقفًا عمى شري  منزلؾ, ووجدت شخصًا غريبا عف المنط  , يفتح سيارة جا -

كنت تسير يػد شػارع ضػيؽ غيػر مطػروؽ, لػـ يكػف بػو أحػد مػف المػارة غيػرؾ, ويجػأة ظيػرت لػؾ امػرأة مػف أحػد  -
 البيوت, يد طرؼ الشارع, ت وؿ إف ىنالؾ حري ًا يد بيتيا , يماذا تفعؿ؟

بأف حميػا ىػو ثـ ت ـو كؿ يرق  بعرض حميا عمى الفرؽ األخرى, وعمى كؿ يرق  أف تحاوؿ إقناع الفرؽ األخرى  .3
 األيضؿ.

 الفرق  الفاةزة ىد التد تعطد حاًل ت تنع بو الفرؽ األخرى والمرشد. .4

 

 -من التجربة:
 يجب إعطاء الوقت الكايد مف الن اش خصوصًا إذا كاف عدد المشاركيف كبيرًا. .1
 ـ.يجب عمى المرشد أال يحاوؿ يرض وجي  نظره عمى المشاركيف, بؿ عميو احتراـ وجيات نظرىـ وتشجيعي .2

 يجب إتاح  الفرص  لمناقش  وجيات النظر المختمف . .3

 وجي  نظره التد يراىا.  بداءينجب منح الحري  الكامم  لممشارؾ  .4

 

 -:تاقتراحا
 بشكؿ أيراد وليس عمى شكؿ مجموعات ي ط. المعب يمكف عمؿ نفس  .1
 .يمكف إجراء ن اش عف صور الجراةد والمجالت, حوؿ موضوع ما مثؿ الصداق  , والتعاوف .2

 يجب تشجيع األطفاؿ عمى التعبير عف خبراتيـ الذاتي  يد الموضوع المطروح لمن اش. .3

 
 
 
 
 

 
 لعبة الهاتف -11
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 تنمي  ميارة االستماع ون ؿ المسموع كما ىو. -:المعبةهدف 
 مشتركًا. 22-12 -عدد المشتركين:
 يما يوؽ. 8 -جيل المشتركين:

 دقاةؽ. 12-5 -:المعبةمدة 
 اع  أو غري .ق -المكان المقترح:

 
 -:المعبةوصف 

, وييمػػس يػػد أذف الالعػػب الثػػاند, يي ػػـو ىػػذا جحػػر الػػديؾيجمػػس المشػػاركوف ويختػػار الالعػػب األوؿ كممػػ  مثػػؿ  .1
بإبالغيا بدوره إلى الالعب الذي يميو, وىكذا إلى أف يصؿ إلى الالعب األخير, والذي ي ـو وي وؿ الكمم  عمػى 

 .فمسمع مف الالعبي
 

 -من التجربة:
 ا كاف عدد الالعبيف أكبر كاف احتماؿ الخطأ يد ن ؿ الكمم  الصحيح  أكبر.كمم .1
 يجب عمى كؿ العب اليمس يد أذف الالعب الذي يميو مرة واحدة ي ط وبسرع . .2

 يفضؿ أف تكوف الكممات غير مباشرة وليست قصيرة أو قميم  الم اطع, ويفضؿ الكممات المركب . .3

 

 -:تاقتراحا
 م  واحد يد نفس الوقت.يمكف اليمس بأكثر مف كم .1
يمكف عمؿ مساب   بيف يرؽ بحيث يكتب المرشد نفس الجمم  ويعطييا إلى الالعب مف كؿ يريػؽ, والػذي بػدوره  .2

ييمػػس الجممػػ  يػػد أذف الالعػػب الػػذي يميػػو, حتػػى تصػػؿ إلػػى الالعػػب األخيػػر, والػػذي ي ػػـو بكتابػػ  الرسػػال  عمػػى 
 ذي يبمغ الرسال  أواًل, وتكوف صحيح .ورق  وي دميا إلى المرشد, والفريؽ الفاةز ىو ال

بواسط  اليمس بأكثر مف كمم  واحدة أو جمم , ي ػد يحكػى المشػترؾ لجػاره حكايػ  قصػيرة أو  المعب يمكف إجراء  .3
خبرًا مطواًل نوعا ما , ثـ يتـ ن ؿ ذلؾ مػف مشػترؾ إلػى مشػترؾ بػاليمس, وي ػؼ آخػر العػب لي ػوؿ مػا ن ػؿ إليػو, 

مضموف ما قيؿ ال مطاب   لفظو, ألف ن ؿ خبر طويؿ أو قص  قصيرة يمفظيا عبر ولكف المطموب ىنا ىو ن ؿ 
عدة العبيف أمر ضعيؼ االحتماؿ, ويمكف الطمب مف المشاركيف ن ؿ ال ص  بمفظيا , وعند استحال  وقوع ذلؾ 

 يطمب مناقش  أسباب قدرتيـ عمى ذلؾ.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لعبة الحركات المتتالية -11
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 ه والتركيز وت وي  الذاكرة.االنتبا -:المعبةهدف 
 مشتركًا. 22-8  -:عدد المشتركين

 يما يوؽ. 8 -المشتركين:عمر 
 دقاةؽ. 12-5مف  -:المعبةمدة 

 صؼ مناسب لعدد المشتركيف. -المكان المقترح:
 

 -:المعبةوصف 
 كذا.ي ـو أحد الالعبيف بتأدي  حرك  ما  بريع يده اليمنى أو يصفؽ أو يصفر أو يحرؾ إحدى رجميو وى .1
 ثـ ي ـو العب ثاف بتأدي  ما أداه الالعب األوؿ , ويضيؼ حرك  أخرى. .2

ثـ ي ـو العب ثالث بتأدي  الحركتيف الساب تيف عمى الترتيب ثـ يؤدي حرك  ثالث , ثـ ي ػـو رابػع بتأديػ  الحركػات  .3
يخطػػئ يػػد  الػثالث التػػد شػػاىدىا عمػػى الترتيػػب ثػػـ يػػؤدي حركػػ  خاصػػ  بػػو وىكػػذا تسػػتمر المعبػػ  والالعػػب الػػذي

 ترتيب الحركات يخرج مف المعب .

 

 كمما زاد عدد المشتركيف زادت صعوب  المعب . -من التجربة:
 

 -االقتراحات:
يمكف أف يبدأ المشترؾ األوؿ بنطؽ كمم  مف قص  ويبدأ كػؿ مشػترؾ بإضػاي  كممػ  جديػدة إلػى مػا سػمع لتػؤدي  .1

 ما ساب اتيا إلى معنى أو إلى قص  معين .
معبػػ  بػػأف أحػػد المشػػاركيف اسػػمو , يي ػػـو آخػػر بػػذكر اسػػـ األوؿ ثػػـ اسػػمو ثػػـ ي ػػـو ثالػػث ييػػذكر يمكػػف أف تػػتـ ال .2

 االسميف المذيف سمعيما ثـ اسمو وىكذا.

يمكف أف يتـ النشاط بواسط  لمس أشياء, يي ـو العب ما بممس جسـ ما , ثـ ي ـو آخر بممس مػا جديػدًا وىكػذا  .3
 اد الممموس  يحتسب عميو خطأ ويخرج بعد ارتكابو ثالث  أخطاء.دواليؾ, والالعب الذي يخطئ يد ترتيب المو 

 يمكف إعطاء أكثر مف يرص  لالعب الذي يرتكب أي خطأ. .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لعبة الحمل والذئب -12
 االنتباه والتركيز والعمؿ الجماعد. -:المعبةهدف 
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 مشتركًا. 22-12مف  -عدد المشتركين:
 سنوات يما يوؽ. 5مف  -المشتركين:عمر 
 دقاةؽ. 12-5مف  -:المعبةمدة 

 ساح  أو ممعب. -المكان المقترح:
 

 -:المعبةوصف 
ي ػػؼ الالعبػػوف بشػػكؿ داةػػري ممسػػكًا كػػؿ مػػنيـ بيػػد جػػاره ويطمػػب مػػف أحػػد المشػػاركيف ليػػؤدي دور الحمػػؿ, ومػػف  .1

 آخر ليؤدي دور الذةب.
 الذةب خارج الداةرة.ي ؼ الالعب الذي يمثؿ  .2

لذةب بمحاول  الدخوؿ إلى داخؿ الػداةرة ليصػطاد الحمػؿ, بينمػا تتػولى المجموعػ  عند إطالؽ إشارة البدء يشرع ا .3
الػدياع عنػػو بواسػػط  الحيمولػػ  دوف دخػػوؿ الػػذةب إليػػو, والسػػماح لمحمػػؿ بػػالخروج إذا مػػا تمكػػف الػػذةب مػػف دخػػوؿ 

 الداةرة.

ةزًا, وال يعتبػػر خاسػػرًا إذا تمكػػف الػػذةب مػػف ا مسػػاؾ بالحمػػؿ داخػػؿ أو خػػارج الػػداةرة يػػد حػػدود دقي تػػيف ييعتبػػر يػػا .4
ويفوز الحمؿ. وي ؼ المذاف مثاًل دور الحمؿ والذةب مع الالعبيف الواقفيف عمى شكؿ داةرة, ويتـ اختيار العبيف 

 آخريف لنفس األدوار.

 
  -من التجربة:

يستطيع الذةب الدخوؿ مف تحت أيدي الالعبيف أو مػف بػيف أرجميػـ, ويجػب عمػى الالعبػيف محاولػ  منػع الػذةب  .1
 مف الدخوؿ دوف استعماؿ العنؼ.

 كمما كاف عدد الالعبيف أكثر كاف النشاط أصعب. .2

 

 -:تاقتراحا
 يمكف اف يتـ النشاط بشكؿ صفوؼ وليس عمى شكؿ دواةر ي ط. .1
 إذا كاف عدد المشتركيف كثيرًا ييمكف عمؿ عدة دواةر. .2

 يمكف عمؿ لبس يمثؿ الذةب والحمؿ. .3

 
 

 لعبة التوازن -13
 ايس  والعمؿ الجماعد.المن -:المعبةهدف 
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 مشتركًا. 22-6 -عدد المشتركين:
 يما يوؽ. 7 -المشتركين:عمر 
 دقاةؽ. 12-5 -:المعبةمدة 

 ممعب أو قاع . -:المكان المقترح
 كتاب لكؿ يريؽ. -األدوات:

 
 -:المعبةوصف 

خػػط النيايػػ , ي سػػـ الالعبػػوف إلػػى يػػرؽ متسػػاوي , ت ػػؼ الفػػرؽ عمػػى خػػط البدايػػ  بشػػكؿ قطػػارات متوازيػػ , ويعػػيف  .1
 ـ(.22-12بحيث يبعد عف خط البداي  )مف 

عند ا شارة, يسير الالعب األوؿ مف كؿ يريؽ, حاماًل عمى رأسػو كتابػًا )دوف أف يمسػؾ بالكتػاب(, حتػى يصػؿ  .2
ذا وقػع الكتػاب أثنػػاء سػير الالعػب قبػؿ وصػولو إلػػى  إلػى خػط النيايػ  , يػيممس الخػط ويعػػود إلػى خػط البدايػ , وا 

نو يعود إلى خط البداي , ويبدأ مف جديد, أما إذا وقع الكتاب بعد بموغو خط النيايػ  وأثنػاء عودتػو خط النياي  يإ
 نحو خط البداي  ييعود إلى خط النياي .

 يسمـ الكتاب إلى الالعب التالد, الذي يعمؿ ما يعمو الالعب األوؿ, ويسمـ الكتاب لالعب الذي يميو. .3

 بيو المشارك  يد المعب  قبؿ ب ي  الفرؽ األخرى يعد الفريؽ الفاةز.والفريؽ الذي يستطيع أف يكمؿ كؿ الع .4

 
 
 

يػػد مكػػاف مسػػتو, وعمػػى الالعػػب العػػودة إلػػى نيايػػ  ال ػػاطرة بعػػد االنتيػػاء مػػف  المعبػػ يجػػب عمػػؿ  -مررن التجربررة:
 الجري.

 
 -:تاقتراحا

د المرشػد محطػات, سنوات, بحيث يحمػؿ الالعػب أكثػر مػف كتػاب ويحػد 7مع جيؿ أكبر مف  المعب يمكف عمؿ  .1
 وي ـو الالعب يد ىذه المحطات بإنزاؿ كتاب مف الكتب التد عمى الرأس يد كؿ محط  أثناء السير.

 بشكؿ أيراد وليس مجموعات ي ط. المعب يمكف عمؿ  .2

 
 لعبة كرة التنس والممعقة -14

 تنمي  ال درة عمى التركيز والتوازف. -:المعبةهدف 
 مشتركًا. 22-5 -عدد المشتركين:
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 يما يوؽ. 7 -المشتركين:عمر 
 دقاةؽ. 12-5 -:المعبةمدة 

 قاع  أو صؼ واسع , أو ساح . -المكان المقترح:
 طاب  تنس ,ممع   صغيرة لكؿ العب. -األدوات:

 
 -:المعبةوصف 

 ي سـ المشتركوف إلى مجموعات مف أجؿ المعب )يكوف ت سيـ الالعبيف حسب توير األدوات, وسع  المكاف(. .1
 مترًا( ومعو ممع   وطاب  تنس طاول .15-6عمى خط البداي  )يبعد عف خط النياي   ي ؼ كؿ العب .2

عند ا شارة يضع الالعب الممع   يد يمو ويضع الطاب  يد المعم  , ثـ يسير إلى خط النياي  ويعػود إلػى خػط  .3
 البداي .

ع ػ  أثنػاء سػير الالعػب قبػؿ وصػولو إلػى خػط النيايػ  يإنػو يعػود إلػى خػط البدايػ , ويبػدأ إذا وقعت الكرة مف المم .4
مػػف جديػػد, أمػػا إذا وقعػػت الكػػرة بعػػد بموغػػو خػػط النيايػػ  وأثنػػاء عودتػػو نحػػو خػػط البدايػػ  ييعػػود إلػػى خػػط النيايػػ , 

 ويبدأ المعب مف جديد.

 الفاةز ىو الالعب الذي ينيد النشاط أواًل. .5

 
 
 
 
يجب استخداـ مالعػؽ بالسػتيكي , عمػى أف ال يسػتخدـ الممع ػ  الواحػدة أكثػر مػف العػب حفاظػًا  -من التجربة: 

 عمى صح  الالعبيف.
 

 -اقتراحات:
 يمكف عمؿ النشاط بيف أيراد أو مجموعات. .1
يمكف استخداـ قناند بالستيكي  بدؿ المعم   مع الصغار بحيث توضع الطاب  عمى يوى  ال نين  وتمسؾ باليػديف  .2

 المعب  بنفس الطري   الساب  . وتسير
 لعبة الكرة الخطرة -15

 التمرير, وا مساؾ بالكرة, والمتع . -:المعبةهدف 
 مشتركًا. 22-8 -عدد المشتركين:
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 يما يوؽ. 5 -المشتركين:عمر 
 دقاةؽ. 12-5 -:المعبةمدة 

 ممعب أو ساح . -المكان المقترح:
 كرة قدـ , كرة بالستيكي . -األدوات:

 
 -:معبةالوصف 

 يجمس الالعبوف يد داةرة, إما عمى األرض أو عمى كراسد ومعيـ كرة. .1
 عندما يطمؽ المرشد صايرة البدء, يتـ تمرير الكرة مف الالعب إلى الالعب الذي بجواره وىكذا. .2

 عند إطالؽ الصفارة الثاني , يتوقؼ المعب, والالعب الذي يكوف ممسكًا بالكرة , يخرج مف المعب. .3

 
 يجب تمرير الكرة بشكؿ سريع, ويجب أف ال ينظر المرشد إلى المشتركيف عند إطالؽ الصايرة. -:من التجربة

 
 -اقتراحات:

 يمكف عمؿ داةرة أخرى لالعبيف الذي يخرجوف مف المعب  أو إعطاؤىـ أكثر مف يرص . .1
 يمكف عمؿ النشاط بكرتيف بحيث يخرج مف المعب كؿ العب تصؿ إليو الكرتاف يد نفس الوقت. .2

مػؽ المرشػػد صػػفارتيف ممػػا يعنػػد تغييػػر اتجػػاه المعػب, إمػػا لالعػػب الواحػػد, أو الالعبػػيف إذا كانػػت المعبػػ  تمعػػب يط .3
 بكرتيف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لعبة الكراسي -16
 التركيز واالنتباه,وت وي   عضالت الرجميف نتيج  الجري.  -:المعبةهدف 

 مشتركاً  22-7 -عدد المشتركين:
 يما يوؽ 6 -المشتركين:عمر 
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 دقاةؽ 12-5 -:لمسابقةمدة ا
 قاع  أو غري  أو ساح . -:مكان المسابقة

 كراسد.  -األدوات:
 

 -مراحل المسابقة:
يوضػع عػدد مػػف الكراسػد عمػى شػػكؿ طػولد )الظيػػر عمػى الظيػر( ويشػػترؾ عػدد مػف الالعبػػيف . بحيػث يزيػػد  .1

 عددىـ عف عدد الكراسد بواحد.
لكراسػػد, وعنػػد سػػماع الصػػايرة يسػػرع كػػؿ العػػب مػػنيـ ويجمػػس عمػػى أحػػد عنػػد ا شػػارة يػػدور الالعبػػوف حػػوؿ ا .2

الكراسػػد , والالعػػب الػػذي ال يػػتمكف مػػف الجمػػوس يخػػرج مػػف المعػػب, ثػػـ يبػػدأ بالمعػػب مػػف جديػػد مػػع اسػػتبعاد 
 .كرسد مف الكراسد حتى يحايظ داةمًا عمى أف يزيد عدد الالعبيف عف عدد الكراسد بم دار واحد

 

 -من التجربة:
 لالعبيف بالمرور بيف الكراسد. ال يسمح .1
 يجب وضع الكرسد يد نصؼ المساي  عندما يب ى آخر العبيف تحدد مساي  الدوراف. .2

 يجب عدـ ا مساؾ بالكراسد أثناء الدوراف, وأف تكوف المساي  بيف الالعب والكراسد حوالد نصؼ متر. .3

4.  

 -اقتراحات:
 يمكف استخداـ الموسي ى أو التصفيؽ بدؿ الصايرة. .1
 أف توضع الكراسد بشكؿ داةري, ويدور الالعبوف حوؿ ىذه الكراسد. يمكف .2

إذا كاف عدد الالعبيف كبيرًا يمكف أف يتـ خروج العبيف بداًل مف العب واحػد ويفػوز آخػر ثالثػ  العبػيف ويػد  .3
 ىذه الحال  ينبغد أف يزيد عدد الالعبيف عف الكراسد بالعبيف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القمم والقنينة لعبة -17
 

 التركيز والدق  يد األداء والتحكـ. -:المعبة هدف
 مشتركًا. 15-3 -عدد المشتركين:

 يما يوؽ. 7مف  -المشتركين:عمر 
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 دقاةؽ. 12-5مف  -:المعبةمدة 
 خيوط , وأقالـ, وعدد مف ال ناند. -األدوات:

 
 
 

 -:المعبةوصف 
مػف الالعػب أف يػدخؿ ال مػـ  يربط خيط ب مـ بحيث يكوف طوؿ الخيط موازيًا لمنتصػؼ بطػف الالعػب, ويطمػب .1

 يد يوى  ال نين .
 ـ.8-5تحدد ن ط  البداي  ون ط  نياي  لخط سير الالعب وتتراوح المساي  مف  .2

( ومع كؿ مػنيـ قمػـ لكػؿ مػنيـ قنينػ  يارغػ  مفتوحػ  يػد نيايػ  خػط 15-3يشترؾ يد المعب  عدة العبيف مف ) .3
 سيره.

بو ال مـ يد يمو, ويبدأ الركض مف ن ط  البدايػ  متجيػًا  طعند إطالؽ إشارة البدء يضع الالعب الخيط المربو  .4
 نحو ال نين  الموجودة يد نياي  خط سيره.

 عندما يصؿ إلى ال نين  عميو إدخاؿ ال مـ يييا دوف التدخؿ باليديف, أو أي  وسيم  أخرى. .5

 .الفاةز ىو الالعب الذي يستطيع أف يدخؿ قممو يد قنينتو أوالً  .6

 
 

 -من التجربة:
 عمى صح  الالعبيف ـ استخداـ الخيط مف أكثر مف العب إذا وضع يد الفـ لممحايظ يجب عد .1
 يمكف استخداـ كاي  أنواع الخيوط بشرط أف تكوف مف نفس النوع, وأف يتناسب طوؿ الخيط مع طوؿ الالعب. .2

 
 -:تاقتراحا

لخمفي  لالعػب, ثػـ يحػاوؿ يمكف أف يربط الخيط المربوط بال مـ يد وسط المشترؾ بحيث يتدلى ال مـ مف الجي  ا .1
 إدخاؿ ال مـ يد ال نين  مف وضع شب  الجموس, ويمكنو أف ينظر إلى يوى  ال نين  مف بيف رجميو.

 يمكف أف يطمب مف الالعب إدخاؿ ال مـ يد أكثر مف قنين . .2

 
 
 
 
 

 المالقط نقل لعبة -18
 التسمي . -:المعبةهدف 

 مشتركًا. 12-2مف   -عدد المشتركين:
 يما يوؽ. 8مف  -كين:المشتر عمر 
 دقاةؽ. 12-5 -:المعبةمدة 

 صؼ أو ساح . -المكان المقترح:
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 مالقط -األدوات:
 

 -:المعبةوصف 
 أمتار. 8-4يحدد خط بداي  وخط نياي  بحيث تكوف المساي  بينيما مف  .1
ـ يخصص لكؿ العب ست  مالقػط, وتعمػؽ عمػى حبػؿ خػط البدايػ , ويطمػب منػو انتزاعيػا مػف الحبػؿ بواسػط  الفػ .2

 ون ميا وتعمي يا يد الحبؿ اوخر بواسط  الفـ أيضًا.

 الفاةز ىو الالعب الذي يستطيع ن ؿ كؿ مالقطو وتعمي يا عمى الحبؿ اوخر قبؿ ب ي  الالعبيف. .3

 

 
 

 

 أكثر مف العب إال بعد غسمو جيدًا بالماء والصابوف. ال يجوز أف يستخدـ المم ط الواحد -من التجربة:
 

ف ي سػػـ الحبػػػؿ الواحػػد إلػػى قسػػػميف بحيػػث تعمػػػؽ مالقػػط عمػػى جيػػػ  مػػف الحبػػػؿ, ويطمػػب مػػػف يمكػػػف أ -اقتراحررات:
 المتسابؽ انتزاعيا بالفـ ون ميا إلى النصؼ اوخر مف ذات الجيؿ.

 
 
 
 
 
 
 

 نقدية معدنية عمى القدم قطعةلعبة  -19
 ال درة عمى السير بتركيز. -:المعبةهدف 

 مشتركًا. 15-2مف  -عدد المشتركين:
 يما يوؽ. 7فمف س -تركين:المشعمر 
 دقاةؽ. 12-5مف  -:المعبةمدة 

 ساح  أو ممعب. -المكان:
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 قطع ن دي  معدني  بعدد أيراد المجموع .  -األدوات:
 

 -:المعبةوصف 
مترًا ويطمب مف كؿ العػب اف ي طػع  15-5يحدد خط بداي  وخط نياي  لمعب  , بحث تكوف المساي  بينيما مف  .1

 وخط النياي  محتفظًا ب طع  ن دي  معدني  عمى ظير حذاةو.المساي  بيف خط البداي  
 العبيف. 5-2ي سـ الالعبوف إلى مجموعات , تتألؼ كؿ مجموع  مف  .2

ي ؼ الالعبوف عمى خط البداي , وعند ا شارة مف المرشد, يضع كؿ العب قطع  معدني  مف نفس النػوع والفةػ   .3
ذا وقعػت ال طعػػ  عمػى ظيػر حذاةػو, ويبػدأ بالسػير نحػػو خػط النيايػ  مػع  الحػرص إلػػى أال ت ػع ال طعػ  الن ديػ , وا 

 الن دي  يعميو أف يرجع إلى خط البداي  ويمكنو معاودة المعب.

 الفاةز ىو الذي يستطيع أف يصؿ إلى خط النياي  أواًل محتفظًا ب طع  الن ود عمى قدمو. .4

 وتجري المساب   بند الفاةزيف مف المجموعات الختيار الفاةز. .5

  
 -ربة:من التج

 يمكف استخداـ أي مف رجمد الالعب. .1
  الن ديػػ  تحػػت ربػػاط الحػػذاء مػػثاًل, يفضػػؿ أف تكػػوف األحذيػػ  مت اربػػ  يػػد شػػكؿ الظيػػر. وال يجػػوز وضػػع ال طعػػ .2

 ويفضؿ أال تكوف األحذي  مف النوع الذي لو إطار.

 

 -اقتراحات:
ن ديػ  خاصػ  بيػا ويسػير الالعػب يمكف أف تصبح ىػذه المعبػ  مػف ألعػاب التتػابع, بحيػث تكػوف لكػؿ يرقػ  قطعػ   .1

األوؿ بال طع  حتى خط النياي , ثـ يعود إلى خط البداي  ليسمميا إلى الالعب الػذي يميػو، وتسػتمر المعبػ  حتػى 
 يأخذ كؿ العب دوره. والفريؽ الفاةز ىو الذي ينيد أواًل.

 داخؿ صؼ ولكف ت مؿ مساي  المعب. المعب يمكف إجراء  .2

 
 
 
 
 
 
 
 

 لعبة الحرب -21
 التركيز واالنتباه. -:المعبةهدف 

 مشتركيف يأكثر.12 -:عدد المشتركين
 سنوات يما يوؽ. 7 -المشتركين:عمر 
 دقاةؽ. 15-5مف  -:المعبةمدة 

 ساح  أو ممعب كرة طاةرة. -المكان المقترح:
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 كرة يد , أو كرة صغيرة. -األدوات:
 
 

 -:المعبةوصف 
نيمػا دور الصػياد ولي ػؼ كػؿ منيمػا م ابػؿ اوخػر بحيػث تكػوف يختار المرشد اثنػيف مػف المشػاركيف ليمثػؿ كػؿ م .1

 مترًا. 15-8المساي  بينيما يد حدود 
ي ػػـو عػػدد مػػف المشػػاركيف بػػالتحرؾ الحػػر بػػيف الصػػياديف المػػذيف يتبػػادالف رمػػد الكػػرة ييمػػا بينيمػػا بحيػػث يكػػوف  .2

 متر. 9-6عرض ميداف المعب يد حدود 

يف الػذيف يركضػوف داخػؿ السػاح , وعمػى الالعػب المصػاب أف يحاوؿ كؿ مف الصػياديف إصػاب  أي مػف الالعبػ .3
يخػػرج خػػارج المعػػب. أمػػا إذا لػػـ يصػػب أي مػػف الالعبػػيف يي ػػـو الالعػػب اوخػػر بأخػػذ الكػػرة ويحػػاوؿ إصػػاب  أحػػد 

 الالعبيف.

يستطيع الالعب أف يدايع عف نفسو إما بالمراوغ  حتى ال تصيبو الكرة, أو عف طريؽ ضربيا بالرأس أو ل فيػا,  .4
ذا ضربت الكرة يد األرض ثـ أصابت العبًا ما يإنو ال يخػرج مػف وي د حال  ل فيا يتبادؿ الموقع مع الصياد. وا 

 المعب.

 الفاةز ىو الذي يستمر حتى آخر المعب  دوف أف تصيبو الكرة, وأيضًا الصياداف. .5

 
 

يإذا قػؿ عػدد المشػاركيف ييجػب تتراوح المساي  بيف الصياديف بالنظر إلى عدد المشاركيف يد المعب ,  من التجربة:
 أف ت ؿ المساي , أما أذا زاد عدد المشاركيف ييجب أف تزيد المساي .

 
بطري ػػ  أخػػرى بحيػػث ي ػػـو كػػؿ الالعبػػيف بػػدور الصػػياد وبػػدور المػػدايع يػػد نفػػس  المعبػػ يمكػػف إجػػراء  -اقتراحررات:

 يده نحو رجؿ أي العب آخر.حرج الكرة مف المرشد عمى األرض ويحؽ لكؿ العب أف يديعيا بالوقت, حيث تد
يإذا أصابت رجمو يإنو يخرج مف المعب  ولكف ىذا الالعب يستطيع أف يدايع عف نفسو بديع الكرة بيده أيضًا. ويجدر 
ا شارة إلػى أنػو ال يجػوز ألي العػب أف يػديع الكػرة أكثػر مػف مػرة قبػؿ أف يممسػيا العػب آخػر. والالعػب الفػاةز ىػو 

 ب  دوف أف تصيب الكرة رجمو.الذي يستمر حتى نياي  المع
 
 
 
 

 لعبة الحواجز -21
 التركيز واالنتباه. -:المعبةهدف 

 مشاركاً  15-2 -عدد المشتركين:
 سنوات يما يوؽ. 7 -المشتركين:عمر 
 دقاةؽ. 12-3مف  -:المقترحةمدة 

 قاع  أو غري , -المكان المقترح:
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 قناند بالستيكي . -األدوات:
 

 -:المعبةوصف 
   حػػػد الالعبػػيف, ويػػػتـ إحضػػار عػػػدد مػػف ال نػػاند البالسػػػتيكي , وتوضػػع عمػػػى األرض بشػػكؿ حػػػواجزيػػتـ اختيػػار أ .1

 مثاًل كؿ متريف قنين (.)
يسػػمح لالعػػب الػػذي تػػـ اختيػػاره بإل ػػاء نظػػرة عمػػى ال نػػاند قبػػؿ تغمػػيض عينيػػو وي ػػـو المرشػػد بتغمػػيض العينػػيف  .2

 ة وىو مغمض العينيف.لالعب. وبمساعدة المرشد يسير الالعب بيف ال ناند لمرة واحد

ي اعيػا, ويمكنػو  .3 يبدأ المعب أف ي ـو الالعب وحػدة بمحاولػ  السػير يػد الغريػ  بػيف ال نػاند دوف االصػطداـ بيػا وا 
ي اعيا.  تخطد ال ناند دوف لمسيا وا 

 والفاةز ىو الذي يسير دوف االصطداـ بال ناند أو االصطداـ بأقؿ عدد منيا. .4

 
 

أف ي ػـو بتشػجيع الالعػب أثنػاء المػرور بػيف ال نػاند مػثاًل أحسػنت, ب يػت  يجػب عمػى المرشػد -1-من التجربرة:
 واحدة, انتبو, انتبو.

 
 -اقتراحات:

 يمكف استخداـ الكراسد بدؿ ال ناند, ولكف يجب المرور بيف الكراسد وعدـ لمسيا ي ط. .1
رور مػػف يػػوؽ بحيػػث يضػػع المرشػػد عػػددًا مػػف السػػطوؿ يييػػا مػػاء, ويطمػػب مػػف الالعػػب المػػ المعبػػ يمكػػف تطػػوير  .2

 السطؿ, ولكف بعد تعصيب العينيف يمكف إزال  السطوؿ مف الطريؽ.
 بالعين االتصال لعبة -22

 
 :معبةال هدف

 .المجموع  وأيراد ة/المرشد بيف التعارؼ -

 .المجموع  أيراد مع الث   بناء -
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 .المرح مف جو إشاع  -
 : معبةال وصف

 اتصاالً  واجر ال اع ، داخؿ ياً عشواة امش: المجموع  أيراد مف بالطمب ة/المرشد ي وـ 
 تصفيؽ) إشارة بإعطاء ة/المرشد/ وسي وـ المجموع ، أحد المشاركيف يد مع بصرياً 
 المجموع  أيراد مع بصرياً  اتصاالً  إجراء وىد النشاط مف الثاني  بالمرحم  لي وـ ،(مثالً 

 المصايح  أخيراً  و السالـ، ورد باليد التحي  ثـ بالرأس، ا يماءة ثـ االبتسام ، بإضاي 
 مف قدر أكبر عمى تتعريد حتى وىكذا جديد، مف تحركد ثـ التعارؼ، وطمب باليد

 .المشاركات
 
 

 كجيران بتحب لعبة -23
 

 :معبةال هدف
 لمجماع  االنتماء مفيوـ تأكيد. 

 االجتماعد التواصؿ أىمي  عمى التأكيد. 

 المشاركيف نفوس يد والسرور الفرح مف جو بث. 

 :معبةال وصف
 داةري بشكؿ الكراسد عمى الجموس المجموع  أيراد مف ة/المرشد طمبي. 

 كرسياً  لو يكوف أف دوف المنتصؼ يد ي ؼ. 

 بنعـ يجيب أف المشارؾ وعمى ؟ؾجيران بتحب: المشاركيف أحد بسؤاؿ وي وـ. 

 مف عدد مع مشترك  صف  يختار أف المشارؾ عمى جيرانؾ؟ مف تحب مف ة/المرشد عميو يرد 
 .المجموع  أيراد كؿ مع مشترك  صف  وأ المشاركيف

 ي وـ أف عمى سريع، بشكؿ أماكنيـ تغيير عمييـ الصف  يمتمكوف الذيف المشاركيف وعمى 
 أف كرسد،وعميو بدوف المجموع  أيراد أحد يب ى وبالتالد يارغ، كرسد يد بالجموس ة/المرشد
 .وىكذا الميسر بدور ي وـ

 

 السمبي اإلصغاءلعبة  -24
 

 .تعزيز قيم  احتراـ اوخريفلمعبة: الهدف من ا
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 وصف المعبة:
   يخرج أحد المشاركيف مف ال اع  ويحدد موضوعًا معينًا يريد أف يتحدث عنػو عنػد عودتػو

. 

 ة مػػػػف جميػػػػع المشػػػػاركيف عػػػػدـ ا صػػػػغاء إلػػػػى حػػػػديث يػػػػد داخػػػػؿ ال اعػػػػ  يطمػػػػب المرشػػػػد/
بيػا دوف اسػتخداـ  المشارؾ/ة عند عودتو إلى ال اع  وذلػؾ مػف خػالؿ عػدة أيعػاؿ ي ومػوف

 لغ  الحوار أو الكالـ.

  يػػدخؿ المشػػارؾ/ة  إلػػى ال اعػػ  ويجمػػس يػػد وسػػط الػػداةرة ويبػػدأ بالحػػديث حػػوؿ موضػػوعو
 المحدد.

  ىمالػػػو وذلػػػؾ بايتعػػػاؿ بعػػػض أثنػػػاء حديثػػػو يتعمػػػد ب يػػػ  المشػػػاركيف عػػػدـ ا صػػػغاء إليػػػو وا 
 األنشط  األخرى دوف أي حوار أو كالـ.

 السػػتمرار يػػد حديثػػو بػػالرغـ مػػف إىمػػاؿ ب يػػ  المشػػاركيف لػػو /ة المشػػارؾ/ة ايشػػجع المرشػػد
 ولحديثو.

   يكػػػرر التمػػػريف بػػػنفس الطري ػػػ  بحيػػػث يطمػػػب مػػػف نفػػػس المشػػػارؾ/ة أف تخػػػرج مػػػف ال اعػػػ
ويطمػػػب مػػػف بػػػاقد المشػػػاركيف االىتمػػػاـ وا صػػػغاء. يػػػدخؿ المشػػػارؾ/ة إلػػػى ال اعػػػ  ويبػػػدأ 

المشػػػاركيف ا صػػػغاء إليػػػػو    بالحػػػديث حػػػوؿ موضػػػوعو المحػػػػدد. أثنػػػاء حديثػػػو يتعمػػػد ب يػػػػ 
 واالنتباه دوف أي حوار أو كالـ.

 .يد نياي  التمريف يصفؽ المشاركوف لزميميـ دعما لو 

 

 
 الفاكهة لعبة -25

 :معبةالهدف من ال
 .دة ال درة عمى االنتباه والتركيزنشاط تريييد لزيا 

 :معبةوصف ال
ار اسػػـ ياكيػػ  معػػيف ثػػـ ي ػػؼ المػػدرب يػػد وسػػط الػػداةرة ويطمػػب مػػف كػػؿ مشػػارؾ أف يختػػ  

يختار ىػو اسػـ ياكيػ  وتبػدأ المعبػ  بػأف يمػؼ المػدرب بشػكؿ داةػري يػد داخػؿ مجموعػ  المشػاركيف 
ومػػف ثػػـ يفػػاجئ أحػػد المشػػاركيف وي ػػوؿ لػػو اسػػـ الفاكيػػ  ثػػالث مػػرات وعمػػى المشػػارؾ أف ينتبػػو إلػػى 

د اسػـ الفاكيػ  ثػالث ذلؾ وي وؿ اسـ الفاكي  الذي اختاره ىو لنفسو قبؿ أف ينتيد المدرب مػف سػر 
ف لـ ينتبو المشارؾ ينزؿ وسط الداةرة مكاف المدرب وىكذا دواليؾ .    مرات وا 

 
 المرآة لعبة -26

 



 23 

 :هدف المعبة
وت نيػػػ   األطفػػػاؿ مػػػف الػػػتحكـ يػػػد مشػػػاعرىـ والسػػػيطرة عمييػػػا ويعطػػػد روح الفكاىػػػ  والت ميػػػد تمكػػػيف

 لتخفيؼ الضغوط النفسي  .
  :معبةوصف ال
فيف وي ػوـ كػؿ طفػؿ يػد الصػؼ األوؿ بعكػس صػورة الطفػؿ يػد الصػؼ ي ؼ األطفاؿ صػ 

  الثاند وي ـو المنشػط بإعطػاء األطفػاؿ صػفات ومشػاعر ي ػـو األطفػاؿ بت ميػدىا ويفصػح يػد نيايػ
 .النشاط أف ننمى بمشاعر السعادة

 
 الجزيرة والطحالبلعبة  -27

 
 ؼ أو "باراشوت " ،ورؽ مموف" ششر  األدوات :

 ( أطفال . 7-5عدد األطفال من )
 هدف المعبة:

   إيجابي  مع األطفاؿ بعضيـ البعض . قتأسيس عال .1
 تزويد األطفاؿ بالطاق  والمتع .  .2
 ت وي  ال درة عمى التواصؿ والمشارك  مع بعضيـ البعض.  .3
 نجاح طفؿ واحد يعتمد عمى نجاح باقد المجموع  .  .4
 احتراـ كؿ طفؿ لألخر.  .5
دارة الضغوطاكساب األطفاؿ ميارات التخطيط لموص .6  وؿ لحؿ المشكالت وا 

 المعبة : آلية تنفيذ المعبة
ي ػػـو المرشػػد أو المنشػػط بوضػػع الشرشػػؼ يػػد وسػػط المكػػاف، وي ػػـو بتوزيػػع األوراؽ الممونػػ  حػػوؿ 
الشرشػؼ وي ػػـو المنشػػط بتوضػػيح المعبػ  لألطفػػاؿ حيػػث أف الشرشػػؼ يمثػؿ الجزيػػرة والػػورؽ الممػػوف 

بجمػع األوراؽ دوف أف تممػس قػدـ أي طفػؿ المكػاف الفػارغ  مثؿ الطحالب وعمى األطفاؿ أف ي وموا
 وىكذا يتـ مساعدة األطفاؿ لبعضيـ البعض إلى أف يتـ جمع جميع األوراؽ الممون . 

 
 ةلعبة الحبال الوهمي -28

 
 اليدؼ مف المعب : اكتساب الث   بالنفس و أف الخطأ غالبًا يكوف مصدره خارجد.

 سنوات و أكثر. 7العمر: 
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 لتنفيذ:آلية ا
ـ عشواةيًا توزيعيشد الحبؿ بينيما و حبؿ ويتـ بمسؾ كؿ طفميف يعدة حباؿ  إحضار

 مع مراعاة التالد:
 حبؿ مشدود بيف طفميف و قريب جدًا مف األرض. -1

 حبؿ مشدود بيف طفميف و ارتفاعو متوسط عف األرض. -2

 حبؿ مشدود بيف طفميف و ارتفاعو كبير عف األرض. -3

 اةؿ.حبؿ مشدود بيف طفميف و م -4

ثـ الطمب مف أحد األطفاؿ ) مراعاة أال يكوف مف النوع الحساس ( بأف يتدرب عمى المرور بيف 
الحباؿ دوف أف يممس أي منيا ألنو بعد ذلؾ سوؼ يمر بيف الحباؿ و ىو معصوب العينيف، و 
بعد التدرب الكايد ي وـ المرشد بعصب عيند الطفؿ بحيث ال يستطيع الرؤيا و الطمب منو أف 

ر بيف الحباؿ و ىنا يتـ إزال  جميع الحباؿ و ترؾ الطفؿ يسير معت دًا أف الحباؿ موجودة مع يم
تشجيعو و إعطاةو تعميمات مثؿ ممتاز إريع رجمؾ شوي أو نزؿ رجمؾ شوي أو انحند قمياًل و 
ىكذا و عندما ينتيد مف الميم  ي وـ المرشد بفؾ العصب  عف عينيو و ىنا تحدث المفاجأة و 

الجميع مسروريف و ىنا يعمؽ المرشد عمى ذلؾ قاةاًل ىناؾ مف يشجعؾ عمى الخطأ و يضحؾ 
ىو يعمـ ذلؾ و لكف يتركؾ دوف نصيح  ألف مصمحتؾ ال تيمو و غالبًا ما يكوف سبب الخطأ 

 الذي ن ع بو خارج عف سيطرتنا لذلؾ ال يجب أف نموـ أنفسنا كثيرًا.


