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  ألعــاب تعارف وتقارب )اتحاد (
 

 أهداف األلعاب:

 ولتسهيله. الجديد,لكي يتأقلموا مع الوضع  األوالد( مساعدة 1

 المجموعة وطاقم العمل  إقرار الغرفة  ـالمجموعة ،( للتعرف على المدرسة الداخلية2

 واالستيعاب. الُمرافقة للفرق واألحاسيسليتشاركوا بالتجارب  المتساوين( للوصل بين فرقة 3

شخصي لكل فرد التعبير الوسائل لكي يستطيعوا التأقلم بالمجموعة من خالل  إعطاء( 4

 بالمجموعة.

 

 عدة نصائح للمرشد :

كون مالئمة بجوهرها وفعاليتها للهدف ت مفضل أن ،تمررها أنالفعالية التي اخترت  أوللعبة أ( 1

 عينيك.التربوي الذي وضعته َنصب 

بالحسبان عدد المشتركين , جيل المشتركين والمكان الذي  تأخذ أنلعبة عليك لا( عند اختيارك 2

 َسُتقيم فيه الفعالية .

وما هي الُمَعدات المطلوبة  هاتتحضر وتعرف جيًدا ما هي قوانين اللعبة التي ِاخَترت أنهم م( 3

 بنجاح.لتمرير اللعبة 

ترافقهم خالل اللعبة ولُتَكِمل الشرح عند  أنوعليك  اللعبة,تشرح لألوالد قوانين  أن( ُمهم جًدا 4

 الضرورة.

دائًما بان  هاوعليك أن ال تطيل اللعبة أكثر من الالزم وأن تنهي قمتها,( عليك أن ُتنهي اللعبة في 5

 األكثر.جعل األوالد يريدون ت

 القول: باإلمكان 

 . إليهمكوسيلة للوصول  وأيضا ذاته,هو هدف ِبَحد  األوالدمع  لعبال -

أن تجعلهم وممكن   األوالدُتغني حياة ، راألخ, ُتقابل الواحد مع فرغ الضغوطاتيأن ُممكن  للعبا

 .ومشاكلهم أحمالهمل يضحكون ليستمتعوا وينسوا ك

, العاب ليست بحاجة لمعرفة سابقة , لكي  األوالدنكثر من اللعب مع  أنعلينا  األولى األيامفي  -

 .األوالد يضغط ال

 ستطيع فتح الحوار بيننا وبينهم . وي اآلخرتجعلهم يتقرب الواحد من بحيث  ابعاألل اختيار -

 كل البدايات
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 ألــعاب

 "مضاءات"لعــبة اإل.1
 

 لعبة داخلية:

 :  وادــلمأ

 للكتابة بحسب عدد المشتركين . وأدواتوراق أ

 .دائرة كبيره :ألمبنى

 :  مسار اللعبة

ات لكل المشتركين باللعبة ومن ينهي يمأل ورقته بتوقيع أنمع إعطاء اإلشارة , على كل مشترك 

 يقول : "يِيش" . أنهذه المهمة عليه 

 :  نهاية اللعبة

المكتوبة  األسماءُيحلل ويعرف كل  أنورقته عليه  أنهىالذي  األولالمشترك  بالدائرة,التجمع 

 لديه. على الورقة من خالل التوقيعات المكتوبة
 

 

 الستة أوراقلعبة .2
  

  داخلية:لعبة 

  :المطلوبةد لمواأ

 بحسب عدد المشتركين . وأقالمللكتابة  أوراق

 وقلم.بشكل دائري فلكل مشترك ورقة  المبنى:

 :  مسار اللعبة

مختلفة ,  أشكاليكتب اسمه بسته   أنوعليه  أقسام لستة: كل مشترك يقسم الورقة  األولىمرحلة أل

 . اإلمكانُمثيره َقدر 

 أنيخلطهم جيًدا ويعطي الفرصة لكل واحد  - األوراقيجمع  المرشد أوالموجه  : لمرحلة الثانيةأ

 ال يفتح البطاقات . أنعليه  اآلنبطاقات بشكل عشوائي , حتى  ستةيختار 

التي اختاروها , وعلى كل  األوراقكل المشتركين يفتح  اإلشارة إعطاء: عند  المرحلة الثالثة

 المشتركين اللذين حصلوا عليها . قناعإيحاول استرجاع البطاقات الخاصة به من خالل  أنشخص 

 أخذها.بطاقة مقابل التي  إعطاءبطاقة من دون  أيال يمكن اخذ 

 البطاقات خاصته . ستة: الفائز هو الذي يحصل قبل الكل على  نهاية اللعبة
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  "وجبة الغذاء".3

 لعبه داخليه:

 مدهون بالمربى . زمنديل لربط العيون , خب :ألمواد

مغمضي العينين , بيد كل واحد خبز مع مربى , كل زوج ,  أكثر أوقون , زوجان : المتسابلمبنى أ

 . اآلخرمقابل  األوليجلس 

مع  اآلخر يطعم األولالزوج الواحد  أعضاءالوجبة ,  تبدأ اإلشارة إعطاء: عند  مسار اللعبة

تتسابق بين  واألزواجدقائق (,  3مغلقة . للوجبة ُمعطى وقت ثابت , )مثال  أعينالمحافظة على 

 بعضها . 

 . أوالوجبته  بإنهاءنهاية اللعبة : الزوج الفائز هو الزوج الذي ينجح 

 من الجميع بالوقت المحدود ( .  أكثر أكلالذي  أو)  

 

 مس ــــش.4

  لعبة داخلية :

بحسب عدد المشتركين , طبشوره لكي  ُنعلم كرتون  (ستول يبر)ورقة من ُربع  أو: صفحة  موادأل

 أدوات, اه (تلوين , عدة فراشي ) جمع فرش أقالمفارغة ,  كؤوسروستول , ِصمغ بعدة على الب

 ....  ألوانللماء , جرائد , مقصات , 

, وبداخل الدائرة نضع المواد , والمساحة حول مركز الغرفة قطرها مترب دائرةنرسم :  لمبنىأ

وكل مشترك يجلس بأحد شمس ,  أشعةالدائرة نقسمها بحسب عدد المشتركين , بواسطة رسم 

 الشمس )بين شعاعين ( وبيده ُربِع إعالن . أقسام

دقيقة لبناء مجموعة شخصية فيها كل شخص يعرض نفسه على  15: نخصص  األولىلمرحلة أ

 اإلعالن. باستطاعة المشتركين استعمال كل المواد الموجودة . 

الشمال .  إلى إعالنهين ينقل : بحسب توجيهات الموجه كل واحد من المشترك لمرحلة الثانيةأ

,  إضافات,  اإلعالن, وَيُرُد كتابًيا على  هالذي وصل ل اإلعالنوبخالل دقيقتين يقرأ كل شخص 

, وهكذا حتى انتهاء  ىأخرللشمال مره  اإلعالناتمن الموجه ننقل  أخرىمالحظات , وبإشارة 

 (.بعد عدة َدورات كان عدد المشتركين كبير ُممكن وقف الدوران  إذاكل دورة . ) 

 التي عليه . اإلضافاتمع  إعالنه: كل واحد يأخذ  نهاية اللعبة
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 ِجْد الَتغير 5.

 لعبة داخلية:

 ولكل ُمشترك إنسان ُمشارك لَه من الَصف الُمقابل. َصَفان, :ألمبنى

باآلخر  بناء الزوج الواحد األولعينة ثابتة بحسب توجيهات الُمرشد, َينظر أ: لُِمدة مُ  مسار اللعبة

قدر اإلمكان أن يحفظ تفاصيل لباس اآلخر , الشعر الخ ... , مع إعطاء إشارة الموجه يدور  هوعلي

أشياء فيه )مثالً :  4الشخصيات بحيث يتقابل ظهر األول مع الظهر الثاني وُيغير كل شخص 

 إغالق الزر , َخْلع الساعة , الخ... (

يعرف كل شخص  أناآلخر وُيحاول المشتركون ومع إعطاء إشارة أخرى يعودون األول مقابل 

ومع نهاية الدقيقة نبحُث كم من التغييرات وجَد  دقيقة.ما هي التغييرات التي حدثت لشريكه خالل 

 كُل شخص. وبحسب عدد التغييرات التي وجدها يحصل على عدد نقاط . 

      .ُنَغيِر أزواج وبعدها ُيعطي المرشد وقت ثابت للنظر األول باآلخر

 صاحب عدد النقاط األكبر .هو : َنِعد أو َنْجَمع النقاط والفائز  نهاية اللعبة

 

 

 بالون إضافي .6

 لعبة داخلية :

  مختلف.غرض  44بالونات و 5: موادلأ

 بأحجام مختلفة . أغراضالغرفة  أرضيةلكل شخص بالون منفوخ وعلى  مشتركون. 4 :لمبنىا

الغرفة وعليه  أرضيةمن  ل شخص رفع عشرة أغراضإعطاء اإلشارة على ك : مع مسار اللعبة

  أخذهاالتي  األغراضتقع  أنرب وبدون تيق أنيتقدم بالغرفة مع ضربات خفيفة لبالونه دون  أن

 . المهمةالذي أَتَم  األوللفائز هو الشخص أ:  نهاية اللعبة
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 يارـــلتأ.7

 لعبة داخلية :

الفرقة الواحدة يمسك كل  وأعضاءل الغرفة الثانية ق في سطر مقابيكل فر -الفريقان يِقف : لمبنىأ

 .اآلخرعضو بيد 

ا ينتهي بالدندنة مع فم مغلق وعندممن كل فرقة  األول يبدأ اإلشارة إعطاء: مع  مسار اللعبة

هو  يبدأيضغط على يد جاِرِه لكي  أنعليه  ،ينفجر بالضحك أنا يريد عندم أوالهواء بِرَئتيِه 

 هكذا ... وُيكمل المسار  الثاني وأيضا بالدندنة

 وإذابالفرقة بوقت طويل َقدر اإلمكان  األخيرحتى المشترك  الدندنة: لنقل مسار  هدف اللعبة

 الفرقة َتْخَسْر. –بالفرقة  الدندنةتوقفت 

 نلعب اللعبة مع الَتْصفير. أن: أخرىإمكانية 

 

 

 ا"ب إْعالنــ  َنْكت.8

 لعبة داخلية :

 ب عدد المشتركين . بحس وأقالم أوراق  لمواد:أ

 وقلم.يجلسون دائرة ولكل شخص ورقة  :المبنى

ِبإعالن خيالي )من خياله ( ويعطي الورقة للجالس  األولىكل شخص الجملة يكتب :  مسار اللعبة

عن شماله ) وبالمقابل يأخذ الورقة من الشخص الجالس عن يمينه( وكل شخص يضيف جملة 

الجملة التي ُكتَِبت  أووبة . فبعدها الشخص الثاني ُيْخِبئ السطر المكت األولىللجملة  إضافةلإلعالن 

وينقل الورقة للِشمال . الشخص الثالث يكتب جملة مكملة للجملة الظاهرة )الثانية( وعندما  أوال

دورات  8-6ينهي َيطوي الجملة للصاغي هكذا فقط جملته تكون ظاهرة وهكذا )ننهي اللعبة بعد 

 لمنع الملل ( .

المقاالت التي  أوويطلب من احد المشتركين ِِقراءة اإلعالنات  األوراقالمرشد يجمع :  اللعبة نهاية

 عنوان مالئم لكل مقال . إعطاءُكِتَبت وعلى كل فرقة 
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 على بالون لأل9.

 عبة داخلية :ل

 بالونات  5 لمواد:أ

 حالقات ولكل حلقة بالون منفوخ .  4: المبنى 

َتطاع الحلقة رمي البالون لألعلى َقْدر الُمس أعضاء, على أحد  اإلشارة إعطاء: مع  مسار اللعبة

إال عن طريق  لألرضالحلقة منع وصول البالون  أعضاءعلى كل وعندما ينزل البالون ثانيه،

 النفس.

 رض الغرفة أبالون يصل  آخرالتي كان بالونها هو  هي الفائزةألحلقه :  نهاية اللعبة

 

 

 لمن البالون .11

 اخلية :لعبة د

 توش . وألوان: بالونات بحسب عدد المشتركين  لموادأ

: كل مشترك يحصل على بالون , وينفخه ويرُبطه ) نفخ البالون بحذر لكي ال ينفجر  مسار اللعبة

تفاصيل عن نفسه , وبحسب هذه التفاصيل  4البالون ( . وعلى البالون ُيَسِجل كل المشترك 

 وا عليه . يتعرف أنيستطيع باقي المشتركين 

 , ألبس حذاء رياضي وهكذا ...ناعم , شعري طويل و ناتُبني أنا طويل , عيناي تفاصيل مثل : 

م هِم: ممنوع   األعلى. إلىمشتركين البالونات الكل يرمي ) ُمفضل موسيقى (  اإلشارة إعطاءمع 

  الغرفة. ألرضيةصل البالون ي أن

لون. وبحسب التفاصيل حاول مسك الباي أخرىإشارة  إعطاءبالون ومع  أيوكل شخص ُيطيَر 

 أنالبالون . ُمْمكن  يعرف صاحب  أنالذي امسك البالون  على الشخص -على البالون المسجلة

 مرات.نلعب اللعبة ِعدة 
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 مقاطع .11

 لعبة داخلية :

 : يجلسون بدائرة. لمبنىأ

ة ذات مقطعين . لكل كلم اآلخرونالالعبون يختار , يخرج احد المشتركين :  مسار اللعبة

 مجموعة مقطع واحد . والالعب الذي خرج يعود. 

 األشخاص: ُثلَث من  مشتركين مقاطعهم بنفس الوقت مثالإشارة المرشد , يقرأ كل ال إعطاءمع 

هي  يعرف ما أنوعلى الشخص الذي كان بالخارج  "َمنْ آخرون يقولون " وأشخاص "لْ "كُ يقولون 

 . آخرشخص  يعرفها يخرج أنالكلمة وبعد 

 أومقاطع  3اختيار كلمة ذات  –اختيار كلمة ذات مقطعين متشابهين مثل بربر  :أخرى إمكانيات

 أكثر.

 

  المكنسةلعبة .12

 لعبة داخلية :

  مكنسة مواد:أل

 الجلوس بشكل دائرة. :لمبنىأ

رقة. الف أعضاءقف بمركز الدائرة َوَيذُكر اسم وي مكنسةالغرفة يحمل  أعضاء: احد مسار اللعبة

تقع على  أنقبل  المكنسةيمسك  أنويحاول الشخص الذي ذَكَر اسَمه  المكنسةوبنفس الوقت يترك 

 يْخُرج من اللعبة. بالمكنسةيمسك  أنالتي ال يستطيع الشخص الذي ُذِكَر اسمه  وباللحظة .األرض

 

 ما هو الَمَثل .13

 لعبة داخلية :

 اذهبي الغرفة تختار َمَثْل . مثال: " : َتخرج خارًجا احد المشتركين , باق مسار اللعبة

 علم طرقها وُكْن حكيًما " .ت,  يا كسول النملة إلى

 .ُنوزع بين المشتركين كلمات الَمَثل . كل مشترك كلمة بحسب َترتيبه في المجموعة

عضاء المجموعة َيقُص قصة أيدخل بعد ذلك المشترك الذي خرج وكل فرد من 

يعرف  أنلتي حصل عليها . وعلى الطالب الذي َخَرَج قصيرة َيشَمل بداخله الكلمة ا

 ما هو الَمَثل .
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 لكالب والعظامأ.14

 داخلية : /لعبة خارجية 

 ُمقابل الفرقة الثانية . فرقتان متساويتان من حيث العدد. األولىالفرقة  فرقتان.  مبنى:أل

 : ُنعطي لكل مشترك رقم. مسار اللعبة

ل : قبعة , صندل , عصا ...( , الُمرِشد يقول رقم ) شااألرض في المركز تكون عظمة ُملقاة على 

َيْلَتقطوها وللرجوع  أنالعظمة التي عليهم  باتجاهالذين لهم نفس الرقم يركضون  واألعضاءُمعين , 

 بُسرعة للفرقة. 

 أنإذا استطاع الشخص ويمسك الُمَتباري معه )المنافس  يحاول أنالشخص الذي خطف العظمة 

 يكون تبديل أسرى.  أنسُه ُيصبح هذا المنافس أسيًرا لَه . ُمْمكن يمسك ُمنافِ 

 

 لتلفزيون المكسور أ.11

 خارجية :  /لعبة داخلية 

 ( . اآلخر) الواحد بجانب سطر.نجلس بشكل   ألمبنى:

األول يختار كلمة ويهمس بها للجالس بجانبه , والشخص الثاني يهمس لجاره بنفس  : مسار اللعبة

 ...الكلمة وهكذا 

 الكلمة.يقول بصوت عالي ما هي  األخيروالشخص 

الكلمة صحيحة ينتقل المشترك األول للنهاية . وإذا لم تنتقل الكلمة بطريقة  انتقلت: إذا  نهاية اللعبة

مشترك ألول مشترك وكل شخص يقول الكلمة التي  آخربقول الكلمة من  ونصحيحة يبدأ المشترك

 مة الصحيحة ونقلها لجاَرهُ بطريقة خاطئة ينتقل للنهاية . َسِمعها . والشخص الذي سمع الكل

 

 الم َدعي العام   /لمحامون أ.16

 خارجية : /لعبة داخلية 

 وشخص واحد يقف بالمركز ) القاضي ( . دائرة,يجلسون ِبشكل  ألمبنى:

 ْسُكت.يَ وعلى الشخص الذي ُسئَل أن  ُمعين,ِبسؤال  ين القاضي َيَتوجه ألحد الجالس :اللعبةَسْير 

 والشخص الجالس عن ِشماله عليه أن ُيجيب .

َغرامة . وفي النهاية  أوالشخص الذي ُسئَل وأجاب هو بنفسه فأنه يكون ُمْسَتِحًقا لعقاب  ارتبكوإذا 

  العقوبات. أوَيْسَتِردون الديون 
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 تلفريون الم صلِحأل.17

 خارجية:  /عبة داخلية ل

ُيَكِرروا نفس  من أن  "زيون مكسور ( لكن في هذه اللعبة بدال: مثل اللعبة السابقة ) َتلفَسْير اللعبة

 تتجمع بصورة بحيث يكون للجملة معنى.  أنالكلمة  ُيركبون ُجَمل كاملة والتي يجب 

َيْنَتقل   األشخاصمنطقية مع باقي  أو: الذي قال كلمة ال تتعلق بصورة صحيحة نهاية اللعبة

 للنهاية. 

 

 ك رة قدم في الجلوس .18

 خارجية:   /داخلية لعبة 

 ُكرة صغيرة ) ُكرة تنس ( . : موادأل

 كل المشتركين يجلسون بدائرة وفي المركز كرسي . ألمبنى:

 أن: على الكرسي التي بالمركز يجلس حارس المرمى , وعلى الالعبين  مسار او سير اللعبة

يحاول  أنرمى يحاولوا  إدخال الهدف , ) الهدف = إصابة الكرة بالكرسي ( وعلى حارس الم

 وقف الكرة بحيث ال ُتصيب الكرسي . الذي يصيب الكرسي ُيصبح هو حارس المرمى .

 

 لعبة في الغرفة  –ألْيَن َته ب الريح .11

 لعبه داخليه:

 هداف اللعبة :أ

 الفرقة.لكشف عن المزاج التي اختارته 

  سير اللعبة :

بأي مزاج يجيبون على  أنفسهم ُيَقدرون بين واآلخرون(احد المشتركين يخرج من الغرفة , 1

 األسئلة . مثال : ِبلطافة , بِغضب , ِبحذر , ... 

 يدخل.( الولد الذي خرج 2

يكتشف  أنعلى الولد الذي دخل أن يبدأ بأسئلته بحسب ترتيب الجالسين وعليه من خالل اإلجابات 

 المزاج .

 جديًدا.اًجا ( الولد الذي عنده كِشَف مزاج الفرقة يخرج خارًجا ويختارون مز3

بطريقة لطيفة . وُمقابل ذلك كيف نشعر  اآلخرون** ُمِهم هنا للتذكير كيف نشُعر عندما ُيعاملنا 

 رودة , ِبغضب الخ ...ببِ  اآلخرونعندما ُيعاملُنا 
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ه  /خط لِخط .21  لعبة في غرفة –اوج 

 اللعبة : أهداف

 *إلنتاج صورة وجه بُسرعة من القطع المقصوصة .

 أقالمبألوان مختلفة , مقص , كرتون   (بريستول), قش للشرب ,  أوراق : دوات مساعدةأ

 رصاص.

 سير اللعبة : 

 أعُين وحواجب .  انف, فم,(كل شخص يرسم على ظهر الورقة وجه له 1

الوجه : دوائر لألعُين , وبواسطة القش يسحب  أقسام( على ظهر البريستول الُملون نرُسم 2

 للمكان الصحيح على الوجه . بواسطة التنفس القسم ويسحبه 

 الفائز.لمكانهم يكون هو  األقسامالشخص الذي نقل كل 

 . منافسه(بدون أيضا" نتمتع  أنُممكن منافسه )يكون هنالك  من الضروري أنليس 

 

 

 لعبة في الغرفة  –القصة المشتركة .21

 اللعبة : أهداف

 مرشد.النبني قصة خيالية بالغرفة من ُجملة بداية افتتح فيها  أن*

 : قلم رصاص . ادوات مساعدة

 سير اللعبة :

بقصة مثيرة , وفي لحظة ضغط يوقف القصة وَيْنقُل القلم لولد  المرشد اللعبةيبدأ  (1

 . آخر

 أو( الولد الذي وصل القلم ليده يواصل كتابة القصة حتى يصل لقسم ُمعين , يقطعه 2

 .آخريوقفه وينقل القلم لولد 

 الفرقة . أوالدقصة مشتركة ومسلية لكل في خالل اللعبة َتنتج 

 َتَقلََب من جنب لجنب ُمحاوالً  سريره,داني استلقى على  للبداية:مثال 

 ُشباِكِه.فجأًة سمع صوت وتأوَه تحت  بالغرفة,ظالم  أصبح النوم.
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 لعبة في الغرفة  – األسماءبالون .22

 هدف اللعبة : 

 يقع .  أنُنمسك البالون دون  أن*

 بالونات . : ةادوات مساعد

 سير اللعبة : 

ن ويرمي البالون يأحد الالعب اسمبدائرة , الُمرشد ُيمسك بيده بالون , يقول  (الالعبون يجلسون1

 لألعلى .

يقع على نقطة , وإذا فشل ال يحصل على  أنيمسك البالون قبل  أنعليه  اسمه( الولد الذي قيَل 2

 نقطة .

 . آخرويقول اسم مشترك  أخرىمرة  لألعلىن يرمي البالو اسمه(الولد الذي قيَل 3

  ممتًعا.يكون سير اللعبة سريًعا لكي يكون  أنيجب 

 

 

 لعبة في الغرفة او في الخارج  –إخوة متشابهون .23

 البالون.يقع  أنللركض مع البالون ُملصق بين زوج مشتركين بدون *

 : بالونات  ادوات مساعدة

 سير اللعبة :

 شريكه.يقف وجًها لوجه مع  أنعلى كل مشترك و بالون,على كل زوج مشتركين  ( يحصل1

 والثاني. األولبحيث يكون البالون بين جنبين 

للهدف الذي ُحدد من البداية مع البالون ويرجعون لنقطة  األزواجيركض  اإلشارة إعطاء( عند 2

 البداية . 

 قِع البالون. يو أنللهدف بدون  أوال( الزوج الفائز هو زوج المشتركين الذي وصل 3
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 لعبة في غرفة  – األزواج رسمه.24

 هدف اللعبة :

 رسم بحيث تكون األعُين مغلقة .يقوم كل زوجين بال *

 للكل .  أعين, غطاء  ألوانرسم كبيرة ,  أوراق :مساعدة أدوات

 َسير اللعبة : 

  وألوان.(ُمقابل كل زوج من المشتركين نضع ورقة كبيرة 1

 َمين .الرسا أعين( ُنغطي 2

 يخططوا لها (  أنمشتركة . )ُممكن  رسمه( مع إعطاء اإلشارة كل زوج من المشتركين يرسُم 3

 . الرسمهالرسم حتى لو لم تنتهي  عن  ( مع انتهاء الوقت الذي حَدْدهُ المرشد يتوقف4

 رسم َنَتَج .  أيالمشتركين وُترى  أعين( نْكِشف عن 5

 مات تحُصل على جائزة صغيرة .وساألكثر نجاًحا من بين الرَ  الرسم( 6

 

 لعبة خارجية –األسير .21

 هدف اللعبة :

 الدائرة.يتحرر من  أن*هدف األسير 

 هروبه.ُيغلقوا على األسير بحيث يمنع  أن*هدف الفرقة 

 َسْير اللعبة :

 (الُمرشد ُيقسم الفرقة األساسية لفرقتين .1

  األخرى.( كل فرقة ُترسل أسير لَمركز الفرقة 2

 فرقة تمسك بأيدي بعض . تدور بدائرة وُتغلق الدائرة على األسير .( ال3

 ( كل أسير ُيحاول الخروج من الدائرة والعودة لِفْرَقْته .4
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 لعبة في الخارج  –قِفوا .26

 : ُكرة  مساعدة أدوات

 هدف اللعبة : 

 الكرة.سمه يجرب أن يمسك ا*الولد الذي ُذكر أو قُرأ 

 َسير اللعبة : 

 آخر بالفرقة ولد  اسمالكرة لألعلى ويقول  احد األوالديرمي , بتركيز ديقف األوال (1

من  آخر اسميقول  –وإذا امسك الكرة أن يمسك الكرة. ( الولد الذي قُِرأ اسمه عليه أن ُيجرب 2

فيها هم يحاولون الهرب, وعندما  الفرقة, أوالديصيب احد  أنالفرقة .وإذا لم يمسك الكرة ُيحاول 

وعندها ،بيده ويصرخ ويقول  " ِقفوا " وعندها يبقى كل ولد بالمكان الذي وصل إليه   كون الكرةت

  األوالدُيصيب أحد  أنُيحاول الذي امسك الكرة 

 وإذا لم ينجح يحصل على نقطة.  التالي,( إذا أصاب ولد فهذا الولد ُيصبح الرامي 3

 

 لعبة في الغرفة –َتلفون َظِهر .27

 أهداف اللعبة :

 َنْقلِها ِقدًما .ياإلشارة التي ُرسمت ويفهم  أن*

 *أن يكون بنهاية الصف.

 َسير اللعبة :

 صف , بحيث يكون ظهر كل مشترك مقابل وجه الجالس خلفه .على شكل ِالمشتركون يجلس  (1

 بسيطة . رسمهو أ, حرف,  أمامه( األخير بالصف يرسُم على ظهر الذي 2

 .أمامهمت على ظهره ويرسمها على الجالس ( الولد ُيحاول معرفة العالمة التي ُرس3

 . آلخر( وهكذا َتُمر العالمة من المشترك 4

  ظهره.ُيعلن بصوت عالي ما هي العالمة التي ُرسمت على  األول( 5

  الصف.لبداية  األخيرينتقل عندها  ,وإذا كانت العالمة هي نفسها التي رسمها في البداية 

نفس العالمة وكل شخص يقول  ابةغير صحيحة , ُيعيدون كت ولاأل أعلنهاالعالمة التي  توإذا كان

 واحد .  أولمن أخطأ ويجلس  ماذا فهم , وهكذا نعرف
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 لعبة في الغرفة  – فواكهلطة س.28

 :كراسي  ادوات م ساعدة

 َسير اللعبة :

 فاكهة. أنواع المرشد أربعة يختار (1

المختارون  األشخاصيكون عدد  كل مشترك يختار نوع فاكهة من التي ُذكرت بحيثيختار ( 2

 لنفس الفاكهة تقريًبا ُمتساٍو.

 المشتركون على الكراسي بشكل دائري .يجلس ( 3

 . أكثر أوويقول اسم فاكهة  المرشد في مركز الدائرةيقف ( 4

 .  أماكنهميتبادلون ون اسم الفاكهة المذكورة ( المشتركون الذين يحمل5

 . أماكنهمبادل الكل يت –( وإذا قال المرشد " سلطة " 6

 

 

 

 

 

 لعبة في الغرفة –لعبة المقاطع .21

 َسير اللعبة :

 الثنتين . األساسيةرشد الفرقة يقسم الم (1

 احد المشتركين من الغرفة .يخرج ( 2

 ع واحد .طكلمة من مقطعين , كل فرقة تأخذ مق  األوالديختار ( 3

بنفس مقطعها كل فرقه   شد تقولاإلشارة من قبِل المر إعطاءمع والمشترك عندما يرجع ( 4

 . الوقت

 .  آخريعرفها يختار مشترك  أنيعرف الكلمة وبعد  أن( على المشترك 5
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 لعبة في الغرفة او في الخارج  –لبِشع والكنز أ.31
 

 . "قنديل"مثال  –: كنز  مساعدة أدوات
 

 سير اللعبة :

 دائرة .على شكل  األوالديقف  (1

 .  "الِبِشع" الولد قف ( بمركز الدائرة ي2

 يحاولون خطف الكنز . األرض( بمركز الدائرة على 3

 الكنز.( الواقفون في الدائرة ُيحاولون خطف 4

 يبعد عنه قدر ما يريد . أنيلمس الكنز , ولكن مسموح  أن( الِبِشع ممنوع 5

 , فإنه يتجمد حتى نهاية اللعبة . األوالد( إذا لمس البِِشع احد 6

  الكنز.لذي خطف الكنز يصبح هو الِبِشع الذي سُيحافظ على ( الولد ا7

 
 

 

 لعبة بالغرفة  –إصبع للسماء .31
 سير اللعبة :

 

 .لألنفالمرشد  "انف " يشيرون يقول .  ماءيشيرون للس - "ماءس":  يقول المرشد (1

 اللعبة.النظر للمرشد خالل  المشتركين( على 2

 .آخردما يقول شيء ويشير لشيِء , عن ينُيربك المشترك أن( على المرشد 3

 

  سريًعا.يكون سير اللعبة  أن**وطبيعي 


