
األطفال من )٤-٦ سنوات(
أمي، هل بإستطاعتي؟

التعليامت:

صف جميع الالعبني عىل خط البداية.

الالعب الذي هو "األم" يقف بعيداً عن الالعبني الذين يواجهونه.

ستنادي "األم" عىل العب بإسمه وتعطيه تعليامت حتى يتمكن من امليض قدماً. عىل سبيل املثال، "سارة، 
خِذ خطوتني كبريتني لألمام".

يجب عىل الالعب الذي نودي عليه أن يقول "أمي، هل بإستطاعتي؟"

إذا قالت "األم" "نعم"، بإمكان الالعب أن يتحرك اىل األمام. إذا قالت "األم" "ال"، فال يستطيع الالعب أن 
يتحرك.

إذا قام الالعب بحركة ونيس أن يسأل، "إمي، هل بإستطاعتي؟" يجب عليه العودة إىل خط البداية.

ميكن "لألم" إعطاء الالعبني عدد وأنواع مختلفة من الخطوات يف كل مرة. عىل سبيل املثال: خطوات كبرية، 
صغرية، عادية، وما إىل ذلك.

أول العب يصل إىل "األم" يفوز.

كلام زاد عدد الالعبني يف هذه اللعبة كلام كان ذلك أفضل.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
لعبة النظرة الخاطفة

املواد:

ليغو أو مكعبات للبناء

وشاح 

التعليامت:

إبِن متثاالً صغرياً بإستخدام مكعبات الليغو أو مكعبات البناء وقم بتغطيته عن جميع الالعبني.

أعِط كل العب مكعبات تكفي لتكرار التمثال.

يتناوب الالعبون عىل مشاهدة التمثال ملدة 10 ثواٍن محاولني حفظه.

مبجرد عودة الالعبون إىل مكانهم، ميكنهم البدء يف بناء التمثال.

بعد دقيقة واحدة من محاولة إعادة إنشائه، ميكن لكل العب إلقاء نظرة خاطفة عىل التمثال ثم يعود 
ملواصلة البناء.

تستمر اللعبة حتى يقوم أحد الالعبني بناء متثال كاألصيل بنجاح.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
املشاركة يف اللعب يساعد األطفال عىل تطوير املهارات التي سيحتاجون إليها الحقاً للتعاون والعمل مع 
اآلخرين يف بيئات إجتامعية مختلفة. يسمح اللعب لألطفال بالتفاعل مع اآلخرين والتعبري عن أفكارهم 

وتجربة أفكار جديدة، ويعزز أيضاً النمو اإلجتامعي واملشاركة. األطفال الذين يتشاركون يف اللعب 
يعملون معاً للوصول إىل هدف مشرتك. يف هذه النرشة، سنقدم أنشطة من شأنها تشجيع أطفالك عىل 

املشاركة يف األلعاب التي تتطلب التعاون.

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

تجذيف القارب 

املواد:

  ”Row Your Boat“  إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية

التعليامت:

إجلس مع طفلك عىل األرض وجهاً لوجه.

إمسك يدي طفلك وإسحب برفق للخلف ولألمام وأنت تغني.

إستمر يف غناء األغنية عن طريق تغيري كلمة "بلطف" إىل "رسيع" أو "وعر" أو "ببطء".

إعمل حركات للكلامت عندما تغني. عىل سبيل املثال، التجذيف برسعة عند إستعامل كلمة "برسعة".

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
رقصة الدمى

املواد:

ورقة أو ضامدة

مقص

قلم حرب

التعليامت:

إصنع دمى لألصابع مع طفلك.

قص قطعة صغرية من الورق أو ضامدة ولفها حول إصبع طفلك.

ساعد طفلك عىل رسم الوجه والشعر عىل الورقة أو الضامدة.

إصنع بعض الدمى لنفسك أيضاً.

شغل املوسيقى وإستمتعا معاً بالرقص.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
لعبة الطائرة

التعليامت:

حاول أن تلعب هذه اللعبة مع أصدقائك أو أفراد عائلتك.

العب واحد سيكون "الطائرة" وآخر سيكون "املالح" والباقون هم "األشجار".

يف مكان مفتوح، أطلب من "األشجار" أن تنترش وتقف بدون حراك.

سيكون الالعب "الطائرة" معصوب العينني.

سيقوم "املالح" بإعطاء التعليامت، واحدة تلو األخرى إىل "الطائرة" للوصول بها إىل املدرج دون اإلصطدام 
"بالشجر". 

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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 ألعاب تعاونية

شجع طفلك عىل أخذ األدوار مع اآلخرين، ومشاركة األلعاب، والتأكد من حصول الجميع عىل 
دور عند إستخدام قطعة من املعدات.

دع طفلك يقوم باألعامل واملهام املنزلية، مثل الرتتيب أو إعداد طاولة الطعام.
إمنح طفلك الوقت الكايف للعب. إن التمتع بحرية االنخراط يف اللعب الغري منظم هو طريقة 

رائعة لطفلك للتفاعل مع اآلخرين واإلستمتاع به.

https://www.ultimatecampresource.com/camp-games/cooperative-games/
https://kidactivities.net/41-fun-cooperative-games-for-kids/
https://www.youtube.com/watch?v=BUIrPFWQw0s
https://www.todaysparent.com/baby/how-to-play-with-your-baby/
https://whatparentsask.com/30-best-cooperative-games-and-activities-for-toddlers-and-preschoolers/
https://theinspiredtreehouse.com/group-activities-for-kids-cooperation/

