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القسم األول :األلعاب واملجموعات
اليدوية الصنع
يحتوي هذا القسم عىل ألعاب ومجموعات مختلفة ميكن استخدامها بطرق مختلفة .استخدم
مخيلتك للعب بها.
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 .1حجر الرند
املواد :ورق صلب مثل الورق املقوى ،صمغ (أو رشيط الصق) ،مسطرة

كيفية الصنع:
 .2اقطع املخطط ،مبا يف ذلك األلسنة اإلضافية الصغرية.

 .1ارسم هذا املخطط عىل ورق مقوى (مثل الكرتون) .استخدم املسطرة
إذا كانت لديك واحدة.

 .4الصق األلسنة اإلضافية بالصمغ أو بالرشيط الالصق عىل بعضها
البعض.

 .3قم بطي الورق عىل طول الخطوط إلعطاء شكل مكعب.

شكل مختلف :بدالً من النقاط ،اكتب الحروف أو املقاطع عىل كل جانب من حجر الرند ملامرسة بناء الكلامت!
كيفية اللعب :ميكن أن يكون الرند مفيدًا يف مجموعة متنوعة من األلعاب .إليكم بعض األمثلة:
• استخدمه يف ألعاب الطاولة التي تحتاج إىل الرند
• قم بإلقاء حجري نرد وحاول التدرب عىل جمع األرقام م ًعا
• قم بإلقاء حجري نرد ثم القفز عىل أساس األرقام التي تظهر
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 .2قطع البناء
قطع البناء هي عبارة عن قطع مختلفة ذات أشكال وأحجام مختلفة وميكن استخدامها لبناء أشياء جديدة مثل األبراج أو املدن أو
غري ذلك من اإلبداعات.
املواد :أي مادة ميكن استخدامها كقطع بناء  -مثل لفات ورق التواليت ،وكرتون حفظ البيض ،والعلب املغلقة برشيط الصق عادي
(العلب الصغرية مثل تلك الخاصة مبعجون األسنان أو منتجات التجميل أو الزبيب) ،رشيط الصق ،مقص ،أقالم تلوين أو ورق
ملون (إن وجد)
كيفية الصنع:

 .2ابحث عن طرق لتأمني تلك املواد.
o
o
o
o

 .1اجمع مختلف املواد القابلة إلعادة التدوير والتي ميكن استخدامها
كقطع بناء .حاول الحصول عىل أكرب عدد ممكن من األحجام
واألشكال واأللوان.

ميكن لصق العلب باستخدام الرشيط الالصق
ميكن تقطيع كراتني حفظ البيض إىل أجزاء أصغر
ميكن غسل العلب املعدنية ،ولكن تأكد من عدم وجود حواف خشنة
ميكن أن تؤذيك
ميكن قطع الكرتون أو الورق املقوى وتشكيله إىل مكعبات أو مثلثات
(انظر الصورة)

 .3إذا أمكن ،ميكنك تلوين بعضها باستخدام أقالم التلوين
أو الطالء أو ميكن لفها يف ورق ملون معاد التدوير.

كيفية اللعب :ميكن أن تكون قطع البناء مفيد ًة يف مجموعة متنوعة من
األلعاب .إليكم بعض األمثلة:
	•تزيني بعض العلب بشكل منازل ومباين وبناء مدينتك الخاصة
	•بناء برج .حاول أن تجعلها مرتفعة قدر اإلمكان وتأكد من أنها لن
تسقط إذا نفخت فيها.
	•مامرسة األلعاب مع شخص آخر .حاولوا تقليد أبراج بعضكم بعضَ ا
بنا ًء عىل الذاكرة.
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 .3علبتي الخيالية
العلبة الخيالية هي مجموعة من األشياء التي ميكن أن تساعدك يف إنشاء أشياء وألعاب جديدة.
املواد :أشياء صغرية (حبوب ،أحجار صغرية ،عيص ،حبال) ،قطع من الورق ،علبة صغرية (أو حاوية أخرى لحمل األشياء بداخلها) ،أشياء أخرى قد تكون
مثينة بالنسبة لك

كيفية الصنع:
 .1احصل عىل علبة وقم بتزيينها.

 .2اجمع بعض الفاصوليا الصغرية أو
األحجار الصغرية واحتفظ بها يف علبتك.

 .3احتفظ بعلبتك يف ركن التعلم الخاص بك ،وأضف املزيد من
الكائنات إليها عندما تجدها!

كيفية اللعب :الطرق التي ميكنك استخدام العلبة الخيالية الخاصة بك ال حرص لها .إليكم بعض األمثلة.
باستخدام الفاصوليا أو الحجارة أو العيص ،تدرب عىل ترتيبها يف شكل حروف أو أرقام أو صور أو أي يشء ميكن أن يخطر بخيالك
•
باستخدام الورق ،قم بإنشاء مالحظات أو بطاقات بريدية صغرية ميكنك تقدميها لآلخرين
•
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 .4بطاقات الحروف واألرقام
عىل غرار بطاقات اللعب ،ميكن استخدام بطاقات الحروف واألرقام يف العديد من األلعاب.

املواد :الورق املقوى أو الورق ،قلم حرب  /قلم رصاص ،قلم تعليم ،مقص
كيفية الصنع:
 .1اقطع الورق أو الورق املقوى إىل مربعات كبرية مبا يكفي لتناسب
راحة يدك.

 .2قم بعمل أكرب عدد ممكن من املربعات.

رقم .حاول أن يكون لديك بطاقات
 .3يف كل مربع ،اكتب حرفًا أو ً
حروف لجميع الحروف األبجدية ،وبطاقات أرقام من “ ”1إىل

A

كيفية اللعب :ميكنك استخدام هذه البطاقات يف مجموعة متنوعة من األلعاب واألنشطة.
فرز البطاقات بالرتتيب (من األصغر إىل األكرب ،من  Aإىل ،)Z
•
فرز البطاقات برتتيب عكيس
•
ابحث عن عدد األشياء املكتوب يف بطاقة الرقم (ابحث عن  5حبات فاصوليا للبطاقة رقم )5
•
ابحث عن يشء يبدأ بالحرف املوجود عىل بطاقة الحروف (ابحث عن وعاء ( )Bowlإذا كان الحرف املكتوب عىل البطاقة هو “)”B
•
تهجئة كلمة باستخدام بطاقات الحروف
•
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 .5الدومينو
الدومينو هي قطع مستطيلة الشكل تحتوي عىل نقطة واحدة أو أكرث يف كال طرفيها .وميكن أن تُستخدم يف األلعاب املختلفة.
املواد :ورق مقوى ،ألوان  /أقالم تعليم ،قلم حرب  /قلم رصاص ،مقص

كيفية الصنع:
 .2يف كل قطعة من الورق ،ارسم نقاطًا عىل كل طرف .ستحتاج إىل رسم  .1إذا كنت تستخدم الورق ،فقم بقطع الورق إىل مستطيالت صغرية .قم
بعمل  28مستطيالً بشكل منوذجي.
عدد مختلف من النقاط يف كل طرف ما بني نقطة واحدة إىل ست
نقاط.

 .3تأكد من عمل مجموعات مختلفة من األرقام ومن تغطية األرقام
من  1إىل  6عدة مرات.

شكل مختلف :بدالً من الورق املقوى ،ميكنك استخدام األحجار الكبرية.

كيفية اللعب:

1.ملامرسة اللعبة ،قم مبطابقة نفس عدد النقاط م ًعا .عىل سبيل املثال ،ضع جوانب الحجر أو الورق املحتوية عىل  6نقاط إىل جوار بعضها البعض
(انظر الصورة).
2.استمر يف وضع القطع التي تحتوي عىل نفس عدد النقاط بجوار بعضها حتى تنفد أحجار الدومينو أو ال ميكنك مطابقة أي يشء!
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 .6حقائب الحساب
حقائب الحساب مفيدة للقيام بالعديد من األنشطة باستخدام املواد املختلفة املتاحة يف الحقيبة.
املواد:

	•خيطان طول كل منهام مرت واحد
	• 30عصا صغرية ،ملونة إذا أمكن ،بحجم سالكة األسنان إن أمكن
	•بطاقات األرقام التي تحمل األرقام من “ ”1إىل “”40
	•بطاقات الكلامت التي تحتوي عىل أرقام بتنسيق الكلامت من “واحد” إىل “أربعني”
	•عنارص الفرز ( 30من كل عنرص من ثالثة عنارص مثل األصداف واألزرار واألحجار الصغرية والبذور امللونة)
	•حجرا نرد
	•(تُستخدم كحصرية لعرض العمل )  A-4قطعة قامش ذات لون واحد مقاس ورق تقري ًبا

كيفية الصنع:
 .2قم بتجميع مواد مختلفة من القامئة أدناه يف الحقيبة .ميكن أن تكون  .1ابحث عن حقيبة صغرية أو سلة ذات غطاء علوي لحفظ هذه املواد
لألطفال.
تلك املواد متاح ًة محل ًيا مثل األحجار الصغرية والخيوط واألغطية
البالستيكية.

ty

For

 .4تحقق من حقائب الحساب عىل أساس منتظم للتأكد من أن املواد ال  .3قم بطي قطعة القامش الصغرية وضعها يف الحقيبة أو السلة مع
جميع املواد األخرى.
تزال موجودة بالكمية الصحيحة وكذلك يف حالة جيدة.
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 .7األلغاز
األلغاز عبارة عن تحديات .تحتاج إىل تجميع قطع مختلفة م ًعا لتكوين صورة.
املواد :الورق املقوى أو الورق ،يشء للكتابة ،مقص ،أقالم تعليم أو أقالم تلوين

كيفية الصنع:
 .2لون أو قم بطالء الصورة إذا رغبت يف ذلك.

 .1عىل قطعة من الورق املقوى أو الورق ،ارسم صورة تغطي الصفحة
بأكملها.

Health Center

 .3قم بتقطيع الصورة إىل قطع صغرية.

Health Center
Ce
Health Center
enter

Health Center

كيفية اللعب :إليك بعض الطرق املختلفة التي ميكنك من خاللها لعب األلغاز.
	•امزج القطع يف شكل كومة ثم أعد ترتيب القطع الصغرية لتجميع الصورة الكبرية مرة أخرى.
	•العب باللغز عدة مرات ،وحدد الوقت الذي تستغرقه يف كل مرة .اكتشف مدى الرسعة التي ميكنك بها حل اللغز.
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 .8توصيل النقاط
توصيل النقاط هو نوع من أنواع األلغاز .من خالل رسم خطوط بني نقاط مختلفة ،تكشف عن الصورة.
املواد :ورق ،قلم رصاص ،ممحاة

كيفية الصنع:
2.ارسم الصورة.

1.اخرت الصورة التي تريد عملها.

4.قم بتسمية كل نقطة برقم ،بد ًءا من الرقم  1يف أحد األطراف.

3.ارسم بعض النقاط عىل طول بعض الخطوط يف الصورة.
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5.امسح الخطوط املرسومة بني النقاط واألرقام.
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شكل مختلف :ميكنك جعل النقاط قليلة أو كثرية كام تريد .بدالً من األرقام ،ميكنك استخدام الحروف كنقاط مرجعية .ابدأ بالحرف “.”A

كيفية اللعب:

	•العب لعبة توصيل النقاط الجديدة الخاصة بك بنفسك عن طريق رسم خطوط من نقطة إىل أخرى حسب ترتيب األرقام أو الحروف
	•شارك لعبة “توصيل النقاط” مع صديق
	•ميكنك أنت وأحد األصدقاء أن تصنعا ألغازًا مختلفة وتتبادال اللعب بها
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 .9ألغاز املتاهة

تبدو ألغاز املتاهة كفوىض مربكة من الخطوط .وهدفك هو رسم خط من نقطة البداية إىل نقطة النهاية دون إعاقة.

املواد :ورقة أو قلم رصاص أو يشء للكتابة به

كيفية الصنع:

2.اترك فتحتني للبداية والنهاية.

1.ارسم مرب ًعا كب ًريا سيكون مبثابة اإلطار الخارجي ملتاهتك.

4.ارسم املزيد واملزيد من املربعات داخل بعضها البعض .امسح
الثقوب يف كل مربع.

3.ارسم مرب ًعا آخر داخل الشكل الكبري .امسح املزيد من الثقوب يف
هذا املربع.

6.اكتشف املسار الذي تريده من خالل املتاهة وارسم خطًا خفيفًا به.

5.اآلن ميكنك رسم أشكال أخرى داخل ذلك املربع ومحو الثقوب فيها
أيضً ا.

8.قم بإنهاء رسم الخطوط ،وميكنك مسح املزيد من الثقوب لجعل
املتاهة أكرث صعوبة.

7.ابدأ يف رسم الخطوط إلغالق املسارات األخرى بخالف املسار الذي
قمت بتحديده.

9.امسح الخط الذي يوضح الطريق الصحيحة الجتياز املتاهة.

	10.لديك اآلن املتاهة الخاصة بك! شاركها مع صديق أو حاول
اكتشافها بنفسك!

كيفية اللعب:
•
•
•

حل لغز املتاهة بنفسك
مشاركة املتاهة مع صديق
ميكنك أنت وأحد األصدقاء أن تصنعا ألغازًا مختلفة وتتبادال اللعب بها
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 .10خلط الكلامت
لعبة خلط الكلامت هي لعبة للعثور عىل الكلمة الصحيحة عن طريق إعادة ترتيب الحروف.
املواد :ورق ،يشء للكتابة به ،قامئة كلامت

كيفية الصنع:
1.قم بعمل قامئة بالكلامت.

2.أعد ترتيب الحروف يف الكلامت.
FRUITS WORD SCRAMBLE

RPEA
EAP
ESDWE
NOONI
PGAER
RORACT
GOARNE
CCBOROLI
RSYTRAEWBR
FGUTRPEAIR

LE

SUMMER WORD SCRAMB
HEBCA
KBCTEU
DSAPE
KAPR
N V C IA O T A
N IP C C I
K IB N II
P IN IK M A G
MUMERS
HSRTOS

كيفية اللعب :تبادل قامئتك مع صديق أو حاول بنفسك إعادة ترتيب الحروف للوصول إىل الكلمة الصحيحة.
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 .11البحث عن الكلامت
لعبة البحث عن الكلامت هي لعبة تحتاج فيها إىل البحث عن كلامت مخفية يف خليط من الحروف
املواد :ورق مقوى  /ورق ،ألوان  /أقالم تعليم ،قلم حرب  /قلم رصاص

كيفية الصنع:

قسم الورقة إىل  7أعمدة
ّ 3.
وصفوف من خالل رسم
خطوط خفيفة ميكن مسحها.

مستطيل كب ًريا عىل قطعة من الورق أو
ً
2.قص
الورق املقوى أو الكرتون أو ما إىل ذلك .ميكن أن
يكون املستطيل صغ ًريا أو كب ًريا كام تريد ،ولكنه
يجب أن يكون كب ًريا مبا يكفي بحيث ميكنك
الكتابة عليه!

6.امأل املربعات الفارغة بحروف
عشوائية.

5.ميكن للكلامت املختلفة مشاركة الحروف .عىل
سبيل املثال ،تحتوي الكلمتان “”monkey
و” ”moonعىل الحرف “ .”mوبالتايل ،ميكن
استخدام حرف “ ”mنفسه مع كال الكلمتني.
ميكنك كتابة كلمة “ ”moonعموديًا وكلمة
“ ”monkeyأفقيًا.

1.قم بعمل قامئة بكلامت من قصة أو
موضوع ،مثل كلامت عن الطقس أو
الحيوانات أو األماكن.
1. monkey
2. animals
3. eye

d c r o wd p
umo n ke y
p o s r a o s
f o k t p lb
e n i m al s
b r i mh t
s
s t iu c e u
t n ad g s n
a t vd bq e
b l a y e x y
j hr iv
k e

mo n ke y
o
s
o
l
a
n
m
i
n
a
e
y
e

4.اكتب الكلامت يف القامئة بوضع حرف واحد
يف كل مربع .يجب أن تكون الكلامت
مكتوبة بشكل مستقيم ،ألعىل وألسفل ،أو
قطريًا ،ولكن يجب أال تكون هناك مسافات
بني حروف نفس الكلمة ويجب أن تكون يف
خط مستقيم.
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كيفية اللعب :ملامرسة اللعبة ،حاول العثور عىل أكرب عدد ممكن من الكلامت يف لعبة البحث عن الكلامت! من األفضل لعبها عندما يقوم شخص ما
بعمل لوحة لعبة البحث عن الكلامت بينام يبحث شخص آخر عن الكلامت .ميكنك لعب هذه اللعبة مع األصدقاء من خالل إنشاء لوحاتكم الخاصة
وتبادل اللوحات بني بعضكم البعض.
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القسم الثالث:
الكتب املصنوعة يدو ًيا
تأيت القصص الرائعة يف الكتب .سيوضح لك هذا القسم طرقًا مختلفة ميكنك من خاللها صنع الكتب
بنفسك
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 .12كتاب النقانق
كتاب النقانق هو كتاب مصنوع يدويًا .وهو يحتوي عىل غالف أمامي وغالف خلفي باإلضافة إىل ست صفحات.
املواد :ورقتان ،أقالم تعليم ،أقالم تلوين ،أقالم رصاص  /قلم حرب

كيفية الصنع:
2.افتح الورقة واطوها من نصفها من الجانب القصري ،مثل الهامربغر.

1.ميكنك استخدام الورق من أي حجم .اطو الورقة من نصفها من
الجانب الطويل ،مثل النقانق.

4.اقلب الورقة ،واقلب حافة الورقة مرة أخرى ملقابلة الطية ،وقم
بتجعيدها.

3.خذ طبقة واحدة من الورق ،واقلب الحافة مرة أخرى ملقابلة
الطية ،وقم بتجعيدها.

6.اقطع وسط الحرف  Wعىل طول
طية الوسط .عليك أن متر عرب
طبقتني من الورق أثناء
القطع ثم التوقف عند الطية
املتعارضة.

5.ضع الورق عىل الطاولة بحيث ترى حرف  Wعند النظر إىل
طرفها.

8.أدر معصميك نحو الجانبني .سيكون لديك كتاب مفتوح به أربعة
أقسام.

7.مع وضع معصميك فوق أصابعك ،أمسك نصفي النقانق من
األعىل

	10.قم بالكتابة وعمل صور توضيحية للكتاب بقلم أو قلم تعليم أسود.

9.اجمع ثالثة أقسام م ًعا.
قم بطي القسم األخري فوق
األقسام الثالثة األخرى
بحيث يكون لديك كتاب
مسطح.

تتوفر كتب  ،Susan’s Multicultural Books To Make And Shareوالتي تحتوي عىل مرشوعني يستخدمان كتيب  ،Hot Dog Bookوهو كتاب هزيل وكتاب إخباري يعتمد عىل رواد الصحف يف
أوروبا ،من مكتبة بيع الكتب يف املوقع  .makingbooks.comحقوق الطبع والنرش © لعام  2008محفوظة لـ Susan Kapuscinski Gaylord/makingbooks.com

16

 .13كتاب الثقوب
كتاب الثقوب هو كتاب مصنوع يدويًا .وهو واحد من أسهل الكتب التي ميكن عملها.
املواد :ثالث قطع من الورق ،قلم رصاص ،قطعة خيط

كيفية الصنع:
 .2بعد ذلك ،اربط قطعة صغرية من الخيط من خالل كل فتحة وثبتها
بإحكام .لديك اآلن كتاب!

 .1قم بعمل ثقب صغري يف الزوايا العلوية والسفلية لكل ورقة بقلم
رصاص

 .4اكتب قصتك!

 .3حدد ما تود كتابته به.
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 .14كتاب العصا والرشيط املرن
كتاب العصا والرشيط املرن هو كتاب بسيط مصنوع يدويًا
املواد :ورقتان ،رشيط مرن واحد ،عصا واحدة بطول الورق املطوي تقريبًا ،أداة ثقب

كيفية الصنع:
 .2اط ِو كل ورقة من النصف بالعكس.

 .1اط ِو كل ورقة من نصفها من الجانب الطويل بحيث تصبح رفيعة
وطويلة مثل النقانق .إذا كانت هناك كتابة عليها ،يجب أن تكون
الكتابة من الداخل.

 .4قم بثقب فتحتني يف جميع الطبقات عىل بعد حوايل  1/4بوصة من
الحافة املطوية لألوراق.

 .3أدخل كل قطعة مطوية داخل األخرى.

 .5قم بلف الرشيط املرن حول أعىل العصا وضع طرفه داخل الفتحة
 .6اقلب الكتاب .يف ظهر الكتاب ،اسحب طرف الرشيط املرن ألسفل
العلوية ومرره عربها.
ومرره عرب الفتحة السفلية .أدخل الطرف اآلخر من العصا يف الحلقة.

بدالً من استخدام رشيط مرن ،ميكنك استخدام رشيط بالستييك مأخوذ من كيس بالستييك أو عشب أو أي مواد محلية أخرى! أيضً ا ،ميكن لصق ورق أو
ورق مقوى أكرث متانة عىل األغلفة األمامية والخلفية لجعل الكتاب يعيش لفرتة أطول
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 .15بطاقات رواية القصص
بطاقات رواية القصص هي صور ميكن استخدامها لإللهام برواية القصص.
املواد :مجلة او صحيفة تحتوي عىل صور ،مقص

كيفية الصنع
 .2قم بقص الصور.

 .1ابحث عن أنواع مختلفة من الصور.

 .3رتب كل الصور املقطوعة يف شكل حزمة.

كيفية اللعب:
.1
.2
.3
.4

ابدأ برواية قصة باستخدام الصورة املوجودة فوق الحزمة .كن مبد ًعا!
استمر يف رواية القصة نفسها مع الصورة التالية يف الحزمة .استخدم مخيلتك!
لتغيري القصة يف املرة القادمة ،أعد ترتيب الصور يف الحزمة!
احتفظ ببطاقات رواية القصص يف ركن التعلم الخاص بك.
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القسم الثالث :ألعاب الطاولة
ميكن لعب ألعاب الطاولة أو ألعاب اللوحات بشكل فردي أو يف مجموعات .يقدم لك هذا القسم
بعض األمثلة عىل هذه األلعاب .استخدمها كمصدر إلهام وابتكر ألعاب الطاولة الخاصة بك يف وقت
الحق.
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 .16لعبة مطابقة الكلامت والصور
املواد :ورق مقوى  /ورق صلب ،أقالم تعليم أو أقالم ألوان ،مقص ،صمغ

كيفية الصنع:
 .2اصنع لوحة لعب من خالل قطع مستطيل كبري ،حوايل  20سم ×  .1 10ضع قامئة بالكلامت التي تريد تضمينها يف اللعبة.
سم .قم بإعداد ما تحتاجه من ألواح اللعب (واحدة لكل العب ،أو
عدد قليل منها لنفسك!)

 .4يف أحد املربعات ،اكتب كلمة من الكلامت املوجودة يف القامئة .يف
إحدى الدوائر ،ارسم صورة للكلمة التي كتبتها .سوف تكون هذه
عبارة عن أزواج متطابقة.

 .3يف كل لوحة ،قم برسم أربعة مربعات وأربع دوائر ،كام هو موضح
يف الصورة .قص املربعات والدوائر من اللوحة.

 .5افعل ذلك يف جميع املربعات والدوائر التي تقوم بقصها.

كيفية اللعب:

1.ضع كل الدوائر واملربعات يف منتصف املساحة التي تلعب فيها.
2.حاول العثور عىل األزواج املتطابقة و ضعها يف لوحة اللعب يف األماكن الصحيحة (يجب أن تكون األزواج املتطابقة متجاورة).
3.إذا كنت تلعب مع العب آخر ،ميكن أن تدخال يف منافسة ملعرفة من ميكنه ملء لوحه بشكل أرسع! أو ،إذا كنت تلعب مبفردك ،ميكنك أن ترى
مدى الرسعة التي ميكنك بها ملء جميع األلواح!
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 .17مطابقة الحروف
لعبة مطابقة الحروف هي لعبة يُطلب منك فيها مطابقة الحروف الكبرية مع الحروف الصغرية.
املواد :ورق مقوى  /ورق صلب ،أو مساحة كبرية من الرتاب ميكنك الكتابة عليها؛ أقالم تعليم  /قلم حرب ،أغطية زجاجات أو أحجار ميكنك الكتابة عليها

كيفية الصنع:

2.عىل أغطية الزجاجات أو الحجارة ،اكتب الحروف األبجدية الصغرية

1.قم بتنظيف أغطية الزجاجات وتأكد من عدم وجود حواف خشنة.

4.عىل الورق أو عىل الرتاب ،اكتب الحروف األبجدية الكبرية (انظر
الصورة)

3.خذ قطعة كبرية من الورق أو قم مبسح مساحة كبرية من الرتاب.

كيفية اللعب :للعب ،قم مبطابقة الحروف املكتوبة عىل أغطية الزجاجات أو الحجارة مع الحروف املكتوبة عىل الرتاب أو عىل الورق.
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 .18أنابيب الحساب
عبة أنابيب الحساب هي لعبة تساعد عىل مامرسة العمليات األساسية مثل الجمع والطرح.
املواد :ورق صلب  /ورق مقوى ،علب صغرية ،قلم حرب  /قلم رصاص  /قلم تعليم ،مقص

كيفية الصنع:
1.اقطع الورق أو الورق املقوى إىل أشكال مستطيلة،
عىل أن تكون كبرية مبا يكفي لكتابة األرقام عليها.
2.يف كل مستطيل ،اخرت بعضً ا من العمليات التالية لكتابتها عليه:

رقم واحدًا من  0إىل .10
3.يف املربعات الصغرية ،اكتب ً

كيفية اللعب:

1.ملامرسة اللعبة ،اخرت أحد املستطيالت.
2.حاول حل املسألة الحسابية املكتوبة عىل املستطيل.
3.عندما تصل إىل الجواب ،ضعه يف املربع املكتوب عليه هذا الرقم .عىل سبيل املثال ،إذا كان  ،2 = 1 + 1فضع املستطيل الذي يقول “ ”= 1 + 1يف
املربع املكتوب به الرقم .2

23

 .19لعبة الذاكرة
لعبة الذاكرة هي لعبة تخترب مدة قدرتك عىل تذكر الكلامت

كيفية الصنع:

2.قم بقطع مستطيالت صغرية (حوايل  5سم ×  8سم) .تأكد من أنك
ال تستطيع رؤية ما هو مكتوب يف الورقة.

1.اصنع قامئة بالكلامت املأخوذة من قصتك املفضلة .ميكن أن يتم
عمل هذه القامئة أيضً ا من جميع أنحاء منزلك ،أو بأسامء
الحيوانات ،أو أي يشء آخر مشابه لذلك .تأكد من أن تكون
الكلامت قصرية.

4.نظ ًرا ألن الهدف هو مطابقة الكلمة مع نفسها ،فام عليك سوى
كتابة كل كلمة مرتني عىل بطاقتني مختلفتني.

3.اكتب كلمة واحدة عىل كل قطعة من الورق  -باستخدام الكلامت
من القامئة التي تستخدمها لهذه اللعبة.

شكل مختلف:

	•هناك طريقة أخرى ميكن من خاللها مامرسة هذه اللعبة عن طريق مطابقة الكلامت املتعاكسة يف املعنى .وسيتطلب هذا قامئة من الكلامت
املتعاكسة يف املعنى .عىل سبيل املثال“ :بارد” و”حار”
	•هناك طريقة أخرى ملامرسة هذه اللعبة ،وهي استخدام الكلامت املوزونة .وسيتطلب هذا قامئة من الكلامت وكلمة موزونة معها .عىل سبيل
املثال“ :قلم” و”علم”.
	•إذا كنت تنوي إنشاء مجموعات مختلفة ،فتأكد من االحتفاظ ببطاقات األلعاب املختلفة بحيث تكون منفصلة عن غريها.

كيفية اللعب:

1.ميكنك لعب هذه اللعبة مبفردك أو مع صديق!
2.اقلب قطع الورق بحيث يكون وجهها ألسفل (بحيث تكون الكتابة متجهة ألسفل) وقم بخلط قطع الورق.
3.رتبها كام هو موضح أدناه يف “املوضع األصيل”.
4.إذا كنت تلعب مع صديق ،يقوم الالعب األول بقلب بطاقتني .إذا قام الالعب بقلب بطاقتني متطابقتني ،فإنه يحتفظ بهام.
5.إذا قام الالعب بقلب بطاقتني غري متطابقتني ،فإنه يعيد البطاقتني مرة أخرى إىل مكانهام ويأخذ الالعب التايل دوره.
6.إذا كنت تلعب مبفردك ،فاقلب بطاقتني .إذا كانتا متطابقني ،فضع البطاقتني عىل الجانب .إذا مل تكونا متطابقتني ،فاقلبهم مرة أخرى!
7.استمر يف اللعب حتى يتم قلب جميع البطاقات.
8.ميكنك اللعب بنفس البطاقات مرة أخرى ،كل ما عليك هو خلط البطاقات وقلبها عىل وجهها مرة أخرى .أو ميكنك اللعب ببطاقات الكلامت
األخرى التي قمت بعملها.
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 .20كلامت أغطية الزجاجات
كلامت أغطية الزجاجات عبارة عن مجموعة من الحروف التي ميكنك اللعب بها بحرية.
املواد :أغطية الزجاجات ،قلم تعليم أو يشء للكتابة به

كيفية الصنع:
2.تأكد من مساعدة شخص بالغ لك عىل تنظيفها وتأكد من عدم
وجود حواف خشنة بها.

1.اجمع أكرب عدد ممكن من أغطية الزجاجات من زجاجات املياه أو
زجاجات الصودا قدر اإلمكان.

4.ميكنك لعب هذه اللعبة مبفردك أو مع صديق.

3.اكتب حرفًا واحدًا عىل كل غطاء زجاجة.

كيفية اللعب:

1.افرد أغطية الزجاجة عىل سطح مستو أمام الالعبني.
2.يف البداية ،قم بتكوين أكرب قدر ممكن من الكلامت املكونة من حرفني يف خالل دقيقة واحدة .ميكنك استخدام الحروف من الكلامت التي قمت
باختيارها من قبل .ميكنك اختيار كتابة جميع الكلامت التي تقوم بها حتى تتمكن من تتبعها .مقابل كل كلمة ،تحصل عىل نقطة واحدة.
3.بعد ذلك ،ميكنك اللعب ملدة دقيقة واحدة والوصول إىل أكرب عدد ممكن من الكلامت املكونة من ثالثة حروف .ميكنك اختيار كتابة جميع
الكلامت التي تقوم بها حتى تتمكن من تتبعها .مقابل كل كلمة ،تحصل عىل نقطة واحدة.
4.الفائز هو الشخص الذي يقوم بتجميع أكرب عدد من النقاط يف النهاية.
5.ميكنك أيضً ا لعب هذه اللعبة عن طريق عمل كلامت بأطوال مختلفة أو أنواع مختلفة من الكلامت (عىل سبيل املثال ،ميكنك عمل أسامء
الحيوانات وأسامء الطعام وأسامء أصدقائك)

أشكال مختلفة :ميكنك أيضً ا كتابة أرقام عىل أسطح الزجاجات واستخدامها لحل املسائل الحسابية .تأكد أيضً ا من كتابة رموز العمليات الحسابية،
وهي  +و -و xو÷
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 .21السلم والثعبان
لعبة السلم والثعبان هي لعبة لوحية ميكن تكييفها بطرق مختلفة.

املواد:

	•ورق مقوى  /ورق
	•ألوان  /أقالم تعليم (يشء للكتابة به)
	•عمالت معدنية أو أحجار أو أغطية زجاجات الستخدامها كقطع للعب بها
	•قامئة مكونة من  25كلمة
	•نرد أو عملة ميكن استخدامها كرند
كيفية الصنع :انظر الصورة كمرجع
قسم املستطيل إىل  5صفوف و 6أعمدة .ميكن تعديل ذلك العدد
ّ 2.
لجعل اللعبة أقرص من خالل تقليل عدد الصفوف واألعمدة.

مستطيل كب ًريا من قطعة من الورق أو الورق املقوى أو
ً
1.قص
الكرتون أو أي سطح صلب آخر مسطح ميكنك الكتابة عليه.

4.حدد قامئة مكونة من  25كلمة (ميكن أن تكون الكلامت املستخدمة
بكرثة ،أو الكلامت املتضادة ،أو كلامت من قصة ،أو كلامت تعرب عن
مواضيع محددة ،أو ما إىل ذلك) واكتبها يف املربعات األخرى .تأكد من
ترك ثالث مساحات فارغة يف أماكن مختلفة يف اللوحة.

3.اكتب كلمة “البداية” كعالمة يف مربع موجود يف أحد الزوايا
وقم بكتابة الكلمة “اإلنهاء” أو “النهاية” يف الزاوية املقابلة لها.
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6.ارسم ثالثة “ثعابني” بني أي مربعني عىل اللوحة (باستثناء “البداية” و
“النهاية”) .ستؤدي مالمسة “الثعابني” إىل الهبوط ،للعودة إىل مكان
أقرب إىل “البداية” ،لذا انتبه إىل املكان الذي تضع فيها الثعابني.
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5.يف هذه املساحات الفارغة الثالثة ،اكتب إجرا ًء ،مثل “غناء
أغنية” أو “القفز ألعىل وألسفل” ،عىل أن يشري اإلجراء إىل أمر
ميكن لالعبني املستهدفني القيام به بسهولة،
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8.حدد قطع اللعب لالعبني .ميكن أن تكون قطع اللعب عبارة عن
عملة معدنية أو حج ًرا أو غطاء زجاجة أو ما إىل ذلك.

7.ارسم ثالثة “سالمل” بني أي مربعني عىل اللوحة (باستثناء “البداية” و “النهاية”
ومكان رسم “الثعابني”) .ستؤدي مالمسة “السالمل” إىل الصعود ،لالقرتاب من
“النهاية” ،لذا انتبه إىل املكان الذي تضع فيها السالمل.
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9.استخدم الرند أو العملة املعدنية لتحديد عدد املساحات التي يتحركها الالعب.

كيفية اللعب:

* اقرأ جميع التوجيهات قبل اللعب .ميكن لعب هذه اللعبة يف شكل فرق أو بني اثنني من الالعبني ،ولكن من األفضل لعبها من خالل عدد قليل من الالعبني
قسم الالعبني إىل فرق واخرت من يلعب أوالً من كل فريق.
ّ 1.
2.ضع قطع اللعب يف مربع “البداية”.
يقوم الالعب األول بإلقاء الرند أو قلب العملة ،وينقل قطعة اللعب حسب عدد املربعات الذي يحصل عليه.
3.
4.يتعني عىل الالعب نطق الكلمة التي تظهر يف املربع الذي تستقر فيه قطعة اللعب الخاصة بيه( .ميكن تعديل ذلك من خالل مطالبة الالعبني بتهجئة الكلمة أو
ذكر نقيضها أو تكوين جملة باستخدام الكلمة).
5.إذا المست قطعة اللعب الخاصة بالالعب رأس “الثعبان” ،يجب أن ينقل قطعة اللعب إىل أسفل حيث ينتهي ذيل “الثعبان” .إذا المست قطعة اللعب الخاصة
بالالعب “السلم” ،يجب أن ينقل قطعة اللعب إىل أعىل حيث ينتهي “السلم” .ميكن لالعبني التحرك ألسفل فقط عند مالمسة رأس “الثعبان” وألعىل فقط عند
مالمسة بداية “سلم”.أول العب يصل إىل مربع “النهاية” يفوز.

أشكال مختلفة:

تركز هذه اللعبة عىل بناء املهارات املتعلقة باملفردات من خالل قراءة الكلامت البسيطة أثناء مامرسة الالعبني للعبة .ميكن أن يُطلب من الالعبني تهجئة الكلمة أو
قراءتها أو ذكر نقيضها أو إنشاء جملة تحتوي عىل الكلمة .وميكن تعديل اللعبة بحيث تركز عىل الحروف أو مزيج الحروف  /األصوات أو الكلامت املستخدمة بكرثة أو
بعض املفردات املتعلقة مبوضوعات بعينها أو الكلامت القابلة لفك التشفري.
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القسم الرابع :األلعاب املنظمة
تكون األلعاب املنظمة مع األصدقاء ممتعة! يقدم هذا القسم بعض األمثلة القليلة عىل تلك األلعاب
التي ميكنك تعديلها.
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 .22مضامر الحواجز
مضامر الحواجز هو سباق بدين يحتوي عىل سلسلة من التحديات.
املواد :مجموعة من العنارص من جميع أنحاء املنزل

كيفية الصنع:

2.خذ العنارص التي جمعتها وضعها يف مختلف أرجاء املكان.

1.قم بإخالء مساحة داخل أو خارج منزلك .يجب أن تكون تلك
املساحة كبري ًة مبا يكفي للركض الخفيف فيها.

4.من نقطة البداية ،حدد كيف ستصل إىل املكان النهايئ من خالل
التحرك حول العنارص التي وضعتها يف مختلف أرجاء املكان أو
فوقها أو بينها أو تحتها أو عربها.

3.حدد نقطة البداية ونقطة النهاية.

5.ميكنك أيضً ا إضافة تحديات مثل التوازن عىل قدم واحدة ملدة  5ثوانٍ أو القفز مثل
الضفدع ملدة  5مرات.

كيفية اللعب :إليك بعض الطرق املختلفة التي ميكنك من خاللها مامرسة لعبة مضامر الحواجز.
	•يحتاج املتسابقون إىل االنطالق من نقطة البداية وإنهاء التحديات يف أرسع وقت ممكن .اطلب من أحد األشخاص تحديد الوقت املستغرق حتى
ينهي كل متسابق السباق.
	•إذا كان لديك العديد من املتسابقني ،فقم بتشكيل الفرق واللعب بالتناوب .بعد أن ينهي املتسابقون األوائل يف فريقك املضامر ،يأخذ املتسابقون
التالون دورهم .الفريق الذي ينهي السباق أوالً يفوز.
	•ميكنك إعادة ترتيب العنارص لتغيري األوضاع وجعل السباق أسهل أو أصعب.
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 .23حجلة الحروف أو األرقام
لعبة الحجلة هي لعبة يقفز فيها الالعبون داخل املربعات املرسومة عىل األرض .ويستخدمون أداة التعليم التي يتم رميها واسرتجاعها من املربعات.
املواد :عصا أو قطعة طباشري ،منطقة عىل الرتاب أو عىل الرصيف

كيفية الصنع:

1.ارسم لوحة الحجلة عىل األرض (انظر الصورة أدناه)

رقم .ميكنك أيضً ا اختيار استخدام الحروف.
2.يف كل مربع ،اكتب ً

كيسا من القامش أو أي يشء آخر ميكن رميه.
3.اخرت أداة تعليم .وميكن أن تكون حج ًرا صغ ًريا أو غصي ًنا أو ً

كيفية اللعب:

1.قم بإلقاء أداة التعليم يف املربع األول .إذا استقرت عىل خط ،أو خارج املربع ،فستخرس وتفقد دورك .مرر أداة التعليم لالعب التايل ،وانتظر دورك
التايل.
2.اقفز عىل قدم واحدة إىل املربع الفارغ األول ،ثم كل مربع فارغ الحق .وال تنس تخطي املربع الذي توجد به أداة التعليم الخاصة بك.
3.عندما تستقر يف مربع ،قل الرقم املكتوب يف املربع.
4.يف املربعات ( 2-3و 5-6و ،)8-9اقفز بكلتا قدميك .يف املربع ( 10أو يف نهاية اللوحة) ،اقفز بكلتا القدمني ،ثم استدر ،و ُعد نحو البداية.
5.عندما تصل إىل املربع املوجود فيه أداة التعليم مرة أخرى ،التقط العالمة  -أثناء الوقوف عىل قدم واحدة!  -وأكمل دورك.
6.قم بإلقاء أداة التعليم يف املربع الثاين ،وأكمل العملية.
7.عندما تجتاز عدة جوالت وتسرتد أداة التعليم الخاصة بك بنجاح من جميع املربعات ،تنتهي اللعبة.
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