حزمة األلعاب
gekkoo speelgoedbende

التعلم من خالل اللعب
اللعب سويا

.ألعاب خاصة بالصغار :إىل غاية  12شهرا
ت
ال�ابط بينك
و ي ن
ب� طفلك

قم بإظهار منزلك لطفلك.
•خذ(ي) طفلك يف ذراعك(ي).
•تجول مع طفلك يف منزلك.
•أترك طفلك سنظر ما حوله .أخربه ما ترى.

حزمة األلعاب لألطفال و والديهم
عزيزي الوالد(ة)
يعترب اللعب جيدا لطفلك.
يتعرف طفلك من خالل ذلك عىل نفسه و العامل.
يحفز اللعب الجامعي كذلك التفكري الخيايل و العالقة مع طفلك.
هل تود اللعب مع طفلك؟ هل تبحث عن اإللهام؟

لعب الرضيع – لعبة األفعوانية.
•هل يبلغ طفلك من العمر  6أشهر؟ هل
يستطيع أن يرفع رأسه؟
ميكن لطفلك إذن أن يلعب لعبة األفعوانية.
•ضعي طفليك عىل وسادة.
•أمسيك طفليك من الوركني .لفي طفليك برفق
إىل األمام و إىل الوراء.

ستجد يف هذا املنشور ألعاب لألطفال من سن  0إىل  12سنة.
تنسيق قوة
المهارات الحركية
اإلجمالية

•ميكن لك تجريب هذه األلعاب سويا مع طفلك.
•ميكنك لعب جميع األلعاب يف املنزل.
•لست بحاجة إىل حديقة أو طابعة او مواد حرفية خاصة.
نصائح:
•إلعب يف وقت هادئ.
•إخرت لعبة يجدها طفلك مثرية لإلهتامم.
•ركّز عىل متعة اللعبة ،و ليس عىل املنافسة.
هل لديك أي أسئلة حول األلعاب؟
املرجو اإلتصال ب  Celine: 03.369.26.56أو عن طريق اإلمييلspeelgoedbende@gekkoo.be :

المهارات الحركية
الدقيقة
إتساق ي ن
الع� و اليد
بالتأث�
عالقة السبب
ي
إصنع موسقى من األواين ،امللعقات و املقايل.
•خذ ملعقة (خشبية) باإلضافة لألواين و املقايل.
•أترك طفلك يرضب عىل األواين و املقايل.
•هل تريد تنوعا أكرث يف املوسيقى؟ إستخدم إذن أواين
كبرية و صغرية.
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هل تريد مزيدا من النصائح حول اللعب مع أطفالك؟
هل تريد معلومات حول ألعاب األطفال؟
سجل هنا للحصول عىل نرشتنا اإلخبارية.
أو إنضم إىل مجموعتنا عىل .Facebook
هل تنرش أيضاً صورك عىل وسائل التواصل اإلجتامعي مع الهاشتاغ Gekkoospeelgoedbende#؟
نتمنى لك كثريا من املرح !
De Gekkoo-speelgoedbende

.De teksten in deze brochure werden vanuit het Nederlands vertaald in het Arabisch

(ألعاب خاصة بالصغار ( 12شهرا إىل غاية  24شهرا
المهارات الحركية
الدقيقة و اإلجمالية
الشعور باإليقاع
قم بإنشاء أداة موسيقية
•خذ قنينتني بالستيكتني جافتني فارغتني.
•ضع قليال من املعكرونة أو األرز غري املطهي يف القنينات.
•قم بتحريك القنينات يف الهواء مع طفلك .تصدر القنينات موسيقى
بهذه الطريقة!

المهارات الحركية
الرؤية العميقة
بالتأث�
عالقة السبب
ي

قبضة القلم
التعرف عىل األلوان

الرسم معا
•أرسم مبعية طفلك رسام لحيوان ما ،منزل ،أو عائلتك... ،
•أخرب طفلك عن األلوان التي قد ل ّون بها .بهذه الطريقة يتعرف عىل أسامء األلوان.
•قم بتنزيل صفحة لطيفة للتلوين هنا.

اللعب بالقبعات والقلنسوات
•خذ كل قبعاتك و قلنسواتك.
•قم بوضع كل القبعات والقلنسوات عىل رأسك الواحدة تلو
األخرى.
•أترك طفلك يأخذ القبعة أو القلنسوة من عىل رأسك و يضعها
من جديد.

اإلحساس بالجسم
التعرف عىل
أجزاء الجسم

اإلحساس بالجسم
التعرف عىل
أجزاء الجسم
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الرأس ،الكتف ،الركبة األصابع ،الركبة و األصابع... ،
•ذهب للجلوس مقابل طفلك.
•غ ّني األغنية“ :الرأس و الكتفني ،الركبة و األصابع ،الركبة و األصابع .الرأس
و الكتفني ،الركبة و األصابع ،الركبة و األصابع .اآلذان ،األعني ،طرف أنفك.
الرأس و الكتفني ،الركبة و األصابع ،الركبة و األصابع ”.إستمع هنا لألغنية.
•ماذا تفعل أثناء األغنية؟ إملس أجزاء الجسم التي تغنيها بيديك .إفعل ذلك
لنفسك أو لطفلك.
•قم يف البداية بالغناء ببطئ حتى يعرف طفلك اللعبة .بعده ميكنك غناء
األغنية بشكل أرسع.

المهارات الحركية
الدقيقة
ترتيب الجوارب
أطلب من طفلك فرز الجوارب من الغسيل .ما هي
الجوارب التي تنتمي لبعضها البعض؟
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قم ببناء خيمة يف املنزل
•قم بوضع غطاء كبري عىل طاولة الطعام.
•قم بتثبيت الغطاء باملشابك.
•قم بالزحف معا يف الخيمة.
•قم بإخبار قصة أو إقرأ كتاب.

قم بقراءة القصة
داخل الخيمة.
المهارات الحركية
اإلجمالية
الخيال

إلعب مباراة كرة السلة.
•قم بثني الجوارب لتكوين كرة صغرية.
•إلعب يف لعبة كرة السلة مع جورب وسلة غسيل أو دلو.

إصنع هاتف
•إصنع هاتفني من الكرتون.
•قم بإجراء املكاملات فيام بينكم.

إصنع هواتف متعددة
وقم بإضافة األب،
األخ ...،للمحتدثة.
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قم بتقليد روبوت
•تحرك مثل الروبوت قم بتقليد صوت الروبوت.
•أطلب من طفلك ملس جزء من الجسم.
•قم بالرد عليه بعمل مجنون.
عىل سبيل املثال :هل قام طفلك بلمس ذراعك؟ قم بعدها بالتصفيق بيديك.

ردود الفعل الفورية
الخيال

المهارات الحركية
الدقيقة
الخيال
خلق إبداع من الطبيعة
•إذهب إىل حديقة ما و اجمع أشياء من الطبيعة ،مثل أغصان أو
أوراق األشجار .قم بتلصيق كل شيئ عىل ورقة كبرية و تزيينها
بالطالء أو املزينات الالمعة.
•ميكنك أيضاً إنشاء صندوق عرض .إصنع فتحة يف غطاء صندوق
األحذية .ألصق الفروع و األوراق يف صندوق األحذية .ضع الغطاء
عىل صندوق األحذية .أنظر من خالل ثقب الصندوق إلبداع
الطبيعة الذي قمت به.
المهارات الحركية
الدقيقة
التعرف عىل
األشكال
صنع لغز األشكال
•ضع بعض األشياء عىل ورقة.
أرسم هذه األشياء باستخدام القلم.
•ضع هذه األشياء بجوار الورقة .إبحث معا
عن أي كائن ينتمي إىل أي شكل.

بعد فك لغز األشكال هذا،
ميكنك استعامله كصفحة تلوين!
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(ألعاب لألطفال الكبار (من  3سنوات إىل  12سنة
إصنع بطاقات تحية بالزهور.
•قم بقطف الزهور من الحديقة.
•قم بوضع الزهور بني كتاب سميك و اتركها تجف.
•قم بطي ورقة عىل شكل بطاقة.
•الصق الزهور املجففة عىل البطاقة.

رحلة يف املنزل.
•رتٍّب معا رحلة يف املنزل :قم بتقطيع الخرضوات ،غسل
الفواكه ،او قم بتحضري البسكويت أو الكعك.
•قم بوضع بطانية عىل األرض ،وبعض الوسائد...،
•استمتح مع بالرحلة يف املنزل.

المها رات
الحركية الدقيقة
النمو اللغوي

الحس و
النمو
ي
الحرك
ي

ت
ال� ي ز
ك�
الذاكرة
إنشاء لعبة الذاكرة
•قم بتقطيع ورقة إىل مربعات متساوية الحجم.
•خذ قطعتني و ارسم نفس الرسم مرتني .عىل سبيل املثال ،الشمس مرتني.
إذا كان طفلك ال يستطيع الرسم بعد ،دعه يلون رسوماتك.
•قم بتكرار ذلك إىل تتوفر كل قطعة عىل رسم معني.
•قم بلعب لعبة الذاكرة :يتناوب كل العب عىل قلب قطعتني .هل القطع
هي نفسها؟ يكون لهذا االعب إذن نقطة .يفوز الالعب الذي يحصل عىل
أكرب عدد من النقاط.

إلعب “ما أنا”
•قم بتقليد حيوان .أترك طفلك يخمن أي حيوان هو.
•أترك طفلك يقلد حيوان ما .حاول تخمني ما هو هذا
الحيوان.
ئ
المر�
التفك�
ي
ي
حل المشاكل
تناسق ي ن
الع� و اليد
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قم بإنشاء األلغاز الخاصة بك.
•قم بصباغة أو رسم صورة عىل الورق املقوى.
•قم بتقطيع الرسم إىل أشكال و قم بإنشاء اللغز الخاص بك معا.

ميكن لك أيضا
إستعامل صورة

لعبة سبورة البيكسيونري
•قم برسم شيئ معني عىل ورقة .أترك طفلك يخمن
ما الذي رسمته.
•يستطيع طفلك أن يرسم؟ أتركه أيضا أن يرسم
شيئا .خمن م الذي رسمه طفلك.
النمو اللغوي
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قم بإنشاء بورتريه (ذايت)
•ضع ورقة كبرية أو ورق مقوى عىل األرض .قم بتثبيته عىل األرض برشيط الصق.
•أترك طفلك يستلقي عىل الورق أو الكرتون .أرسم حول طفلك بقلم الرصاص.
•قو بتلوين البورتريه باستخدام أقالم الطباشري ،أقالم الرصاص أو الطالء.
•نصيحة :هل ستقوم بصباغة البورتريه؟ قم إذن باستعامل اسفنجة املطبخ .هذا
يعطي تأثريات لونية لطيفة.
قم بوضع صورة مومياء العائلية.
•إلعب لعبة “أصنع صورة شخصية أو بورتريه (ذايت)( .أنظر اللعبة
السابقة).
•قم بوضع رسم لكل شخص يف منزلك عىل ورق او كرتون.
•قم بإلصاق ورق املحارم عىل الرسومات .هذه الطريقة التي تلتقط
بها صورة مومياء العائلية.
المهارات الحركية
التفك� المبدع
ي

قم بتسمية األشكال
بالكلامت التي
يعرفها الصغار!

خيّم يف منزلك
•قم بوضع خيمة يف غرفة املعيشة الخاصة بك و حاول
النوم بشكل مريح يف الخيمة
•أليس لديك خيمة؟ قم بوضع كل املراتب يف غرفة
املعيشة و حاول النوم عليها بشكل مريح.

إلعب لعبة األشكال Twister
•إصنع بنفسك لعبة  .Twisterأرسم أشكاال كبرية بألوان مختلفة عىل
اوراق كبرية.
•أعطوا تعليامت لبعضكم البعض.قل مثال أي يد أو أي قدم يجب ان
تكون عىل أي شكل .عىل سبيل املثال“ :اليد اليرسى عىل القلب األحمر،
و القدم األمين عىل املثلث األصفر”.
•أال يعرف إبنك كلامت “مثلث” و “مستطيل” بعد؟ إستعمل إذن
الكلامت التي يعرفها :ك ‘املربع’ و ‘القبعة’.
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المها رات
الحركية
الدقيقة

المهارات الحركية
التعرف عىل
األشكال و األلوان

المهارة الحركية
الدقيقة
تناسق ي ن
الع� و اليد
الخيال

ميكنم أيضا شد حبل حول الشجرة ،كام
هو الحال عليه يف عيدان امليكادو.
ليس لك تربة يف منزلك ،ميكنك إذن
إستخدام ورق الصحف.

قم بإنشاء شجرة املوسم
•إبحث عن فرع شجرة جميل يف الحديقة.
•قم بصباغة الفرع بألوان مختلفة.
•ميكنك تزيني الفرع ،مثال باملعلقات و الالفتات...،
•ميكنك أيضا تعليق الآللئ يف الشجرة.
•قو بوضع الأللئ عىل خيط أو سلك حديدي و علقها عىل
الشجرة.

الجسم و
ت
الذا�
الوع
ي
ي

إبدأ اليوم مع تحية الشمس
•تحية الشمس هي مامرسة اليوغا .إنها تجعلك أقوى و
أكرث مرونة.
•أنظر إىل الصورة .قم بإجراء الحركات ال  12برتكيز كبري.
•قد يكون األمر صعبا يف البداية ،و لكنه يصبح أكرث
سهولة و متعة عندما تقوم بذلك كثريا.
تخيل قصة
•تخيل بداية القصة .أترك طفلك يتخيل بعض العبارات
الجديدة .بعد ذلك قم بنفسك بالتخيل من جديد ،و
هكذا.
•ميكنك أيضا كتابة القصة و تجسيده بالرسومات.

النمو اللغوي
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قم بصناعة طرق للسيارات أو الكرات.
•قم بصناعة نفق من الورق .قم بطي الورق و ثبته عىل
األرض برشيط الصق.
•إصنع رشيطا من األنفاق.
•خذ كرة صغرية أو سيارة صغرية .قم بدفعها يف النفق.

قم بتوسيع الطريق بكل
ما ميكنك التفكري فيه من:
مسار القطار ،مربعات الليغو،
الطرق الرسيعة...،

المهارات الحركية
و تعلم الحساب

إمنح لكل لون نقطة معينة ،و
دع طفلك يحسب عدد النقاط
التي ميتلكها.
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المها رات
الحركية
التفك� المبدع
ي

لعب ميني-الغولف
•قم بصناعة رشيطا من األنفاق
بواسطة الورق و الرشيط الالصق
(أنظر اللعبة السابقة).
•خذ كرة صغرية .قم باستعامل
ملعقة حساء أو منظفة ريش
كعصا.
•إستخدم األنفاق للعب الجولف.

إصنع لعبة امليكادو الخاصة بك.
•إبحث عن فروع األشجار يف الحديقة .تأكد من ان
كل الفروع لها نفس الطول.
•قم بتعليق قطعة من الخيط او الرشيط الالصق
عىل هذه الفروع .إستخدم ألوانا مختلفة.
•أترك األغصان تسقط عىل األرض أو الطاولة.
•قم بإزالة الفروع بالتناوب .قم بذلك بعناية تامة:
يجب عىل الفروع األخرى أن ال تتحرك.
•ميكنك إزالة فرع و نقله بدون تحريك الفروع
األخرى؟ يف هذه الحالة يكون الفرع لك.
•هل تحركت الفروع األخرى؟ يف هذه الحالة عليك
ترك الفرع ،ليك تسمح لآلخر باللعب.

إلعب لعبة بالونات التنس
•قم بتضخيم بالون معني .أستخدم البالون ككرة التنس.
•إستخدم منشة الذباب كمرضب تنس.
•ال تتوفر عىل منشة ذباب؟ ثبت عصا أو ملعقة بقطعة من الكرتون .أو
قم بقص مرضب كامل من ورق الكرتون.
المهارات الحركية
تناسق ي ن
الع� و
اليدين
رمي الخاتم
•قم بقطع الحلقات من الورق املقوى أو األلواح الورقية .قم بطالء أو
تزيني الحلقات.
•ضع لفة مطبخ فارغة مبارشة عىل األرض و ثبتها .أو إمأل بعض
القنينات بالرمل أو املاء.
•حاول رمي الحلقات بالتناوب عىل لفة املطبخ أو القنينات.
•أقرب قنينة تحتسب لنقطتني ،و تحتسب أبعد قنينة لخمس نقط ،و
هكذا.

المها رات
الحركية اإلجمالية
تناسق ي ن
الع� و
اليد

الرمي و الصيد!
•قم بقطع الجزء السفيل من القنينة البالستيكية .قم بوضع الرشيط الالصق عىل األطراف الحادة.
قم بتزيني القنينة معا.
•أترك طفلك يصنع كرة من ورق الصحف .قم بلف الرشيط الالصق حول كرة الورق.
•حاول رمي الكرة الورقية بالتناوب يف القنينة.
المها رات
الحركية اإلجمالية
تناسق ي ن
الع� و
اليد
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الجسم و
ت
الذا�
الوع
ي
ي

ئ
المر�
التفك�
ي
ي
النمو اللغوي
أرسم و ابحث عن الخصائص الطبيعية.
•أرسم معا أشياء من الطبيعة عىل ورق .عىل سبيل املثال :أوراق
الشجر و الزهور و الطيور...،
•إذهب إىل الحديقة و ابحث عن كل األشياء التي رسمتها يف
الطبيعة.

قم بالتحليق كالطري
•إستلقي عىل ظهرك .أستخدم سجادة أو حصري.
•يقوم طفلك بوضع الجزء العلوي من جسمه عىل ساقيك.
•خذ يدي طفلك.
•إرفع طفلك لألعىل بساقيك.يأخذ جسمك شكل .Z
•أترك يدي طفلك .دع فلك يتوازن بجسمه عىل ساقيك.

ناقشوا بعد ذلك مباذا
تشعرون :هل كان التحليق
مثريا؟ كنت خائفا/خائفة؟
هل أنت مرتاح ،أو بالعكس
متوتر؟
إلعب لعبة الكرات
•خذ ورقة كبرية من صحيفة قدمية.
•قم بقطع ثقب يف الصفحة .قم بوضعثقب صغرية و كبرية.
•قم بتعليق الورقة املثقوبة يف ثقب باب معني.
•كل شخص ياخذ كرة بلون مختلف .أو قم بصناعة كرات صغرية
مبا تبقى من الصحيفة .قم بلف الرشيط الالصق حول الكرات
الورقية.
•حاول ان ترمي الكرات للثقب ،بالتناوب.

فكر يف الحلول املستدامة:
إستعمل األجزاء املقطوعة من
ورق الصحيفة لصنع الكرات
الصغرية.
المها رات
الحركية
الع�ن
تناسق ي
باليد

التفك� المبدع
ي
النمو اللغوي
الخيال

13

قم بتشكيل قصص من االحجار
•إبحث عن األحجار.
•أرسم أشكال مختلفة عىل األحجار .مثال:
الشمس ،األقزام...،
•أحيك قصة مبعية األحجار.
•تناوب عىل اختيار إحدى االحجار.
•تخيل
•جزء من القصة.
•أو دع أطفالك يضعون الحجارة يف ترتيب معني
و تخيل بعدها بذلك قصة جميلة.

التقليد
•دع طفلك ينرش قدميه قليال ،و يضع ذراعيه عىل جانبيه حول جسمه.
•إقرأ هذا النص بصوت عاىل:
“ أغمض عينيك وضع يديك عىل معدتك .تنفس  3مرات ببطئ ...
تخيل أنك تقف تحت شالل يف الغابة .ميكنك سامع املاء يرضب الصخور .اشعر بقدميك و هي
واقفة عىل الصخور الباردة .تتدفق مياه الشالل عىل رأسك وكتفيك وذراعيك ومعدتك  ...يتدفق
املاء ببطء إىل أصابع قدميك .يأخذ املاء كل األفكار املزعجة والتوتر والحزن واألمل .تنفس بعمق
 ...وبعمق  ...و اشعر بالهدوء التام“ .
•بعد بضع دقائق  ،قل “ ،اآلن ميكنك التحرك مرة أخرى .إفتح عينيك بتمهل .ها أنت هنا مرة أخرى!
“

12

لعبة السهام املريشة
•إصنع لوحة السهام عىل االرض .إصنع مربعا كبريا عىل األرض
بواسطة رشيط الصق .أنشئ داخل هذا املربع الكبري مربعني
صغريين .بهذا تحصل عىل  3مناطق .تحصل املنطقة الخارجية عىل
نقطة واحدة ،املنطقة الوسطى نقطني ،املنطقة املركزية عىل  3نقط.
•إصنع طائرة من الورق .إرمي الطائرة عىل لوحة السهام .هل نزلت
الطائرة يف إحدى املناطق الثالث؟ تحصل بهذا عىل نقطة واحدة،
نقطتني او  3نقط.

ميكنك أيضا وضع
مدرج عىل األرض
بواسطة الرشيط الالصق
لطائراتك.

المهارات الحركية
اإلجمالية
.تناسق ي ن
الع� باليد

إصنع قالدة صداقة يدوية
•خذ معكرونة جافة ،مثل معكرونة البيني.
•ضع املعكرونة او البيني يف خيط أو سلك.
•قم بشد الخيط أو السلك .قم بوضع القالدة اليدوية او
قدمها كهدية.

مشاجرة الوسادات
•إجلس عىل رسير أو سجادة.
•الجميع يأخذ وسادة .إرضبوا بعضكم البعض
بالوسادات.

المها رات
الحركية
القوة
تخفيظ التوتر
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المهارات الحركية
التفك� المبدع
ي
أرسم بواسطة قدميك
•ألصق قطعة كبرية من الورق عىل الحائط.
•إستلقي عىل االرض أمام الورقة.
•أرسم بواسطة قدميك عىل الورقة.

استخدم كذلك الطالء
لتسبغ بقدميك!

التكتيك
التفك�
ي
ي
ق
المنط�
التفك�
و
ي
ي

إلعب  3يف الصف.
•إصنع لوحة لعب عىل األرض بواسطة رشيط الصق.
إصنع ثالثة صفوف و ثالثة أعمدة.
•قم بتقطيع الدوائر من الورق امللون .او إستخدم ورقا
أبيضا و ل ّون داخل الدوائر.
•يحصل كل واحد عىل دوائر بلون مختلف.
•ضع الدوائر بالتناوب.
•هل وصلت لصف من  3دوائر بلونك؟ أنت الفائز إذن.
•ميكن للصف ان يكون أفقيا أو عموديا أو قطريا.
أعتق ُدماك
•إصنع طريقا/ممرا يف منزلك.
•مثال :املكعبات من أجل امليس بينها ،سجادة من أجل القفز حولها...،
•ضع يف نهاية املمر صندوقا مملوءا بالدمى.
•قم بامليش يف املمر بالتناوب .خذ دمية و ارجع لنقطة البداية.
•
•قم بتكرار هذا حتى يصبح الصندوق فارغا .من هو األرسع و الذي
جمع أكرب عدد من الدمى؟ يكون هو الفائز.
المهارات الحركية
اإلجمالية
ال�اعة
ب
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مزيد من مرح اللعب؟

www.gekkoo.be
نأمل أن تكون عائلتك قد إستمتعت بحزمة اللعب هذه .هل تريد أن تعرف املزيد عىل مجموعة De Gekkoo
 Speelgoedbende؟ ما عليك إذن فقط مشاهدة موقعنا .ميكنك أيضا اإلشرتاك يف النرشة اإلخبارية ،أو تصبح عضوا
يف مجموعتنا عىل الفايسبوك.
مجموعة  De Gekkoo Speelgoedbendeهي تعاون بني جمعية  Gekkooغري املذرة للربح ،و دور األطفال ،بدعم
من بلدية أنتويربن.
العنوان
Gekkoo vzw
Limburgstraat 49-53
Antwerpen 2020

