
األطفال من )٤-٦ سنوات(
لعبة البولنغ

املواد:

10 قناين بالستيك

طالء بألوان مختلفة

ماء

كرة 

التعليامت:

أعرص كمية صغرية من الطالء بألوان مختلفة يف كل زجاجة. إذا كان الطالء سميكاً، ميكنك تخفيفه باملاء.

ضع األغطية عىل القناين وتأكد من إغالقها جيداً.

هز كل قنينة بقوة حتى يُغطي الطالء جميع أنحاء القنينة. إنزع األغطية وأترك القناين لتجف طوال الليل.

ضع األغطية مرة أخرى عىل القناين وإبدأ يف اللعب مع عائلتك.

صف القناين عىل شكل مثلث وتناوبوا عىل دحرجة الكرة نحوهم.

الشخص الذي يُوقع معظم القناين سيفوز باللعبة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
لعبة تخمني الكلامت

املواد:

كدسة من األوراق

أقالم رصاص

التعليامت:

أدُع أفراد عائلتك للجلوس يف دائرة.

أعِط كل العب كومة من الورق.

يبدأ الجميع يف كتابة جملة عىل الورقة العلوية، ميكن أن تكون شيئاً عشوائياً، أو حقيقياً، أو مجرداً، أو 
إقتباساً من فيلم أو أغنية أو كتاب. عىل سبيل املثال، "رقَص األطفال حول شجرة البلوط الكبرية."

عند اإلنتهاء، سيقوم الالعبون بتمرير أوراقهم إىل الشخص املوجود عىل ميينهم.

سيقرأ الالعبون الجملة التي تم متريرها إليهم، ويضعونها خلف الكومة، ويرسمون عىل الورقة العلوية 
تفسرياً مرئياً للجملة.

اآلن، مرر كومة الورق إىل الشخص الذي عىل ميينك.

أنظر إىل الصورة، أنقل الورقة إىل وراء الكومة، وأكتب جملة عىل الورقة العلوية تصف الصورة. ال تنظر 
إىل الجملة األصلية.

كرر هذه الخطوات، مع مترير األوراق إىل اليمني حتى تعود أكوام األوراق إىل أصحابها األصليني.

أنرش كل األوراق بالرتتيب لرتى ما إذا كان بإمكانك رسد القصة بالجمل والصور.

دع كل العب يروي قصته.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
يعد قضاء الوقت مع العائلة أحد أفضل الطرق لبناء روابط عائلية قوية. كلام زاد الوقت الذي نقضيه 

كعائلة يف اللعب أو العمل معاً، كلام أصبحت عالقاتنا األرسية أقوى. قضاء ليلة يف اللعب مع العائلة ميكن 
أن يساعد األطفال عىل التفكري إسرتاتيجياً، وحل املشاكل، وتنمية املهارات اإلجتامعية مثل إتباع القواعد، 
والتناوب، والفوز أو الخسارة. كام إنها تتيح الفرصة لألطفال للتواصل مع األشقاء والوالدين وغريهم من 

أفراد األرسة. يف هذه النرشة، نقدم ألعاباً ترفيهية ميكنك أن تلعبها مع أرستك لتعزيز التواصل باإلضافة إىل 
ربط أفراد أرستك ببعضهم البعض.

 

األنشطة:                                                  
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

الهز والدحرجة 

املواد:

كرة التمرين

موسيقى

التعليامت:

ضع طفلك عىل بطنه فوق كرة التمرين.

إمسك طفلك بكلتا اليدين حتى ال ينزلق وحركه برفق يف إتجاهات مختلفة.

ميكنك أيضاً الجلوس فوق الكرة ووضع طفلك يف حضنك، أمسك به جيداً وأقفز معه.

إستمع إىل املوسيقى أو غِن أثناء لعب هذه اللعبة مع طفلك.

إذا كان بإمكان طفلك امليش، شجعه عىل دفع الكرة معك ذهاباً وإياباً أو مالحقتها.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

  

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
متعة اللعب بالباراشوت

املواد:

رششف كبري

أنواع مختلفة من الكرات

التعليامت:

أفرد رششف كبري وأطلب من الجميع اإلمساك باألطراف بكلتا اليدين.

إرفعوا الرششف معاً ببطء فوق الرأس وقل: " إىل األعىل" ثم إخفضه وقل: "إىل األسفل".

عندما تقول:"تحت" بإمكان الجميع ترك الرششف واإلرساع للدخول تحته.

إختياري، ميكنكم الدخول تحت الرششف بينام ال تزالون متسكون بزواياه.

بعد ذلك، ضع الكرات عىل الرششف. وأطلب من الجميع هز الرششف ألعىل وألسفل محاولني إبقاء 
الكرات عليه.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
لعبة التعاون  

املواد:

كرة الشاطىء 

التعليامت:

إبحث عن مكان مفتوح للعب هذه اللعبة.

قسم الالعبني إىل فرق، العبان يف كل فريق.

تتناوب الفرق عىل حمل الكرة معاً عرب منطقة اللعب ثم العودة.

أوالً، حمل الكرة معاً بكلتا اليدين، ثم بيد واحدة، ثم بدون أيدي.

شجع أفراد عائلتك عىل التفكري يف طرق أخرى لحمل الكرة دون إستخدام اليدين. عىل سبيل املثال: 
إستخدام الكتفني، الوركني، املرفقني، البطن وما إىل ذلك.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة العائلية.
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ليلة لعب عائلية 

إخرت ليلة ووقتاً يناسب جميع أفراد األرسة.
إخرت األلعاب املناسبة التي ستشمل جميع أفراد األرسة.

أوقف كل التقنيات.
إبتسم، إسرتخ، ودع نفسك تستمتع.

كن صبوراً وال تتوقع الكامل.

https://blog.nationwide.com/family-game-night-ideas/
https://www.thedatingdivas.com/50-fun-crazy-family-games/
https://www.babycenter.com/baby/baby-development/20-fun-silly-development-boosting-games-to-play-with-your-ba_1479310
https://www.momtastic.com/home/entertaining/453349-25-family-games-even-toddlers-can-play/#/slide/1
https://www.childfun.com/themes/people/families/

