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 العاب ذمثليح

 (تالنفس حفعالياخ ذرتويح ذنمي الثق)

اْ اٌٙذف ِٓ  .إٌشبط اٌؾشوٟ ٠مشة االطفبي ِٓ ثؼضُٙ  ٠ٚمٛٞ ػٕذُ٘ شؼٛس االٔزّبء ٌٍّغّٛػخ

ٚاالرصبي ِغ  .ِزؼخ اٌّشبسوخ، ٚاٌزشو١ض، االصغبء، ١ذ ثبٌمٛا١ٔٓ٘زٖ اٌفؼب١ٌبد  رٕف١ز اٌزؼ١ٍّبد ٚاٌزم

 .ظاٌضمخ ثبٌٕف ٚرؼض٠ضا٢خش٠ٓ، 

 

 ح الصامرحفعاليح الرحي

 :الفعاليحقوانين 

 ْ  .ِّٕٛع اٌىالَ ِغ ثؼضُٙ األطفبيال ٠زؾذس  أ

  ثب٢خش٠صطذَ اٌٛاؽذ ُِٕٙ أال. 

 ْ  .٠غ١ش اٌغ١ّغ ثؾش٠ٗ فٟ اٌغشفخ فٟ ع١ّغ االرغب٘بد أ

 (.أ٠بَرّش ثّشاؽً ِخزٍفخ رٛصع ٌؼذح  اٌفؼب١ٌخ٘زٖ ) :سير الفعاليح

ػٕذ .ثب٢خش٠صطذَ اؽذُ٘  أْاٌّؾذد ٌٍؼت ٚفٟ ع١ّغ االرغب٘بد دْٚ  ثٙذٚء ثبٌفشاؽ األطفبي٠ّشٟ  

ػٕذ .ِشاد ِغ وً ِغّٛػخ3 2ِٓ اٌٍؼجخرزىشس .االٔزٙبء ٠مف اٌغ١ّغ ثال ؽشوٗ وبٌزّبص١ً إشبسح

 .(دف) إ٠مبع آٌخِؼ١ٓ ِٓ  إ٠مبعثٙذٚء ؽغت   أِبوُٕٙاٌٝ  األطفبياالٔزٙبء ٠ؼٛد 

٠ٕظش اٌطفً  .دْٚ ؽشوخ أِبوُٕٙاٌٛلف ٠مف اٌغ١ّغ فٟ  بسحإشػٕذ  .ثٙذٚء ثبٌفشاؽ األطفبي٠ّشٟ  

 . سأعٗ ءثبٔؾٕباٌٝ اٌطفً اٌزٞ ٠مبثٍٗ ٠ٚؾ١١ٗ 

دْٚ ؽشوٗ ٠ٚؾ١١ٗ وً  أِبوُٕٙاٌٛلف ٠مف اٌغ١ّغ فٟ  إشبسحػٕذ –ثٙذٚء ثبٌفشاؽ  األطفبي ٠ّٟش 

 .طفً اٌطفً اٌزٞ ٠مبثٍٗ ثؼ١ٕ١ٗ

اٌٝ   صُ  ا١ٌذ٠ٓ االصٕز١ٓ ثؾبالد ِخزٍفخ.ز٠ٍٛؼ ا١ٌذثؼضُٙ ث األطفبيػٕذ اٌٛلٛف ٠ؾ١ٟ   ِضً اٌغبثك

 (.ٚاٌّؼٍّخ األطفبي٠مزشؽٙب  أخشٜ ؽشوبد أٚ) .ػٍٝ ١٘ئخ عغش األػٍٝاٌٝ األِبَ 

 .ثؼضُٙ ثبٔؾٕبء اٌغغُ األطفبي٠ؾ١ٟ –ػٕذ اٌٛلٛف  ِضً اٌغبثك

 . ثب١ٌذثبٌغالَ  اٌزؾ١خ ِضً اٌغبثك

ِٓ  أوضشلذ ٠ٍزمٟ ) ٗ ١ٌالِظ وزف اٌطفً اٌزٞ ثغٛاس٠ٖمشة اٌطفً وزفثبألوزبف  اٌزؾ١خ ِضً اٌغبثك

 (. اإلشبسحاٌٛلٛف ػٕذ  أِبوٓطف١ٍٓ ِؼب ؽغت 
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 .األطفبيرٍزمٟ سوت  ،ثبٌشوجخ اٌزؾ١خ ِضً اٌغبثك

 .ثبٌشأط خرؾ١ ِضً اٌغبثك 

 .ثبٌظٙش اٌزؾ١خ ِضً اٌغبثك 

 .ثمذَ اٌشعً اٌزؾ١خ  ِضً اٌغبثك 

، خٕصش) األصبثغ:ِضالٌٍزؾ١خ ِٓ اٌغغُ  اخشٜ ػضبءأل دالزشاؽبرطٍت ِؼٍّخ اٌذِظ  :ِالؽظخ

 .وً الزشاػ ِالئُ ٠مجً...، األٔف(إثٙبَ

 ٠ضشة اٌطفً وف١ٗ اٌطفً اٌمش٠ت ِٕٗ  ِضً اٌغبثك

 ػ١ٕ١ٓ أٌْٚٛ شؼش  أٚرغش٠ؾٗ ِؼ١ٕٗ  أٌٚجبط ِؼ١ٓ  أٚرؼٍٓ ِؼٍّخ اٌذِظ ػٓ ٌْٛ ِؼ١ٓ  ِضً اٌغبثك

 .٠ٚز٘ت ١ٌضغ ٠ذٖ ػ١ٍٗ  ا٢خش٠ٓ طفبياألػٓ ٘زا اٌٍْٛ ػٕذ  األطفبي٠جؾش ع١ّغ 

١ٌىٛٔٛا ِؾظ  ا٢خش٠ٓا١ٌٓ ٠جزؼذْٚ ػٓ  األطفبي أٚاٌخغ١ٌٛٓ  األطفبيرغبػذ  اٌفؼب١ٌخ٘زٖ  :ِالؽظٗ

 .ٚ٘زا ٠شؼشُ٘ ثبٌضمخ األٔظبس

 

  :الثريد الصامد

 :القوانين

ِٓ طفً اٌٝ عبسٖ )ِؼ١ٓ ثذْٚ والَ  ثبرغبٖ ٢خشِٓ طفً  األش١بءرّش٠ش 

 (.ا١ٌغبس ؽغت االرفبق أٚ ػٓ ا١ّ١ٌٓ

  :الفعاليحسير 

ٚ٘ىزا ِٓ ، ٠ّشس اٌطفً ش١ئب ِب اٌٝ اٌطفً اٌزٞ ٠مف ثغٛاسٖ . ٠مف األطفبي أٚ ٠غٍغْٛ فٟ دائشح

 أ٠ْغت  .ِب شٟءؽزٝ ٠صً ١ٌذ وً طفً  اٌشٚضخِٓ  أخشٜ أش١بءرض١ف ِؼٍّخ اٌذِظ  .٢خشطفً 

  .ثشىً صبِذ ٚثٙذٚء ربَ اٌؼ١ٍّخرزُ 

 

  :فوا عليفعاليح ذعر

  :قوانينال

 .اٌٙذٚء اٌزبَ

 .وً ؽغت ِىبْ عٍٛعٗ دْٚ اعزضٕبء األطفبي٠شزشن ع١ّغ  

 .اٌٛلٛف أٚرٕف١ز ؽغت اٌذٚس فٟ ِىبْ اٌغٍٛط  
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 :سير الفعاليح

  .٠شىً األطفبي دائشح، ُٚ٘ ٚالفْٛ .1

 .٠مٛي وً طفً اعّٗ ؽغت اٌذٚس .2

٠زمذَ وً طفً ؽغت اٌذٚس خطٛح ٚاؽذح ٌّشوض اٌذائشح  .3

 .ٛي اعّٗ صُ ٠شعغ اٌٝ ِىب٠ٚٗٔم

٠ؤدٞ ؽشوٗ –٠زمذَ وً طفً ؽغت دٚس خطٛح ٌالِبَ  .4

 .ِؼ١ٕٗ صُ ٠مٛي اعّٗ ٠ٚشعغ اٌٝ ِىبٔٗ

 .ِؾبفظ١ٓ ػٍٝ شىً اٌذائشح،  األطفبي٠غٍظ  .5

 .فٟ اٌذائشح ٌىً طفً ٠زوش اعّٗ األطفبي٠صفك ع١ّغ ، ٠مٛي وً طفً اعّٗ ؽغت اٌذٚس .6

ػٍٝ  خف١فخضشثبد .)اٌمذ١ِٓ أ٠ٚزوش وً طفً اعّٗ ؽغت اٌذٚس ِغ ؽشوخ ِؼ١ٕخ ثب١ٌذ٠ٓ  .7

 ..........ٚ٘ىزا، (األوزبفرؾش٠ه   ػذد ِٓ اٌصفمبد اٌشوجز١ٓ

وٟ ٠صجؼ ػٕذ  أطفبيالزشاػ ؽشوبد ٠ٕفز٘ب اٌغ١ّغ ِغ رغ١ش اٌؾشوخ ثؼذ ػذح  أٚالػ١ٍه )

 .(اٌؾشوخاخز١بس  ؽش٠خ فبياألط أػطٟصُ –ِخضْٚ وبفٟ ِٓ اٌؾشوبد  األطفبي

ؽشوخ )ثّشافمخ اٌزصف١ك ؽغت ػذد ِمبطغ اع٠ّٗزوش وً طفً اعّٗ ِغ رمغ١ّٗ اٌٝ ِمبطغ  .8

اعُ اٌطفً ِمطؼب ِصبؽجب  األطفبي٠ؼ١ذ ع١ّغ  (ِزفمٗ ػ١ٍٙب ثؼذ وً اعُ طفً ثبٌذائشح 

 .ٚؽغت ػذد اٌّمبطغ   اإل٠مبعثبٌزصف١ك ؽغت 

، ٠زوش اٌطفً اٌزٞ رؤشش ػ١ٍٗ اٌؼصب اعّٗ حاٌذائشفٟ ِشوض ( ل١ٕٕخ)رذاس ػصب أٚ صعبعخ  .9

 ).......(.شؼشٞ  ، أٚ)........(اٌجظ ثٕطٍٛٔب ......().أٔب فالْ : ٚعٍّٗ أٚ أوضش ػٓ ٔفغٗ، ِضال

٠ٚزوش  اٌطبثخ٠مزف اٌطفً ،  طبثخ٠مف طفً ٚعظ اٌذائشح ٚ٘ٛ ٠ؾًّ ، اٌٛلٛف فٟ دائشح   .11

 اٌطبثخ٠ٍمف اٌطفً  أ١ٌْظ ثبٌضشٚسح )آخشال ٠ٕٚبدٞ طف اٌطبثخ ا٢خش٠ّغه آخش، اعُ طفً 

 (.فٟ اٌٙٛاء
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 أصدقائيفعاليح العة مع 

 :سير الفعاليح

 .ٌغٍٛط فٟ دائشحا

 اٌطبثخ٠ٚذؽشط ٌٗ  آخش٠ٕبدٞ طفال اٌطبثخ، اٌطفً  اٌطبثخ، ٠أخزٕٔبدٞ اعُ اٌطفً ٚٔذؽشط ٌٗ 

 (.األطفبياٌٝ ع١ّغ  اٌطبثخا٘زّٟ ثبْ رصً ..)ٚ٘ىزا

اٌزّش٠ٓ ِضً اٌزّش٠ٓ اٌغبثك ِغ ، ٚٚعُٙٙ ٌّشوض اٌذائشح  ٠ٚٛعْٙٛػٍٝ ثطُٛٔٙ  األطفبي ٠غزٍمٟ 

 .اٌطبثخ

 . أخشٜالزشاػ ؽشوبد  األطفبئطٍت ِٓ  

 

 فعاليح القطار

 :سير الفعاليح

 (اٌمبطشح١ٌىْٛ  األطفبيرخزبس ِؼٍّخ اٌذِظ اؽذ )

اٌطفً اٌزٞ روش اعّٗ  ٠زمذَ، ثبعّٗ آخش٠ٕبدٞ طفال ، ثبٌّشٟ ثبٌّىبْ  اٌمبطشح اٌطفً ٠جذأ .1

اٌطفً اٌغذ٠ذ ِٓ اٌخٍف ثؾ١ش  ٟخبصشر٠ذ٠ٗ ػٍٝ  األٚي٠ضغ اٌطفً اٌمبطشح،  أِب٠َٚمف 

ثؾ١ش ٠مَٛ وً  األطفبي٠ٕضُ ع١ّغ  أْاٌٝ ....ٚ٘ىزا اٌمبطشح٘زا اٌطفً ِىبٔٗ ٠ٚىْٛ  ٠أخز

  .اٌمبطشحُِٕٙ  ثذٚس 

 .ْ اٌطفً اٌمبطشح ٠ؤدٞ ؽشوبد ِؼ١ٕٗ ٠ٚمٍذٖ اٌجبلٛ ِضً اٌغبثك .2

االعُ  األطفبي٠ٚمطغ ثبلٟ .. ِؾّذ، اعُ ص١ًِ ٌٗ ثّمبطغ اٌمبطشح٠ٕبدٞ اٌطفً  ِضً اٌغبثك .3

 ...........لفضاد أٚ ثبألصبثغفمش  أٚثؼذد اٌّمبطغ  ِؼ١ٕٗ رصف١كؽشوٗ  ِغ
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 فعاليح القطار الموسيقي

 :سير الفعاليح

 (ٚإصغبءٌؼجخ رزوش )

أفشاد ٠ٚزمذَ وً لطبس ِغ إ٠مبع أٚ ٌؾٓ  ٠4ٕزظُ األطفبي فٟ صفٛف ثؾ١ش ٠زىْٛ وً صف ِٓ  

األخ١شح ِٓ ػشثبد اٌمطبس ِىبٔٙب ( طفً )ِؼ١ٓ، ػٕذِب ٠زٛلف اٌٍؾٓ ٠مف اٌمطبس ٚرجمٝ اٌؼشثخ 

ٚ٘ىزا ش١ئب فش١ئب رجمٝ اٌمبطشح ثذْٚ ػشثبد، صُ ٠جذأ اٌطفً اٌمبطشح ثزغ١ّغ اٌؼشثبد ؽغت اٌزشر١ت 

 .غ ع١ّغ أػضبء اٌفشلخاٌزٞ وبٔذ ػ١ٍٗ ػٕذ ثذا٠خ اٌٍؼجخ ؽزٝ ٠زغّ

 

 اليح امسك المنديلفع

  :سير الفعاليح

فٟ دائشح ٠ٚمف اؽذُ٘ فٟ ِشوض٘ب ؽبِال ث١ذٖ  األطفبي٠مف 

، ٠ٍٚمٟ اٌٛسلخ األطفبي٠ٕبدٞ ٘زا اٌطفً اؽذ ، ِٕذ٠ال أٚٚسلخ 

رصً اٌٝ  أْلجً  اٌٛسلخ٠غشع اٌطفً اٌزٞ ٠غّغ اعّٗ ١ٌٍزمظ 

 .األسض

 .(لٛفِضً اٌغبثك سوٛع ثذي اٌٛ(

 

  فعاليح كلمح حلوج

 :سير الفعاليح

 .عٍٛط فٟ دائشح

 ٠غبسٖ أٚؽغت اٌزشر١ت ٠شفغ وً طفً ٠ذ عبسٖ ػٓ ١ّ٠ٕٗ 

 .......والِٗ ٌط١ف –٠ٍجظ ثٕطٍٛٔب ع١ّال –٘زا صذ٠مٟ ٌٗ شؼش ع١ًّ :٠ّٚذؽٗ ِضال

 

 

 

 

 

 :اٌذِظ  فٟ ػشػشح خ ِؼٍّ إػذاد

 ع١ٙش خط١ت


