


   ن االجتماعيةئووزارة التأمينات و الش

 قطاع الرعاية و التنمية اإلجتماعية

 اإلدارة المركزية للرعاية اإلجتماعية

فولةاإلدارة العامة األسرة والط  

 مقدمة
 

و خاصة فى مرحلة الطفولة  عاية االطفالاالجتماعية بر نفى اطار اهتمام وزارة الشئو       
شخصيةالتى يتم فيها تشكيل  العمرية للطفلالمراحل  المبكرة حيث انها من اهم  

  ..المختلفة  وترسيخ العادات و السلوكيات والقيم وتعزيز انتمائه وتنمية قدراتة ومهاراته

الخاص بالمعايير القومية لدور  ٥٨/٢٥/٥١٢٢بتاريخ  ٥٨٢فقد صدر القرار الوزارى رقم  

.الحضانة لضمان جودة اداء العمل بدور الحضانة  

٩/٥١٢٥/ ٣بتاريخ ٥٢٢وصدر ايضا القرارالوزارى المنظم لعمل دور الحضانة برقم   
 

             



 ٣٨/٢٣/٣١٢٢( بتاريخ ٣٨٢تم اصدار وثيقة المعايير القومية لدور الحضانة برقم )
 والتى تشتمل على عدة مجاالت لمعايير الجودة لدور الحضانة فى مصرومنها: 

 
  " مجال الخبرات التربوية للطفل " وتشتمل على : 
   

 المعيار االول : اكتساب مفاهيم ومهارات تنمى اللغة  -
 لطفل مهارات الحوار والحديث واالصغاء ينمى لدى ا 
  تنمية بعض مفردات اللغة 
  يتمكن من نطق مفردات اللغة بشكل صحيح 
 شكل مبسط "هو للمذكر ، هى للمؤنث...يكتسب قواعد اللغة ب " 
  ٢١الى ٢نمو مهارات نطق االعداد من  
  يتعرف على الكلمات المصحوبة بالصور 
  يستخدم جمال بسيطة 

  
 الثانى : ممارسة الفنون  المعيار -  

  يتعرف الطفل على االدوات والخامات الفنية المتاحة 
  يميز بين بعض االلوان 
  يحاكى حركة الطيور والحيوانات 
 يمارس حكايات ايقاعية مثل الرقص 
  يردد مايستمع اليه من اغان واناشيد 
  (  ...يحاكى بعض االيقاعات الموسيقية ) النقر ، الدبدبة 
  اصوات االالت الموسيقية يميز بين 
  يبدع من خالل اللعب الحر والرسم والتشكيل بالعجائن 
 

 المعيار الثالث : ترسيخ مفاهيم اجتماعية بناءة -
  بنت (  –يميز الطفل بين الجنسين ) ولد 
  (  ...عيد االم  –يشارك فى المناسبات االجتماعية ) أعياد الميالد 
 ها ينمى لديه مشاعر االنتماء ومفاهيم 
  (  ...يتقمص بعض الشخصيات ) الطبيب , الضابط 
  ( ...تنمية مهارات فن التعامل مع االخرين ) القاء التحية ، االستئذان , االعتذار 
  ( ...يكتشف البيئة من حوله ) منزله , مدرسته 
  (  ...يسترجع االحداث ) أحداث رحلة ، أحداث عيد ميالد , أحداث قصة 
 

 تنمية المهارات العلميةالمعيار الرابع:   -
  على ان يكون لهذه االرقام مدلوالتها  ٢١:  ١٢يعد الطفل االرقام من ) 
  (  ...يطابق االشياء وفقا لخاصية واحدة ) الحجم ,الشكل ، اللون ، النوع 
  (  ...يصنف االشياء وفقا لخاصية واحدة ) مثلثات , مربعات 
 ١ يمارس عمليات التسلسل البسيط لألشياء 

 
 

 

 أهمية اللعب فى دار الحضانة 
 
 

مس للة لع ب األطف ال ، وك ان  ناألطفال يلعبون منذ القدم , والعصر البدائي لم يخلو م      
االهل فى ذلك العصر يعطون البنائهم حرية اللعب ، وكانوا من الحكمة بحيث ان اس تغلوا 

رهم عل ى تقلي د حب األطفال للعب ورغب تهم ف ى اس تغاللها عملي ا ، فك انوا يش جعون ص غا
فى طقوسهم حسب قدراتهم ، مس تمدين  مالعادات البدائية وتمثيلها وكانوا يشركون صغاره

من حماس الصغار للتقليد اساسا لتعل يمهم الع ادات والتقالي د المتوارث ة ، اذن مفه وم اللع ب 
ل   يس بجدي   د ف   ى ع   الم التربي   ة ، وهن   اك ايض   ا الكثي   ر م   ن القص   ص المرتبط   ة ب   العرب 

ن والتى تدلل على انه كانت هناك اهتمامات بموضوع اللعب ف ى تل ك العص ور ، والمسلمي
ولعل من يطلع على اقوال وافعال قدوتنا " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " يالحظ انه ق د 
اول  ى مس  للة ) لع  ب األطف  ال ( اهتمام  ا كبي  را وش  جع المس  لمين االوائ  ل عل  ى االهتم  ام ب  ه 

 على اللعب مع األطفال ايضا , وبعض االحاديث تدل 
ع  ن عب  د هللا ب  ن الح  ارث ق  ال " ك  ان رس  ول هللا )ص  لى هللا علي  ه وس  لم ( يص  ف عب  د هللا 
وعبيد هللا وكثيرا من بنى العباس رضي هللا عنهم ، ث م يق ول: م ن س بق فل ه ال ى ك ذا وك ذا 

      قال : فيستبقون اليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم "
 

 ع العلماء فى تعريف اللعب انه : ويشترك جمي
 

هو نش اط تعليم ي واجتم اعي عب ر حرك ة او سلس لة م ن الحرك ات ) ته دف ال ى التس لية ( 
وهو نشاط موجه يقوم ب ه الطف ل م ن اج ل المتع ة والتس لية يعم ل عل ى تحوي ل المعلوم ات 

لطف ل الواردة لتتالءم حاجات الفرد وهو نشاط فط رى ت تم م ن خالل ه عملي ة التط ور عن د ا
 ١يساعده على نمو شخصيته 

 
 مواصفات ومتطلبات فى مرحلة النمو : 

 
  نفسه وعالمه الص غير المح يط يكون الطفل فى سنواته االولى من العمر ، يكتشف فيها

فت رة لعب ه  زبه ، لذلك فانه يلعب مع نفس ه ، وي تكلم م ع نفس ه اوم ع لعبت ه ، وال تتج او
خياله محدود ومرتبط بالواقع لذلك فه و يفض ل  ..دقائق معدودة لينتقل الى لعبة اخرى 

 ٠االلعاب الحقيقية : الهاتف الحقيقي ، اإلطباق واالكواب الحقيقية ليلعب به 
 

  يحت  اا الطف  ل ان تت  ار ل  ه فرص  ة تكبي  ر عالم  ه ومحيط  ه بالت  دري  , اذن يحت  اا ال  ى
عل  ى ادوات لع  ب مختلف  ة,  ال  ذهاب ال  ى زي  ارات , مالحظ  ة اطف  ال يلعب  ون, التع  رف

اللعب فى مواد طبيعة ال تسبب ض ررا وال تحت اا ال ى ق وانين خاص ة ف ى اللع ب مث ل 
اللعب ف ى الرم ل, اللع ب ف ى الم اء, الصلص ال , تل وين مس احات كبي رة م ن ال ورق ) 

  ١تر التلوين ذات الرسوم الصغيرة (ليس دفا
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 ن  اس اخ  رين , ويع  رف معلوم  ات يكب  ر الطف  ل في  زداد احتكاك  ه بالع  الم ويتع  رف عل  ى ا
اكثر تفصيال عن األشياء فى البيئة حوله , مما يساعد على ان ينمو خياله بحصيلة م ن 
المواقف واالفكار والصور الزهنية التى يرغب فى تقل دها اثن اء لعب ه , بمك ن ان ينتب ه 

فعليا  مع ذلك يكتفى بمراقبتهم دون االشتراك معهم -الطفال اخرين يلعبون بجانبه لكنه
 فى اللعب

 
  يحتاا الطفل الى استمرار تعريفه بالعالم من حوله عن طري ق القص ص الت ى يب دا ف ى

فهمه  ا ف  ى ه  ذة المرحل  ة والش    االه  م هن  ا ه  و التركي  ز عل  ى مس  اعدته م  ن الناحي  ة 
االجتماعي  ة فالطف  ل يحت  اا ال  ى التش  جيع عل  ى التع  رف عل  ى اطف  ال اخ  رين, اللع  ب 

اى ان يلع  ب الطف  ل بلعبت  ه الخاص  ة ف  ى مك  ان مخص  ص بج  انبهم  ) لع  ب مت  وازى ( 
 للعب االطفال االخرين يشاركهم المكان ال اللعب

 
 

  فى هذة المرحلة يبدا الطفل بتعلم اللغة , ونطق الكلمات بصورة واضحة , مما يساعده
كثيرا على تكوين العالقات مع االخرين واالتصال بهم , ويب دا ف ى تط وير نم ط اللع ب 

تص بح ه اتف او قل م يص بح  ةعمال األدوات بصورة غي ر اعتيادي ة مس طرنفسه , واست
 ميكروفون .. الخ 

 
  يحتاا الطفل فى هذة المرحل ة ال ى المس اعدة ف ى تك وين عالق ة شخص ية , عل ى االق ل

من طفل واحد , الن هذة العالقة تشجع الطفل عل ى تحوي ل لعب ه م ن الش كل المت وازى 
تبط ذلل ك بتعل يم الطف ل مف اهيم وق يم اللع ب المش ترك الى الشكل الثنائى , وبالطبع سير

 كالتعاون والمشاركة فى االلعاب واتخاذ االدوار وغيرها .
 

 
  تتطور عالقات الطفل فى هذه المرحلة وتتشعب خارا نطاق االسرة ، ويبدأ فى تق دير

مشاعر الفوز والخسارة فى اللعب ، ويهتم باراء االخرين فيه وخاصة مجموعة اللع ب 
 ١وتتطور لديه اللغة بصورة كاملة ويتعلم أساليب االتصال وكيفية ارضاء االخرين ، 
 

  يحت  اا الطف  ل ف  ى ه  ذه المرحل  ة ان يتلق  ى الق  يم واالتجاه  ات المرتبط  ة بالعالق  ات م  ع
االخرين بصورة واضحة ، فكثيرا ما يرتبط الطفل باصدقاء اللعب اكثر من عائلته فى 

متع ة ف ى اللع ب واالنج از المش ترك وق د يت لثر باطب اع هذه المرحل ة الن ه يج د ل ديهم ال
هؤالء األصدقاء وصفاتهم , مما يستدعى دائما ان تتدخل االم فى اختيار جماعة اللعب 
او على االقل تساهم ف ى اختياره ا , ويحت اا الطف ل ف ى ه ذة المرحل ة ايض ا ان يحس ن 

الم اهمي  ة تقب  ل التعام  ل م  ع مش  اعر المنافس  ة ف  ى اللع  ب , فيفت  رض ان توض  ح ل  ه ا
 الخسارة والرور الرياضية وغيرها من المفاهيم االساسية للعب الجماعى .

 
 
 
 
 



 
 

 انواع اللعب :
 

 اللعب الحر 
ان نترك الحرية للطفل ليلعب على هواه دون ت دخل م ن الراش دين , وق د يك ون اللع ب 

وة ف  ى اله  واء الطل  ق او م  ن مك  ان مغل  ق , ويس  تخدم ه  ذا الن  وع م  ن اللع  ب ف  ى الخط  
 األولى فى العملية التعليمية 

 
 اللعب الموجه 

الراشد يخت ار المك ان واالدوات وموض وع اللع ب , واله دف م ن اللع ب الموج ه تعل يم 
 الطفل مفاهيم ومهارات  ومعارف معينة 

 
 االستكشافي 

نالح  ظ ان الطف  ل ف  ى عم  ر الس  تة اش  هر ي  تم استكش  افه للعب  ة اول م  رة عب  ر المتابع  ة  
 ه ثم بفمه ثم يقلب اللعبة فى اكثر من اتجاه ثم يضربها ليسمع صوتهابالعين ثم بيد

 ان هذا النوع من اللعب يجعل الطفل يكتشف اى لعبة امامه بجميع حواسه
 

 اللعب االيهامى
هو نوع م ن اللع ب يق وم عل ى المحاك اه والتقلي د ك ان الطف ل يق وم بتقلي د الكب ار ويمث ل 

طفل قواعد هامه ف ى حيات ه ويمك ن ان يتخي ل الطف ل ادوارهم , ان تمثل االدوار يعلم ال
فى هذة المرحلة قصص او اشياء وهى من ص فات المرحل ة وعل ى المش رفة او االب اء 
عدم وصفه بالكذب فى هذه المرحلة ويمكن ان يستمر ذلك حتى سن س ت س نوات فه و 

 امر طبيعى 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سماعيلية  الإ

 السماعيلية
 مدينة السحر والجمال

~ 2 ~ 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

- :االدوات
 سلوتب الوان  -سلوتب شفاف  -
 غطاء زجاجات -مقص  - ورق جرائد -
 حبوب من البقوليات - خيط – خرامة - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنمية وتقوية انامل االطفال وتنمية حاسة السمع وتعريف االطفال ببعض   -:الهدف 

 .االلوان األساسية وتنمية االنتباه لديهم 

  -:المرحلة العمرية 

 رضع   

 ستارة من الشخاشيخ

 نبرم الجريدة ثم نغلفها بالسلوتب الشفاف والملون  .1

 نقوم بخرم غطاء الزجاجات ثم وضع الحبوب  .2

 نقوم بإدخال الخيط  وربطة  .3

 بالسلوتب الملوننقوم بتغليف الغطاء  .4

 ونكرر نفس الطريقة عدد مرات  .5

 -:العمل طريقة
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تعمل على تعريف االطفال على اشكال مختلفة من االشياء وتساعد فى   -:الهدف 

عرض القصة مصورة على اللوحة وهى من انسب الوسائل التعليمية فى مرحلة 

 الطفولة المبكرة

   -:المرحلة العمرية 

 عادية - رضع

 وباريةسبورة 

- :االدوات
 سفنج  - قلم رصاص - ورق - مقص -

 كرتون  - اسكتش -قماش الهداية  -
 مسدس شمع - موكت -

 نقوم بلصق الموكت على الكرتون بمسدس الشمع  .1

 نعمل بترون الى شكل من االشكال ثم نقص .2
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 كيف نحكى ألطفالنا 
ت البديعية ، يجب على من يحكى الحكاية أن يتكلم بطريقة واضحة وبسيطة وطبيعية ، دون اللجوء الى المحسنا

 وعلية كذلك أن يغير من طريقة القائة حتى ال يسأم السامعون ، كما يتعين علية 
 

 ان يحسن الوقفات ،حتى يخفف من التوتر االنفعالى لدى الطفل ، وكذلك ليلتقط أنفاسة ويستعيد نشاطة وانتباهة 
اذ أن التفاعل الصوتى مع أحداث الحكاية تغير نبرة الصوت تبعا ( فن الرواية ) ولعنصر الصوت أهمية كبرى فى 

 لنوعية الحدث من خزف وفرح وحزن عنصر مهم ومؤثر فى طريقة العرض 
 ولعنوان الحدوتة أهمية خاصة ، اذ انة يحمل فى طياتة ملخص القصة وأهم ما فيها من دروس وعبر 

ن على الحاكى أن يحيط حكايتة بسياج من الحب والعطف والحنان ، وذلك عن طريق اقترابة من الطفل كما أ 
 والمسح على شعرة اضافة الى نظرتة الحانية وصوتة العطوف مما يجعل الطفل يشعر باالمان النفسى والراحة 

 ( مثال لقصة هادفة ذو معانى لالطفال ) الوجدانية 
 

  -:اسم القصة 
 ضمير دودو

فى الحضانة لعب دودو  -3
مع اصدقائة ردد االغانى مع 

مع اصحابة مدرستة عد 
االرقام حتى عشرة تعرف 

" اسد " فى كلمة " أ " الى 
فى كلمة " "Aوالى 

APPLE"  " 
 
 

نزل دودو الى الحديقة  -4
ليلعب مع أصحابة 
وتسابقوا بالعربات وأثناء 
اللعب الحظ شيئا ما يلمع 
على ارض الحديقة اقترب 
منة وانحنى ليلتقطة فاءذا 
بة سيارة حمراء صغيرة 

بد أنها سقطت من جميلة ال
 أحد زمالئة أثناء اللعب 

الضمير ، الضمير  ما  -1
تسأل دودو " هو الضمير 

عن معنى تلك الكلمة التى  
سمعها من والدة ، وقال 

ال اعلم ما " قردة دوبى 
 " تعنية الكلمة 

 
 

 

ما هو " فسأل دودو  -2
: فقال لة " الضمير يا بابا 

الضمير يحركنا لفعل كل 
شىء جيد فال نفعل أى 
شىء خاطىء وال نكذب 
وال نأخذ ما ليس لنا وال 
نؤذى حيوانا وال نضرب 
أحدا سألة واين يوجد 

 الضمير قال بابا انة 
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أعجب دودو بها بشدة  -5
وراح يفكر سعيدا كيف 
سيضمها الى مجموعة 
ألعابة وكيف سيلعب بها 
ويقيم سباقا للسيارات مع 
أختة الصغيرة لقد كانت 
جميلة حقا وتذكر دودو ما 
قالة بابا عن الضمير الذى 

ا أخذنا ما ليس يوجعنا اذا م
 لنا ؟

 
 

 

ولكن بابا لم : وسأل دودو -6
يخبرنى فى أى مكان يؤلم 
الضمير هل يجب أن أبحث عن 
صاحب هذة اللعبة حتى ال 
يؤلمنى ضميرى ؟ ولكنها 

وفجأءة أحس " سيارة جميلة 
بألم فى بطنة فأمسك بها 

دودو " وسألتة المعلمة بقلق 
البد أنة ضميرى " قال " ما بك 

ابتسمت المعلمة " يؤلمنى 
ضمير ال يوجد فى وقالت ال

بطوننا يا دودو ربما يجب عليك 
 الذهاب الى الحمام 

ذهب دودو الى الحمام ثم  -7
عاد وقد خبأ اللعبة الجذابة فى 
جيب بنطالة واثناء قفزة فوق 
النطاطة مع أصحابة سقط 

أة ؟ التوى : والتوت قدمة فقال 
ضميرى وهو يؤلمنى اسرعت 
الية المعلمة وقالت انها قدمك 
يا دودو وليس ضميرك واخذتة 
الى طبيب الحضانة لوضع 

ار المراهم على قدمة بعدها ص
دودو بخير ونظر الى السيارة 
المخبأة بجيبة وقال انها لى 

 فهى سيارة جميلة 

رأى بعض االطفال  -8
يلعبون مع ببغاء 
الحضانة الملون داخل 
قفصة فتقدم منة وحاول 
ادخال اصبعة بين 
قضبان القفص المساك 

" الببغاء الذى صرخ 
ثم دافع " كراك كراك 

وعض اصبع عن نفسة 
دودو الذى صرخ من 

 االلم
 
 

ماذا : المعلمة  تسألت -9
بك يا دودو اليوم ؟ قال 
باكيا الببغاء عض ضميرى 
طهرت المعلمة اصبعة 
وقالت هذا ليس ضميرك يا 
دودو انة اصبعك قال 
ضميرى فى اصبعى يؤلمنى 
الننى أخذت ما ليس لى 
وقدم السيارة الصغيرة 
للمعلمة ، قالت لة باعجاب 
شكرا لك يا دودو أنت أمين 

كن ال يأخذ ما ليس لك ول
اصبعك يؤلمك الن الببغاء 
عضة وطلبت المعلمة من 
االطفال التصفيق لدودو 

 االمين 

فى البيت تناول دودو  -11
الغداء مع اسرتة ولعب مع 
أختة الصغيرة ودوبى وبعد 
قليل حان موعد الكارتون 
المفضل لهم فى التليفزيون 
جلس دودو قريبا جدا من 
الشاشة قال دوبى ماما 
قالت ال تقترب كثيرا من 

 التليفزيون يا دودو 
 
 
 
 
 
 

 

وبعد انتهاء الكارتون  -11
أحس دودو بألم فى عينية 
فراح يفركها وذهب الى 
ابية وقال وهو يبكى مشيرا 
لعينية بابا لقد أرجعت 
السيارة للمعلمة ولكن 
ضميرى ما زال يؤلمنى 

 ضحك ابوة وقال أحسنت 
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ولكن بابا لم : وسأل دودو -6
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ماذا : المعلمة  تسألت -9
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وبعد انتهاء الكارتون  -11
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 العاب لالطفال
 

  معركة األكتاف
 اى عدد من االطفال: المشاركين 

 (5) إلى(2)من : الزمن المتوقع 
 : شرح طريقة اللعبة 

متناسبين في الجسم بحيث يقفان داخل  ويختار اثنينتوضع دائرة على األرض قطرها مترين 
خلف ظهره ومن ثم يحاول كل واحد إخراج  الدائرة ويرفع كل منهما رجله بيد واليد األخرى
استخدام األيدي أو الوقوف على الرجلين  زميله من الدائرة بالدفع باألكتاف ويشترط عدم

 ا. ويمكن خصم نقاط على ذلك 
 ونبد : ألدوات المطلوبة
 الهدف من اللعبة 

 المحافظة على التوازن -1
 االلتزام بالقواعد -2
 .(الحجل)الوقوف على قدم واحدة مع الحركة -3

 
 الحركة الممنوعة

 اى عدد من االطفال: المشاركين 
 (5) إلى(1)من: الزمن المتوقع 

حركاته جميع  يحدد المشرف للمشاركين حركة معنية ويطلب منهم تقليد: شرح طريقة اللعبة 
الحركة الممنوعة ثم  ماعداتلك الحركة ثم يبدأ بأداء بعض الحركات وهم يقلدونه وفجاة يؤدي
. لضبط استجابتهم  يخرج كل من قلد المشرف فيها ويلزم هنا وجود مراقب على المشاركين

  . كرة طائرة أو كرة خفيفة: األدوات المطلوبة 
  الهدف من اللعبة

 تكساب الطفل مهارات اللياقة البدنية  -1
 اكساب الطفل مهارات التركيز وسرعة البديهة -2
 
 السير خطوة خطوة 

 (5) إلى(1)من : مفتوح الزمن المتوقع : المشاركين 
العب  متر منه ويعطى كل22يوضع خط بداية وخط نهاية على بعد : شرح طريقة اللعبة 

إليها ثم  بحيث يحمل األولى ويضع الثانية ثم يقفزقطعتين من الورق المقوى مربعة الشكل 
الورقة األولى ثم  يجلس ويضع الثانية ثم يقف ويقفز إليها ثم يلتفت ثم يجلس ثم يدخل ثم يأخذ

ويشترط تتابع هذه  يقف ثم يلتفت ثم يجلس ثم يضعها على األرض ثم يقفز إليها وهكذا
 . الورق المقوى لكل قطعتين من. لوبة األدوات ا لمط. الحركات وهي الصعوبة في اللعبة 

 الهدف من اللعبة 
 االتزان  -1
 اكساب الطفل مهارات التركيز والدقة  -2
 االهتمام برشاقة الطفل  -3
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 اغنية ماندو
 انت يا واد يا ماندو شباك يعنى ويندو 

 انتى يا بنت يا نانا موزة يعنى بنانا
 هش هش هش والسمكة يعنى فيش 

 عربية يعنى كار والنجمة يعنى استار 
 وانا نفسى اطلع طيار بس ابقى من الشطار

 الهدف من االغنية
 معرفة بعض الكلمات االنجليزية 
 تعتبر االغنية مدخل ليعبر كل طفل عن امالة فى المستقبل والمهنة التى يريد ان يمتهنها 

 
  حجر بيت من

الصغير وقرر أن يبني بيتاً ينقذه من  خاف األرنبأقبل الشتاء فاسودت السماء وهاجت الرياح، 
  .العواصف

وأخذ يرصف بعضها فوق بعض وبعد أيام أصبح البيت جاهزاً ففرح  بدأ األرنب بنقل الحجارة الصلبة
 .ويرقص األرنب وراح يغني

 لماذا ترقص؟: سألته الريح
 .الريح ألن بيتي قوي يتحدى: أجاب األرنب
 وما أدراك؟
 :أجاب األرنب

 ......لقد بنيته بأقوى الحجارة
 .الريح إلى البيت ثم مدت إليه أصابعها الرقيقة فدخلت بين حجارته بسهولة نظرت
 :الريح وقالت ساخرة ضحكت

 .شيء ولكن ال يربط بينهما.. طبعاً .. طبعاً . حجارة بيتك قوية
 ؟...ماذا تعنين: سألها األرنب مستغرباً 

 :أجابت الريح
 ....الصقة وال متالحمة وأظّن أنه سينهدم سريعاً ليست مت أعني حجارته

 :وقال نظر األرنب إليها بتحد  
 .اختبري إذا قوتك

 .اغتاظت الريح ودفعت البيت فانهارت حجارته
 :الريح لألرنب قالت

 .أرأيت؟ الحجارة المتينة ال تصنع وحدها بيتاً متيناً 
 ......تتماسكي ذا لمما أضعفك أيتها الحجارة إ: األرنب إلى الحجارة وقال نظر

 

 الهدف من الحكاية 

 ان القوة للفرد ليست كافية وان التحاد اكثر قوة  -1
 عدم الغرور و -2
 سمع نصائح من يهمهم امرنا -3
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 كيف اصنع منزلى   
 )كما فى الصوره)بيت وسقف للبيت  ورق مقوى مرسوم عليه:االدوات المطلوبه

 وبرايه الوان شمعيهمقصاعواد كبريتالصق

 
 البيت على ورق مقوى يتم رسم البيت وسقف 1
  توضع الماده الالصقه على الصوره 2
متعاكسه واحده لالعلى واالخرى السفل وتسوى بالمسطره لتكون على  ترص اعواد الكبريت 3

 واحده استقامه
 والصور توضح

 
 االبواب والنوافذ فارغه عند رص االعواد نالحظ ترك مكان

 
 االعواد على الورق يتم قص البيت والسقف بالمقص او المشرط لصق بعد االنتهاء من 4

 
 كما فى الصوره تطوى االشكال 5
 تكسير البرى للحصول على مسحوق ملون يتم برى االلوان ثم 6
 طريق بالالصق ثم رش مسحوق البرى عليه ليثبت يتم تثبيت البيت ورسم 7
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 انا عندى
 انا عندى فرخة ثمينة بتبيض بيضتين فى اليوم 

 اكلهم وافطر بيهم اول ما اصحى من النوم 
 ماما بتقولى افطروا يا حلويين

 البيضة حاجة حلوة مليانة بوروتين
 الهدف من االغنية

 الفرخة تبيض وال تلد 
 البيض من االغذية المليئة بالبروتين 
 اهمية وجبة االفطار 

 

 البالون األحمر

   ..مسروراً  اشترى سامٌر، بالوناً أحمَر، وطار إلى البيت، فرحاً .. العيدصباَح 
   ماذا اشترْيَت يا سامر؟-  :سألَْتُه أخته سمر

وضَع فوهته على فمه، وبدأ  أخرج سامٌر البالون،  .اشترْيُت بالوناً أجمَل من بالونِك-
   ..ينفخ فيه

وينفخ،  مازال سامٌر ينفُخ،  .يخة  ملساءصار مثَل بط ..فشيئاً  أخذ البالون يكبُر، شيئاً 
   !سامر كفى نفخاً يا -  :تألََّم البالوُن، قال  ..وينفخ

   ولَم؟ -
   .ألنَّك تؤلمني كثيراً  -
   .سأجعلَك أكبَر من بالون سمر -
   !يتمزَّق يكاُد جلدي.. ولكنَّني لم أعْد أحتمل -
   .ال تخْف، إنُِّه ليِّن -

   !ر بالونَك يا سامرسينفج - :قالت سمر
   لماذا؟ -
   الضغط الكثير، ُيولُِّد االنفجار ألنّ  -
   .كبيراً  أنِت زعالنة ألنَّ بالوني أصبح -
   .لسُت زعالنًة، أنا أنصحكَ  -
   .نُْصَحكِ  لن أسمعَ  -

  .ارتجف جسُمُه، وانتابَُه الذعر..شديد نفخ سامرٌ نفخًة جديدة، فدوَّى أماَم وجِهِه، انفجارٌ 
، إلى بالون سمر  !البالون لقد انفجر   :قالت سمر ..قعَد سامٌر، نادماً حزيناً، يرنو بحسرة 
   !لم تصّدِْق كالمي.. أرأيت؟

ْلُت البالوَن فوقَ   :سامر قال ، لقد حمَّ  .طاقتِهِ  معِك حقٌّ
 االهداف من الحكاية 

 ان نسمع كالم من يهمهم امرنا 
  ان الطمع يقل ما جمع
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 معلومات تهمك    
االطفال الحيوانتات وخاصة عندما تروين قصة بها حيوان يكون وصول المعلومة اسهل يعشق 

 .واسرع كذلك مع استخدام ركن العرائس والمسرح وااليحاءات الصوتية والحركية

 عقد بالورق -
 االدوات

 قلم -مجالت قديمة  –خيط  -مقص –لزق  –ورق ملون 
 الطريقة

 نقص أوراق المجالت مثلثات متساويى -1
 نضع القلم الرصاص على قاعدة احدى المثلثاث  -2
 نلف الورقة على القلم حتى نصل الى رأس المثلث -3
 نضع الصمغ على راس المثلث ونستمر فى لفها -4
 نخرج الورقة من القلم فنجد شكل اسطوانى  -5
 .نصنع اكثر من خرزة وباستخدام الخيط نصنع عقد أو اساور  -6

 

     ازاى أعمل حصالة       
 المكونات

 شيكرتون–قص ولزق  –ورق ملون  –علبة عصير فارغة -مقص
 (لزق عريض يكون شفلف اللون) 

 الطريقة
 تغلف علبة العصير بالورق الملون -1
 نقص اللصق واللزق عل شكل العينين والفم واالنف ونلصقهم على العلبة المغلفة -2
 تغلف العلب باللزق والشفاف حتى نحافظ عليها  -3
 نصنع فتحة من أعلى العلبة وذلك لوضع المال -4

 الهدف 
 ان يعرف الطفل فائدة التوفير 

 .استخدام االمكانيات المتاحة وكذلك االستفادة من المخلفات البيئية 
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 نظارة العالم الملون
 االدوات

 (تغلف بة الحلوى تغسل وتستخدم)ورق سلوفان ملون -مقص-استيك-خرامة -نورق كرتو
 الطريقة 

 نقص الكرتون مستطيل ونرسم بة مكان للعين ونقص مكان العينين
 نغلف المستطيل بورق السولوفان الملون

 نخرمها من الجانبين لوضع االستيك وتثبيتها حول اذان االطفال
 العالم بلون السولوفان عند النظر من المنظار الملون نرى

 esmily facالوجة الضاحك 
 االدوات
 صمغ الوان شيكرتون مقص -ورق ملون –كرتون 

 
 الطريقة 

 نقص الكرتون على شكل دائرة ونغلفها بالورق الملون
 الوجة الضاحك والوجة الحزين كما فى الشكل نرسم

                            

  

 اغنية خروفى يا خروفى
 خروفى يا خروفى يا البس بدلة صوفى

 ليك  قرنين واربع رجلين 
 تاكل برسيم وتبقى ثمين وناكلك هم النم

 الهدف من االغنية
  الخروف لة صوف 
  الخروفاهم الصناعات التى يستخدم فيها صوف 
 يذبح الخروف فى العيد 
 أن يعرف الطفل شكل الخروف واجزاء جسمة 
 اهمية الغذاء للحيوان واالنسان. 

 

 

 حتى يبتسم

 عندما يأتى الطفل الى الحضانة

يعلقها فى رقبتة   

 دائما

عندما يقوم الطفل   
 بفعل خاطئ
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 زينة فانوس رمضان
 االدوات

 خيوط -صمغ  –فلم رصاص -مسطرة -جرائد او مجالت0ورق قديم 
 الطريقة 

 نفوم بثنى ورقة المجلة مثل المروحة 
 نرسم رسمة الفانوس الموضح بالشكل 
  نقوم بقص الفانوس ما عدا الجزء ذو الخط 

 المتقطع
 نقوم بفك الورق المثنى فتصبح مجموعة 
 فوانيس متماسكة من الجنب 

 
 شنطة االسعاف

 –نزيف  –كسر )ادوات االسعاف تعتبر هو خط الدفاع االول عند اصابة الطفل بأى اصابة 
 .حتى تصل عربة االسعاف أو االنتقال بة الى اقرب مركز طبى أو مستشفى( اغماء  –جرح 

 ممكن عمل شنطة اسعاف بسيطة من االدوات االتية
 مقص صمغ شيكرتون ادوات اسعاف –قص ولزق  –ورق ابيض  –علبة كرتون لها غطاء 

 الطريقة
الهالل االحمر على ورق  نغلف العلبة بالورق االبض نقسمها اجزاء باستخدام الكرتون نرسم

 القص واللزق ونلصقها على جوانب العلبة ونضع بها ادوات االسعاف
 

 أنا بيبى شاطر 
 الهدف من االغنية

 معرفة بعض الكلمات باللغة اإلنجليزية. 
  هو الذي يستذكر دروسه( بيبي شاطر)الطفل المجتهد. 
 جزاء من يقترف الشر. 

 
 كلمات األغنية

 
 أنا بيبى شاطر عارفين لية يا والد 

 catعلشان دايما فاكر القطة اسمها 
 beeكبير والنحلة يعنى  horseعندى 

 عد الدب وشافهم كان عايز يخطفهم 
 جريت وراه كتير beeقامت النحلة 
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 بيض شم النسيم
القديمة حيث كان ايام الربيع معروفة بالورود والبض الملون والتى تعتبر من االعياد الفرعونية 

 الفراعنة يكتبون امانيهم على البض ويعلقونها على الشجر حتى تتحقق
 .واالن سأبين لكم كيفية صناعة بيض ملون دائم

 االدوات المستخدمة
 ماء -3   جير ابيض  -2بيض      -1
 .الوان -5    حقنة   -1

 -:طريقة العمل
 نقوم بعمل ثقب صغير بالبيضة -1
 نسحب سائل البيض بالحقنة حتى تفرغ  -2

 . البيضة
 نعجن الماء مع الجير االبيض وقوم بحقن -3

 البيضة من نفس الثقب حتى تمتأل             
نترك البض بسائل الجير يوم حتى يجف وجمد وتكون لدينا بيضة جامدة دائمة نلونها  -4

 .ونرسم عليها لتزيين قاعات الحضانة

 جدا حكاية دبدوب الكسالن
 كان يا مكان وال يحلى الكالم اال بذكر النبى علية الصالة والسالم عليك الصالة والسالم يا نبى

 كان فى دبدوب كسالن جدا
 .روح المدرسة يا دبدوب : ماما 

 .النوم والكسل أحلي من العسل : دبدوب
 .روح النادي يا دبدوب : ماما

 .النوم والكسل أحلي من العسل : دبدوب
 .ة في الغابة في الجري والمعلومات العامة، والجايزة بطرمان عسلوكان في مسابق

اشترك دبدوب في المسابقة وخسر في مسابقة الجري علشان ما بيروحش النادي ولما سألوه في 
المعلومات العامة ما عرفش يجاوب وفازت صاحبته الدبة دبدبة علشان هيه كانت بتسمع كالم 

ازت ببطرمان العسل ومن يومها الدب دبدوب راح المدرسة وف. ماما وبتروح المدرسة والنادي
 .وذاكر وبقي شاطر قوي وراح النادي وبقي أقوي دبدوب في الغابة

 الهدف من القصة
 .ضرورة سماع كالم ماما -1
 .أهمية األلعاب الرياضية -2
 .أهمية الذهاب إلي المدرسة -3
 .الجد والعمل أحلي من العسل -4
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 الصدف
نحن فى فصل الصيف ومعظمنا يذهب الى المصايف ويمكن استخدام صدف المصايف فى اشياء 

 عديدة منها  
  عقد الصدف 

 عن طريق مسدس الشمع والصدف والخيط يمكن عمل عقد بالصدف
  اساور الصدف 

 بنفس الطريقة السابقة ممكن عما االساور ويمكن للمشرفة بعملها ةيقوم االطفال بتلوينها
  لوحات الصدف 

وذلك باستخدام الكراتين القديمة وورق ملون للتغليف ثم نرسم رسمة ونلصق الصدف عليها 
 ويقوم االطفال بتلوينها

 تماثيل الصدف 
 وذلك بايجاد صدفات متماثلة الشكل ولصقها معا لعمل شكل دبدوب او عصفورة

 .وكذلك الورنيشمالحظات نلون الصدف ومن الممكن استخدام الجليتر العكاء لمعان 
 

 العصف الذهنى
 معلمات تهمك

 :هى وسيلة من وسائل البحث العلمى والتى تزيد من ثقة الطفل بذاتةوتستخدم مثال كما يلى
 الدائرة

اعرض على االطفال صور لدائرة واطلب منهم رسم او ذكر مجموعة من االشياء من حولنا 
 وهكذا ..........(الشمس–الساعة  -علبة الجبنة النستون -الوجة ) على هيئة دائرة

 
 االشكال الهندسية

اعطى االطفال مجموعة من االشكال الهندسية واطلب منهم تكوين اكبر قدر من االشكال 
 والرسومات واعطي كل واحد لوح ليعلق اشكالة

 مالاحظة 
 جميع االفكار التى يعطيها الطفل تعتبر صحيحة وال تحكمى على اى فكرة اال بالتشجيع 
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 االشكال الهندسية

اعطى االطفال مجموعة من االشكال الهندسية واطلب منهم تكوين اكبر قدر من االشكال 
 والرسومات واعطي كل واحد لوح ليعلق اشكالة

 مالاحظة 
 جميع االفكار التى يعطيها الطفل تعتبر صحيحة وال تحكمى على اى فكرة اال بالتشجيع 

 



 

 بيةقليولا
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 سفنجتي والمعلومات

 : الهدف 
 (الكلمات-األرقام -الحروف)تعليمي  .1
وضع صور األطفال في إشكال محددة مع  .2

المشرفة تتعرف بها عند استالم وتسلم األطفال 
 ألهل وتحديد الغائبين من األطفال امن والى 

 (ةذر -دجاجة( )جزر -أرنب )الربط بين اإلشكال المختلفة للحيوانات وغذائها  .3
 -كبير ()ساخن  –بارد )وضع المعكوسات لألشياء المختلفة والربط بينها  .4

 (صغير 
ابتداء من سن سنتين وحتى أربع او خمس سنوات : الفئة العمرية المالئمة  .5

 ويمكن استخدامها لمساعدته على القراءة فى السن األكبر 
 األدوات 

 لوضع الكروت المستخدمة  علبه -صنيه  –مستطيله ( فل -فوم)قطعة إسفنج 
 مسمار لعمل الفتحات في االسفنجه –عصيان خشب 

  -:طريقة العمل 
يتم عمل الكروت المستخدمة للنشاط  ووضعها في علبة يمكن أن تكون علب 

يتم عمل فتحات صغيرة دائرية بواسطة  - الزبادي او اى أوعية نظيفة 
وضع الكروت بالترتيب المسمار على أن يكون عبارة عن صفيين متقابلين و

 ( الخ  ..…4،  3، 2أو بعدها )للعب 
 ( A- B -C( ) الخ..…ث  –ت –ب )
 
 
 مديرية الشئون االجتماعية بالقليوبية                                          

 إدارة االسرة والطفولة                                              
                                                                 

 هبة مصطفى عـــــامر /د 
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 ألعب باألكواب

                                             
 ( إناث  –ذكور )عمل عرائس :الهدف  

 مسرحيات صغيرة  مع األطفال للعب وعمل

عمل عش للطور ووضع نماذج للطيور 
فال فى بمساعدة المشرفة لألطبداخله 

 التنفيذ حسب رغباتهم 
 الفئة العمرية من سنتين حتى اربع سنوات 

 األدوات  

 بعض القش أذا توافر –خيوط  -قطع قماش–أكواب االيس كريم ، الزبادي 
 غراؤ ابيض–أقالم ألوان –ترتر  -كور بينج بونج–

 : طريق العمل
( رقية و –بالستكية )يتم احضار االكواب النظيفة  واختيار نوعياتها 

ووضعها فى شكل مقلوب نقوم برسم الوجه على الكور وعمل شعر لها من 
 الخيوط المجهزة ووضع مالبس للعروس حتى تكون كما بالشكل 

يتم عمل فكرة العش بوضع الكوب بالوضع العدل وملئها بالخيوط او القش 
حتى تكون عش للعصفور ثم عمل شكل العصفور من كرة وتشكيلها حتى 

 ر صغير ووضعه فى العش  تكون عصفو
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 مديرية الشئون االجتماعية بالقليوبية                                           
 إدارة األسرة والطفولة                                                
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 عروس من الجوانتى 

 
 
 

:                                                               الهدف 
تنمية اللعب التخيلي عند الطفل                 

الطفل على التعبير والكالم بوصف الوجوه   تنمية قدرة
 المختلفة

تلك الدمى لتوجيه الطفل استخدام فةالمواقف المختل في   
والخامات    الخامات البيئية استغاللتشجيع الطفل على 

، ةلعبة جميل صنعلفي المنزل  هالمتوافرة لدي  
 :األدوات والخامات المطلوب

قلم اسود  –رمل     -  أسفنجيةكرة     -  قفاز مطاطي
 واحمر الوات 
 :طريقة التنفيذ

.  ع فقطبتعبئة القفاز المطاطي بالرمال حتى المنتصف وألربعة أصاب   
حول( الفارغ من الرمل)نقوم بربط اإلصبع الخامس   (لتقوم األصابع بتشكيل أيدي وأرجل الدمية)  . 
فوق القفاز في األسفنجيةبعد ذلك نضع الكرة   الجزء الفارغ، ونقوم بربط هذا الجزء ليكون رأس  

 .الدمية
للون األزرق، والفم باللون تكون العينين با نقوم برسم مالمح الوجه عن طريق أقالم الخط، حيث 

  األحمر
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

عصافير التضامنحضانة                                                                                 
مشرفة حضانة                                                                                   

ة ناجى محمد رشادنسم                                                                                  
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 االسنان ماكيت عمل
                                                                                 :                             االهداف

 اسنانه على المحافظة على الطفل مساعدة -１
 والمعجون الفرشاه استعمال طريقة- 2
 للجسم المفيدة المتكامله واالغذيه والفاكهة الخضروات اكل -3
 بسىوالشي والشيكوالته الحلوى كثرة عن البعد -4
 الغازيه المياه عن والبعد اللبن شرب -5
مبسوط طفل فهو اذا-6  

 -:االدوات
 الصق – فيبر – اسفنج -فوم طبق 2-
 بمبه – احمر – ابيض – فماش -
 ابره – خيط – مقص – اسكوتش -

- :العمل طريقه
 الطبق على االسفنج نضع -1
 االسفنج على القماش نضع -2
 واحد جانب من الطبقين نخيط ثم بمفرده طبق كل نخيط -3
 اسنان االبيض القماش عمل -4

 داخله الفيبر نضع
 االسنان وعلى الطبقين داخل فى االسكوتش وضع -5
  وخلعها عليها االسنان وضع يسهل حتى 

 للطفل التسوس لتوضيح االسود الالصق من صغيره قطع وضع
 سنين 6 الى 3 سن من هى النشاط لهذا المالئمه العمريه الفئه

 
 

 لالم ملحوظه
 االطعمه لطفلك قدمى واالسنان للجسم النظافه - بغذائه خاصه وعنايه - دوريه وفحوص صحيه رعايه مطلوب
 حتى الغذاء تنوع - عمره من االولى المرحله فى طبيعيه رضاعه برضاعته اهتمى - له المفيدة الغذائيه

 التغذيه سوء بامراض طفلك اليصاب
 
 

 
 

 النور حضانه                                                    
 بابوالغيط المحلى المجتمع تنميه جمعيه                                                         

 نصار احمد عبداللطيف ماجده/  الحضانه مديره                                                                       
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 زجاجة لعبتيال
 

    األهداف
 التعارف بين األطفال/ 1
 معرفة يمين وشمال/ 2
 معرفة أعلى وأسفل/3
 تقوية العضالت واألنامل/ 4
 التعاون المكتسب من اللعب الجماعي/ 5
 

 من سنتي فأكثر الفئة العمرية
 

 األدوات
 زجاجتين من البالستيك/1
 أربع حلقات أو أساور بالستيك/ 2
 لستانشريطان من ا/  3
 قاطع ومقص/ 4
 

 طريقة العمل
 نقطع الزجاجتين من المنتصف بحيث تكون إحداهما اكبر من األخرى 
  ندخل إحدى الزجاجتين في األخر من جهة القطع 
 ندخ الشريطين ليخرجا من الطرف اآلخر كما في الشكل 
  ربط كل أسورة في طرف الحبل 

                                         
 
 
 
 
 
 
 

 أمال محمد بيومي/ إعداد األستاذة                                                                   
 مديرة ومشرفة حضانة باندا جاردن                                                                  
 قليوبية/ شبرا الخيمة/ جمعية حياتي                                                                   

 



~ 22 ~ 
 

                                                                                                            
 
 

 االسنان ماكيت عمل
                                                                                 :                             االهداف

 اسنانه على المحافظة على الطفل مساعدة -１
 والمعجون الفرشاه استعمال طريقة- 2
 للجسم المفيدة المتكامله واالغذيه والفاكهة الخضروات اكل -3
 بسىوالشي والشيكوالته الحلوى كثرة عن البعد -4
 الغازيه المياه عن والبعد اللبن شرب -5
مبسوط طفل فهو اذا-6  

 -:االدوات
 الصق – فيبر – اسفنج -فوم طبق 2-
 بمبه – احمر – ابيض – فماش -
 ابره – خيط – مقص – اسكوتش -

- :العمل طريقه
 الطبق على االسفنج نضع -1
 االسفنج على القماش نضع -2
 واحد جانب من الطبقين نخيط ثم بمفرده طبق كل نخيط -3
 اسنان االبيض القماش عمل -4

 داخله الفيبر نضع
 االسنان وعلى الطبقين داخل فى االسكوتش وضع -5
  وخلعها عليها االسنان وضع يسهل حتى 

 للطفل التسوس لتوضيح االسود الالصق من صغيره قطع وضع
 سنين 6 الى 3 سن من هى النشاط لهذا المالئمه العمريه الفئه

 
 

 لالم ملحوظه
 االطعمه لطفلك قدمى واالسنان للجسم النظافه - بغذائه خاصه وعنايه - دوريه وفحوص صحيه رعايه مطلوب
 حتى الغذاء تنوع - عمره من االولى المرحله فى طبيعيه رضاعه برضاعته اهتمى - له المفيدة الغذائيه

 التغذيه سوء بامراض طفلك اليصاب
 
 

 
 

 النور حضانه                                                    
 بابوالغيط المحلى المجتمع تنميه جمعيه                                                         

 نصار احمد عبداللطيف ماجده/  الحضانه مديره                                                                       
 

~ 22 ~ 
 

 
 

 زجاجة لعبتيال
 

    األهداف
 التعارف بين األطفال/ 1
 معرفة يمين وشمال/ 2
 معرفة أعلى وأسفل/3
 تقوية العضالت واألنامل/ 4
 التعاون المكتسب من اللعب الجماعي/ 5
 

 من سنتي فأكثر الفئة العمرية
 

 األدوات
 زجاجتين من البالستيك/1
 أربع حلقات أو أساور بالستيك/ 2
 لستانشريطان من ا/  3
 قاطع ومقص/ 4
 

 طريقة العمل
 نقطع الزجاجتين من المنتصف بحيث تكون إحداهما اكبر من األخرى 
  ندخل إحدى الزجاجتين في األخر من جهة القطع 
 ندخ الشريطين ليخرجا من الطرف اآلخر كما في الشكل 
  ربط كل أسورة في طرف الحبل 

                                         
 
 
 
 
 
 
 

 أمال محمد بيومي/ إعداد األستاذة                                                                   
 مديرة ومشرفة حضانة باندا جاردن                                                                  
 قليوبية/ شبرا الخيمة/ جمعية حياتي                                                                   

 



~ 22 ~ 
 

 المشابكجمع لعبة                         
 -:اللعبة أهدف

     وإنجازسرعة الحركة تدريب الطفل على /1      
 .  العمل         
 .تنمية روح التعاون لدى الطفل / 2
 / تمييز األلوان/العد )تعليم الطفل /3
 تدريب الطفل على محاولة حل المشكالت  /4
 .التي تقابله بطرق مختلفة 
 

 سنوات  6الى  2الفئة العمرية من # 
 (.يمكن تطبيقها في المكتبة ونادي الطفل )  

 
 .وأكياس  مشابكو حبل    :لالزمةاألدوات ا

 
من كل المشرفة تأخذ  ،ومجموعات إليللعب بعد تقسيمهم  االستعداديقف األطفال في وضع  -: اللعب طريقة

بداية اللعب ومع  ،في يده  اويأخذ كل طفل كيس،المشابك  همجموعة اثنين يمسكان حبالً من طرفيه توضع علي
 . كبر عدد من المشابك في كيسهأيحاول كل طفل أن يجمع 

 
 -:مالحظة

يمكن االستغناء عن ،و حتى ال تقع منهم االنتباهيمكن جعل األطفال يمسكون المشابك في أيديهم مع  -1 
 .األكياس بوضع المشابك في الجيوب

بك ،أو شبك أوراق يمكن تطوير اللعبة حسب السن برفع الحبل لألعلى ،أو جمع لون معين من المشا  -2
 ...بالمشابك في الحبل

 بعدهيمكن غناء هذه األغنية أثناء اللعب أو  -
 هيا يا أحبابي     نساعد أمنا

 بيتنانجمع الغسيل   ونرتب 
 هيا يا أحبابي    نساعد أمنا

 
 بيتنا الجميل   يجمع أسرتي

 نحن نعيش فيه    بكل محبة 
 هيا يا أحبابي     نساعد أمن 

 
 
 

 سالمة دفوزي أحمد السي/ إعداد األستاذ                                                           
 صاحب ومدير ومشرف حضانة الفائزين النموذجية                                                                

 القليـوبية/ شبين القناطر/ عـرب جهينة                                                           
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   مسرح العرائس
 اسم اللعبة  

 . مسرح العرائس

 األدوات 

 .مسدس شمع  –خيط تريكو  –وابره خيط  –مقص  –زراعيون  –ترتر  –فيبر  –قماش 

 طريقة الصنع 

 .قص القماش على هيئة عروسة   - 1             

 .قم بحشوها بالفايبر  - 2

 .قم بتركيب خيط التريكو على رأس العروسة لصنع الشعر  - 3

 .قم بتركيب العيون بمسدس الشمع  - 4

 .قم بتطريز فستان العروسة بالترتر  - 5

  الفئة العمرية 

 .سنوات5سنوات حتى  3من سن      
                      

 المرور إلشارةمجسم 
  : ف اهداأل

  المرور وقواعد المرور  إشارةتعريف الطفل 
  األلوان األطفالتعريف  

 اصفر  -اخضر              -أحمر            
  األشكالتعريف الطفل  

 رة دائ -مربع               -مثلث              
  وقت ممتع وسعيد األطفالقضاء 
  الصغار األطفال أناملتنمية 
   سنوات 4إلى  3الفئة العمرية   من 

 :   األدوات
 ورق كرتون  – كرتونه 
  هندسية  أشكالورق ابيض مرسوم عليه 
   مسطرة  –لزق  -مقص 
 رصاص  وأقالم ألوان 

 :  طريقة العمل 
على  أخرىثم رسمها مرة  األساسيةة الكر تونقها على صول البيضاء وقصها األوراقهندسية على  أشكالرسم 

  .المرور إلشارةالورق ولصقه على ورق الكرتون وعمل مجسمات 
 إعداد                                                                          

 ابتسام رشاد محمد وهبة / األستاذة                                                                                        
 مديرة ومشرفة حضانة عرب جهينة                                                                                         

 قليوبية/ شبين القناطر  /عرب جهينة                                                                                        

 .سامية سعد عبد العزيز/ أ|عمل  
 .مديرة حضانة نور اإلسالم
 . اإلسكان الصناعي شبرا الخيمة
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 المشابكجمع لعبة                         
 -:اللعبة أهدف
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 بعدهيمكن غناء هذه األغنية أثناء اللعب أو  -
 هيا يا أحبابي     نساعد أمنا
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 سالمة دفوزي أحمد السي/ إعداد األستاذ                                                           
 صاحب ومدير ومشرف حضانة الفائزين النموذجية                                                                

 القليـوبية/ شبين القناطر/ عـرب جهينة                                                           
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  لوان و حروفأ  

 :ألهدافا
 . إدراك الطفل لأللوان/1
 .                                                                    إدراك الطفل للحروف الهجائية/ 2
 .األلوان بالحروف المميزة لهاربط /  3
 

 ـ:الفئة العمرية 
 (.مع التدرج من السهل إلى الصعب)من سنتين فأكثر 

 
 : ألدواتا

 (1)شكل .                                              شريط الصق شفاف/ ألوان / مقص/ ورق مقوى 
 

 :طريقة اإلعداد
                                              قص عشرة كروت  بمقاس واحد مناسب         -1
 ( 1)لون خمسة كروت بألوان أساسية كما في شكل  -2
 لون ر بع كل كرت من الكروت الخمسة الباقية  بنفس األلوان - 3
 (2)ا لسابقة مع كتابة اسم اللون في المساحة البيضاء من الكرت شكل  

( س )لألحمر و( ح) ارسم وقص الحروف المميزة لكل لون مثل  - 4
 .... لألسود 

 (3)مع تلوين الحروف الكرتونية بنفس األلوان الدالة عليها كما في شكل 
 (2)شكل                                                                                                           

 طريقة التنفيذ
 ونة بالكامل على األطفال تقوم المشرفة بعرض الكروت المل/ 1

 .حتى يتقنوا إدراك األلوان جيدا
 يحاول الطفل التعرف على اسم اللون من خالل الكرت                                     /2 

 .الملون جزئيا
 يقوم الطفل بالتعرف على الحرف المميز لكل لون ووضعه / 3

                                            .     وهكذا ( 3)بجانب لونه الصحيح كما في شكل 
 ا

                                                                                                                                                     
            (3)شكل

 
 

 محمود محمد نصر الدين                                                                               / إعداد   األستاذ                                                                    
 صاحب ومدير ومشرف حضانة المستقبل                                                                    

 القليوبية/ الخانكة/  أبو زعبل    
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 أغنية ما أتمنى ان أكون

 
   األهداف

 الكلمات العربية واإلنجليزية ضتعريف الطفل ببع/ 1 
 قضاء الطفل وقتا ممتعا / 2
 كسر الملل/3
 كسر الحواجز بين الطفل والمشرفة/ 4
 إدخال السعادة على قلب الطفل /5

 من سنتي فأكثر الفئة العمرية
 األدوات

 لوحة  وألوان/1
 كلمات األغنية

IN A BIG BIG TOWN, THERE,S 
A BIG BIG HOUSE 
IN THE BIG , BIG HOUSE, THERE,S ABIG ,BIG FLAT 
IN THE BIG , BIG FLAT THERE,S 
A BIG , BIG ROOM 
IN THE BIG , BIG ROOM THERE,S A BIG BIG BED IN THE BIG BIG 
BED 
THERE,S ALITTLE ALITTLE BOY  
HE SAYS I WANT TO BE ATEACHER ATEACHER ATEACHER 
THAT,S WHAT I WANT TO BE 

 
 
 طريقة العمل 

 كتابة األغنية على اللوحة بألوان واضحة  وبخط كبير 
 تدريب األطفال على إيقاع األغنية 
  الغناء مع األطفال 
                                         

 
 

    
 يطه عادل طه حسين/ إعداد األستاذ                                                           
 بالحضانة النموذجية ببنها مشرف                                                           

 القليوبية/ بنها                                                                       
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 بورسعيد
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 هيا بنا نلعب
 

 مستلزمات المطبخ - 1
 :وصف النشاط 

لتنفيذ بعض األدوات المنزليه التى مجموعه لعبه جماعيه يشارك فيها األطفال على شكل 
 ( األسرةركن )  يشاهدونها فى منازلهم و التعرف عليها

  

 
 

 



 

 

 بورسعيد
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 هيا بنا نلعب
 

 مستلزمات المطبخ - 1
 :وصف النشاط 
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 :مستلزمات تنفيذ النشاط 

 الفارغه متوسطة الحجم ( الكراتين ) مجموعه من العلب  -
 (فويل)طعمه او المطبخ بوجه عام ستخدم فى حفظ االتمجموعه من األوراق التى  -
علب زبادى ـ جبنه نستو ـ ) مجموعه من العلب الفارغه لبعض انواع األطعمه  -

 (إلخ...بعض األطباق الورقيه –زجاجات فارغه 
 

 :طريقة تنفيذ النشاط 

 جاز أو جسم الثالجه اى شكل جسم البوتفتح مجموعة الكراتين الفارغه عل -
 قص أجزاء صغيره على شكل مفاتيح البوتجاز و كذلك المالعق و أدوات الطهى -
 تشكيل مقابض اليد للبوتجاز و الثالجه من ورق الفويل  -
 تغليف األطباق الفارغه بالورق الفويل -

لوصول ترتيب كل هذه المكونات معا بشكل متسق كما موضح فى األشكال السابقه ل
 أدوات المطبخفى النهايه لشكل 

 

 :النشاط  أهمية

النمو العقلى و المعرفى و اإلبتكارى عند الطفل و تعريفه ببعض األدوات التى يشاهدها 
 فى منزله و يتعرف على إستخدامتها و تجنب أخطارها

 

 : أهداف النشاط

على فائدتها و ما حوله خاصة فى منزله من ادوات يراها و يتعرف على  تعرف الطفل ـ
  كيفية إستخدامها وكذلك دعم القدره المبكره على اإلبتكار عند الطفل

 ـ تنمية الخيال و اللعب اإليهامى 

 ـ لعب األدوار اإلجتماعية المختلفه التى يشاهدها فى المنزل
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 الفراشه لعبة ــ  2

 :وصف النشاط 

على البيئه المحيطه به و  لعبه فرديه يقوم الطفل بتنفيذها من خامات بسيطه للتعرف
 إلخ... بعض مكوناتها من الحشرات و الطيور 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :الهدف من النشاط 

 اإلنفعالى و المعرفى لدى الطفل و دعم القدره على التفكير الفردى و محاكاةتنمية النمو 

 و مكوناتهالواقع  

 

 :التنفيذ  مستلزمات

 ( و اللزق القص  – نالكونسو) بعض األوراق الملونه  -
 (شاليمو ) بعض الماصات المستخدمه فى شرب العصائر  -
 (سلوتب) الصق للتثبيت  -
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 :الهدف من النشاط 
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 -: طريقة التنفيذ 

 قص األوراق الملونه على شكل جناحى الفراشه  -
 وضع الماصتين بشكل متجاور حتى تمثل قمتهما قرنى إستشعار الفراشه -
 لصق الورق بالماصتين بإستخدام الالصق -

 :أهمية اللعبه 

عرف الطفل على البيئه المحيطه به من خالل بعض مكوناتها من المخلوقات االخرى ت
 كالفراشات و األسماك مثال و تنمية القدره على التفكير الفردى اإلبتكارى لديه

 

 

 لعبة الدوده – 3

 

 :وصف النشاط 

ال يختلف كثيرا عن النشاط السابق ولكن يمكن أن ينفذ بشكل جماعى لدقته بعض الشئ 
 ن لعبة الفراشهع
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 :أهمية النشاط 

تنمية السلوك اإلدراكى لدى الطفل بما حوله فى البيئه و كذلك يمكن أيضا تنمية روح 
 المشاركه إن تم تنفيذ النشاط بشكل جماعى

 

 :مستلزمات التنفيذ 

 (كرتونة البيض الفارغه ) بعض حافظات البيض الفارغه  -
 شهو بعض بقايا األقممقص و ألوان  -
 ال صق للتثبيت يمكن الصمغ أو السلوتب -
-  

 -: طريقة التنفيذ 
قص حافظة البيض بشكل مستطيل  ثم تعريجها باليد بحرص من عند أماكن النتوء  -

 التى يوضع بها البيض لتصبح مثل جسم الدوده 
 يلى ذلك إستخدام األلوان لتلوين جسم الدوده و تحديد أماكن العينين و الفم -
ش اإلسفنجيه بأعلى منطقة الرأس كما موضح بالشكل لتصبح مثل لصق بقايا القما -

 قرنى إستشعار الدوده

 

 :أهمية اللعبه 

عرف الطفل على البيئه المحيطه به من مخلوقات أخرى مثل الفراشات و الديدان ت
كذلك تنمية التفكير الفردى اإلبتكارى لديه و يمكن أيضا التفكير الجمعى و روح 

 جماعيالمشاركة إذا تم تنفيذ النشاط بشكل 
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 -: طريقة التنفيذ 

 قص األوراق الملونه على شكل جناحى الفراشه  -
 وضع الماصتين بشكل متجاور حتى تمثل قمتهما قرنى إستشعار الفراشه -
 لصق الورق بالماصتين بإستخدام الالصق -

 :أهمية اللعبه 

عرف الطفل على البيئه المحيطه به من خالل بعض مكوناتها من المخلوقات االخرى ت
 كالفراشات و األسماك مثال و تنمية القدره على التفكير الفردى اإلبتكارى لديه

 

 

 لعبة الدوده – 3

 

 :وصف النشاط 

ال يختلف كثيرا عن النشاط السابق ولكن يمكن أن ينفذ بشكل جماعى لدقته بعض الشئ 
 ن لعبة الفراشهع
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 :أهمية النشاط 

تنمية السلوك اإلدراكى لدى الطفل بما حوله فى البيئه و كذلك يمكن أيضا تنمية روح 
 المشاركه إن تم تنفيذ النشاط بشكل جماعى

 

 :مستلزمات التنفيذ 

 (كرتونة البيض الفارغه ) بعض حافظات البيض الفارغه  -
 شهو بعض بقايا األقممقص و ألوان  -
 ال صق للتثبيت يمكن الصمغ أو السلوتب -
-  

 -: طريقة التنفيذ 
قص حافظة البيض بشكل مستطيل  ثم تعريجها باليد بحرص من عند أماكن النتوء  -

 التى يوضع بها البيض لتصبح مثل جسم الدوده 
 يلى ذلك إستخدام األلوان لتلوين جسم الدوده و تحديد أماكن العينين و الفم -
ش اإلسفنجيه بأعلى منطقة الرأس كما موضح بالشكل لتصبح مثل لصق بقايا القما -

 قرنى إستشعار الدوده

 

 :أهمية اللعبه 

عرف الطفل على البيئه المحيطه به من مخلوقات أخرى مثل الفراشات و الديدان ت
كذلك تنمية التفكير الفردى اإلبتكارى لديه و يمكن أيضا التفكير الجمعى و روح 

 جماعيالمشاركة إذا تم تنفيذ النشاط بشكل 
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 ـ مسرح العرائس4

 ـ: وصف النشاط 

لح كوسيله تستخدمها المشرفه مع األطفال فى لعبه فنيه هامه تصلح لألطفال كما تص
 أنشطه أخرى كالقصص و المسرحيات و األغانى

 (هذا النشاط يصلح للتنفيذ بالحضانات العاديه )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ: مستلزمات تنفيذ النشاط 

 ـ كرتونه فارغه متوسطة الحجم 

 (القص و اللزق ـ الكونسون ) ـ بعض األوراق الملونه 

 (سلوتب و يفضل الشكرتون الملون ) يت ـ الصق تثب

 ـ مقص ، ألوان ، خيوط ملونه و يمكن إضافة مشابك غسيل أيضا
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 ــ : طريقة تنفيذ النشاط 

 ـ تفتح الكرتونه من ناحيه واحده فقط

 ـ يقص أعلى الكرتونه على شكل دوائر صغيره 

 (مسرح العرائس ) ـ يلصق الشكرتون أعلى فتحة الكرتونه ويكتب بخط كبير ملون كلمة 

 ـ يرسم باأللوان داخل الكرتونه 

 ثم تقص( الكونسون ) ـ ترسم عرائس و أشكال على الورق 

 ـ يتم لضم هذه األشكال و العرائس بالخيوط الملونه

 ـ توضع من اعلى الكرتونه من خالل الفتحات الدائريه التى تم قصها ثم تربط بالمشابك      

 ذلك بتحريك العرائس من اعلى الكرتونه عن طريق المشابك  ـ يمكن للمشرفه أن تقوم بعد

 

 ـ: أهمية النشاط 

 ـ وسيله جيده للنمو العقلى و المعرفى للطفل كما انها تمثل وسيله ممتعه للتسليه

ـ أما بالنسبه للمشرفه فهى وسيط جيد لنقل المعرفة المطلوبه للطفل فيمكنها أن 
وب الشرائح المصوره أو المرسومه مما يؤدى تستخدمها فى ىسرد القصص بدال من أسل

 لتفاعل الطفل معها أكثر 

ـ و إذا أستخدمها الطفل بنفسه ستكون وسيله جيده للنمو الحركى و العصبى له من خالل 
حركة األصابع فى تحريك العرائس إلى جانب انها تعتبر وسيله جيده فى تنمية المهارات 

 الفنيه للطفل بوجه عام

 

 ــ: ط أهداف النشا

 ـ تنمية الخيال و اللعب اإليهامى لدى الطفل و التوافق العضلى العصبى أيضا

 ـ نقل المعارف المختلفه من خالل القصه و المسرحيه و األغنيه بأسلوب محاكى للواقع

 ـ تنمية الحس الفنى لدى الطفل و إستنفار المواهب 
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 ـ مسرح العرائس4

 ـ: وصف النشاط 

لح كوسيله تستخدمها المشرفه مع األطفال فى لعبه فنيه هامه تصلح لألطفال كما تص
 أنشطه أخرى كالقصص و المسرحيات و األغانى

 (هذا النشاط يصلح للتنفيذ بالحضانات العاديه )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ: مستلزمات تنفيذ النشاط 

 ـ كرتونه فارغه متوسطة الحجم 

 (القص و اللزق ـ الكونسون ) ـ بعض األوراق الملونه 

 (سلوتب و يفضل الشكرتون الملون ) يت ـ الصق تثب

 ـ مقص ، ألوان ، خيوط ملونه و يمكن إضافة مشابك غسيل أيضا
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 ــ : طريقة تنفيذ النشاط 

 ـ تفتح الكرتونه من ناحيه واحده فقط

 ـ يقص أعلى الكرتونه على شكل دوائر صغيره 

 (مسرح العرائس ) ـ يلصق الشكرتون أعلى فتحة الكرتونه ويكتب بخط كبير ملون كلمة 

 ـ يرسم باأللوان داخل الكرتونه 

 ثم تقص( الكونسون ) ـ ترسم عرائس و أشكال على الورق 

 ـ يتم لضم هذه األشكال و العرائس بالخيوط الملونه

 ـ توضع من اعلى الكرتونه من خالل الفتحات الدائريه التى تم قصها ثم تربط بالمشابك      

 ذلك بتحريك العرائس من اعلى الكرتونه عن طريق المشابك  ـ يمكن للمشرفه أن تقوم بعد

 

 ـ: أهمية النشاط 

 ـ وسيله جيده للنمو العقلى و المعرفى للطفل كما انها تمثل وسيله ممتعه للتسليه

ـ أما بالنسبه للمشرفه فهى وسيط جيد لنقل المعرفة المطلوبه للطفل فيمكنها أن 
وب الشرائح المصوره أو المرسومه مما يؤدى تستخدمها فى ىسرد القصص بدال من أسل

 لتفاعل الطفل معها أكثر 

ـ و إذا أستخدمها الطفل بنفسه ستكون وسيله جيده للنمو الحركى و العصبى له من خالل 
حركة األصابع فى تحريك العرائس إلى جانب انها تعتبر وسيله جيده فى تنمية المهارات 

 الفنيه للطفل بوجه عام

 

 ــ: ط أهداف النشا

 ـ تنمية الخيال و اللعب اإليهامى لدى الطفل و التوافق العضلى العصبى أيضا

 ـ نقل المعارف المختلفه من خالل القصه و المسرحيه و األغنيه بأسلوب محاكى للواقع

 ـ تنمية الحس الفنى لدى الطفل و إستنفار المواهب 
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 ـ لعبة األطواق5

 ــ: وصف النشاط 

لتنفيذ يشارك فيها األطفال بأداء بدنى متمثل فى القفز وهى أقرب لعبه حركيه جماعية ا
 (األولى ) للعبه المعروفه القديمه 
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 ــ: مستلزمات تنفيذ النشاط  

 (البرتقالية اللون ) ـ لفه من غطاء أسالك الكهرباء البالستيك 

 لفافات مختلفة األلوانـ شيكرتون ملون عدة 

 ـ مقص أو كتر 

 ــ: طريقة إعداد النشاط 

 ـ يتم تقطيع اللفافه البالستيكيه على شكل أطواق بالمقص أو الكتر

 ـ يلصق طرفى الطوق بالشكرتون 

 ـ يزين الطوق بالشكرتون الملون 

 ــ: طريقة تنفيذ النشاط 

 ـ توضع األطواق على األرض بشكل متسق

 بالقفز داخل كل طوق بحركة قفز واحده أو برجل ثم األخرىـ يقوم األطفال 

 ـ يتناوب األطفال فعل ذلك و هكذا

 ـ يمكن دمج أغنيه أثناء اللعب يرددها األطفال

 ــ: أهمية النشاط 

اللعبه حركيه تحمل بداخلها الفوائد المعروفه للنشاط الحركى كما أنها تعد لعبه جماعيه 
 ينخرط فيها األطفال فى الحضانه معا على الرغم من أدائها الفردى 

 ــ: أهداف النشاط 

ـ النمو الحركى للطفل و التوافق العضلى العصبى من خالل القفز برجل واحده أو 
 اإلثنين معا

ـ مشاركة الطفل أقرانه فى الحضانه فيدعم هذا تفاعله اإلجتماعى و إندماجه معهم كما 
 يؤدى لإلستمتاع لألطفال بوجه عام
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 ـ لعبة األطواق5

 ــ: وصف النشاط 

لتنفيذ يشارك فيها األطفال بأداء بدنى متمثل فى القفز وهى أقرب لعبه حركيه جماعية ا
 (األولى ) للعبه المعروفه القديمه 
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 ــ: مستلزمات تنفيذ النشاط  

 (البرتقالية اللون ) ـ لفه من غطاء أسالك الكهرباء البالستيك 

 لفافات مختلفة األلوانـ شيكرتون ملون عدة 

 ـ مقص أو كتر 

 ــ: طريقة إعداد النشاط 

 ـ يتم تقطيع اللفافه البالستيكيه على شكل أطواق بالمقص أو الكتر

 ـ يلصق طرفى الطوق بالشكرتون 

 ـ يزين الطوق بالشكرتون الملون 

 ــ: طريقة تنفيذ النشاط 

 ـ توضع األطواق على األرض بشكل متسق

 بالقفز داخل كل طوق بحركة قفز واحده أو برجل ثم األخرىـ يقوم األطفال 

 ـ يتناوب األطفال فعل ذلك و هكذا

 ـ يمكن دمج أغنيه أثناء اللعب يرددها األطفال

 ــ: أهمية النشاط 

اللعبه حركيه تحمل بداخلها الفوائد المعروفه للنشاط الحركى كما أنها تعد لعبه جماعيه 
 ينخرط فيها األطفال فى الحضانه معا على الرغم من أدائها الفردى 

 ــ: أهداف النشاط 

ـ النمو الحركى للطفل و التوافق العضلى العصبى من خالل القفز برجل واحده أو 
 اإلثنين معا

ـ مشاركة الطفل أقرانه فى الحضانه فيدعم هذا تفاعله اإلجتماعى و إندماجه معهم كما 
 يؤدى لإلستمتاع لألطفال بوجه عام

 



 

 كفر الشيخ
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 العاب االطفال الرضع من الميالد وحتى عامان
 

تعتبر هذه الفترة من اهم الفترات التي تثرى معارف الطفل رغم عدم اهتماام الثثيارين مان دور    
 ,التغذية والنواحي الصحية فقط الحضانة بها واقتصار العناية بهم على 

دون مالحظة ان الطفل في هذه الفترة لديه رغبة ثبيرة جدا في االستثشاف والتعلم الذاتي للعدياد   
من المهارات والتي يمثن ان اساعد نموه فيها عن طريق اثراء بيئته التربوية بالعديد من المثيرات 

 .صوات والثالم والتفثير المختلفة من العاب تساعده على تعلم االلوان واال
ونحن هنا اذ نحاول توضيح بعض االفثار البسيطة إلنتاج العاب قد تساعد في نمو الطفل الجسماني 

 .نواحي النمو المختلفة  يوالحسى وباق
 .وهناك بعض االرشادات التي يمثن ان تفيد عند تنفيذ االلعاب 

 .الباترون بالضبط وال تترك أي مسافة عند رسم الباترون على القماش يتم الرسم على اطراف  
 .عند قص القماش تترك مسافة صغيرة إلمثان الحياثة بسالم 

 .مراعاة استخدام انواع اقمشة جيدة ثابتة االلوان 
 .يفضل الحشو بالفايبر حيث انه يمثن غسلة بسهولة 

 .ة به يجب غسل االلعاب بصفة دورية لضمان نظافتها ويفضل ان يثون لثل طفل لعبة خاص
 .يمثن استخدام المالبس غير المستعملة في انتاج االلعاب 

 .االلعاب التي تنمى الحواس لدى الطفل افضل من تلك الصماء الجوفاء 
 .يجب اختيار االلعاب التي تناسب مرحلة الطفل  العمرية 

 .يفضل مشارثتك للطفل اثناء اللعب مما يساعد على اثراء لغته وتوجيه تفثيره 
                                                                      

 
                                                         

  

قام بإعداد وتنفيذ األلعاب                                   
 ايمان محمد إبراهيم/ االخصائية 

 منسق جايثا بمحافظة ثفرالشيخ



 

 كفر الشيخ
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 لعبة سلة الكنز
.تنمية حواس الطفل المختلفة من شم ولمس وسمع نظر تذوق   

.حث الطفل على الحبو عند وضع اللعبة في احد االرثان   
 امتاع الطفل باأللعاب المتعددة داخل السلة والتي يمثن وضع أي شيء امن بها

 طريقة عمل اللعبة
( .حسب الرغبة ) او خوص بالقماش او ترثها بدون تغليف  تغليف سلة بالستيثية  

.وضع أي العاب قد تصدر صوتا او ذات الوان جذابة او أي مخلفات امنة وجذابة   
او حبات (للشم ) حياثة بعض االشثال وحشوها بمواد ذات رائحة جذابة مثل الينسون او النعناع  

( . للمس والصوت) الذرة او االرز او شفاطات مقطعة   
يفضل وضع بعض الملح على المواد الغذائية المحشو بها االلعاب لتجنب فسادها  -: ملحوظة 

. ويمثن تغييرها وغسل االلعاب القماشية ثل فترة   
 

 االهداف

 شهور وحتى عام 4لألطفال من 



 
 

~ 24 ~ 
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 االهداف

 شهور وحتى عام 4لألطفال من 
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 لعبة العضاضة
مساعدة الطفل اثناء فترة التسنين على تخفيف االمه وخصوصا اذا فثت 

 .الثالجة العضاضات من اللعبة ووضعت في 
 .ادراك الطفل لأللوان واالشثال 

 .تحفيز نمو األيدي والقدرة على االمساك باألشياء 
يمثن فك وترثيب العضاضات لغسلها باستمرار ووضعها بالثالجة   -: ملحوظة 

 لتسثين اثبر آلالم التسنين

 اشهر وحتى عام 5لألطفال من 

 طريقة عمل اللعبة
يرسم ويقص مثلث على القماش 

ويحيك بالخيط ويحشى بالفايبر مع 
.ترك فتحات للجناحين واالقدام   

.ترثب االجنحة على جانبي المثلث   
ترثب السيقان واالقدام وتحشى 

.بالفايبر   
تشثل مالمح الديك بالقماش 

.والخيط   
.تحاك االربطة في جناحي الديك   
.تربط العضاضات باألجنحة    

 



 
 

~ 24 ~ 
 

  

 لعبة الحصالة
 .تقوية عضالت الطفل 

 .تعريف الطفل على االلوان المختلفة 
 .الطفل على الترثيز تنمية قدرة 

 ادخال البهجه والسرور على نفس 
 . اشهر 6مناسبة لألطفال من عمر 
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البيض ساندويتش  

  تنمية مفردات الطفل اللغوية. 
  تنمية المفاهيم الرياضية. 
  تقوية عضالت الطفل. 

 طريقة عمل اللعبة

 مناسب لالطفال من عام وحتى ثالث سنوات 
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الدوائرلعبة فك وتركيب   طريقة عمل اللعبة 

ثم تقص ( مقدمة اللعبة ) يحدد شثل الدائرة الثبرى علي القماش المزدوج 
 .الدائرة ويتم حياثتها ثم يتم حشوها بالفايبر وحياثة الجزء المتبقي 

نحدد شثل مؤخرة اللعبة علي القماش المزدوج ثم تقص وتتم حياثة القماش 
 . وحشوه وحياثة الجزء المتبقي 

 .يتم حياثة وحشو ثل دائرة علي حده 

اللعبة   وتوصل الجديلة بمقدمة ومؤخرة( ضفيرة ) يتم تجهيز جديلة من القماش 

 لومؤخرةومؤخرةومؤخرة 

تساعد على تقوية عضالت الطفل وتساعدة على 
تساعد  –تمييز األلوان ومعرفة شثل هندسى جديد 

 على تقوية التأزر البصرى الحرثى  

 مناسب لألطفال من عام وما فوق   
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الدوائرلعبة فك وتركيب  لعبة فك وتركيب لعبة فك وتركيب لعبة فك وتركيب لعبة فك وتركيب لعبة فك وتركيب لعبة فك وتركيب لعبة فك وتركيب لعبة فك وتركيب    طريقة عمل اللعبة
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 .الدائرة ويتم حياثتها ثم يتم حشوها بالفايبر وحياثة الجزء المتبقي 

نحدد شثل مؤخرة اللعبة علي القماش المزدوج ثم تقص وتتم حياثة القماش 
 . وحشوه وحياثة الجزء المتبقي 

 .يتم حياثة وحشو ثل دائرة علي حده 
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 لومؤخرةومؤخرةومؤخرة 

تساعد على تقوية عضالت الطفل وتساعدة على 
تساعد  –تمييز األلوان ومعرفة شثل هندسى جديد 

 على تقوية التأزر البصرى الحرثى  

 مناسب لألطفال من عام وما فوق   

 



 
 

~ 24 ~ 
 

  

 طريقة عمل اللعبة
 .جانب  2تحدد جوانب السمثة علي القماش عدد 

 سويا نضع راس السمثة علي قطعة الجانب ثم نقوم بحياثتهما
 .من الجانبيين ثم نوصل الجانبين سويا  

يوصل بطن السمثة مع الجانبين وتترك فتحة من أسفل للحشو ثم يتم 
بالفايبر وتقفل الفتحة مرة أخري جيدا بعد وضع غطاء  حشو السمثة

 ( .انظر طريقة عمل الثرة ) الزجاجة الذي يصدر صوتا 

يتم توصيل ذيل السمثة بجسمها ثم تحدد الزعانف وتقص ثم             
 توصل بجانبي راس السمثة وتحدد األعين والفم وبهذا نثون قد انتهينا 

شخشية السمكةلعبة   

 االهداف

 تنمية حواس الطفل من سمع ولمس  -
 اثراء ذاثرة اللونية -
 حث الطفل على االمساك باالشياء -

 شهور وما فوق 4منسبة لألطفال من 

سوياسويانضع راس السمثة علي قطعة الجانب ثم نقوم بحياثتهمانضع راس السمثة علي قطعة الجانب ثم نقوم بحياثتهما

يوصل بطن السمثة مع الجانبين وتترك فتحة من أسفل للحشو ثم يتم يوصل بطن السمثة مع الجانبين وتترك فتحة من أسفل للحشو ثم يتم يوصل بطن السمثة مع الجانبين وتترك فتحة من أسفل للحشو ثم يتم 
بالفايبر وتقفل الفتحة مرة أخري جيدا بعد وضع غطاء بالفايبر وتقفل الفتحة مرة أخري جيدا بعد وضع غطاء بالفايبر وتقفل الفتحة مرة أخري جيدا بعد وضع غطاء 

( .( .انظر طريقة عمل الثرة انظر طريقة عمل الثرة انظر طريقة عمل الثرة 
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يتم توصيل ذيل السمثة بجسمها ثم تحدد الزعانف وتقص ثم يتم توصيل ذيل السمثة بجسمها ثم تحدد الزعانف وتقص ثم يتم توصيل ذيل السمثة بجسمها ثم تحدد الزعانف وتقص ثم 
توصل بجانبي راس السمثة وتحدد األعين والفم وبهذا نثون قد انتهينا توصل بجانبي راس السمثة وتحدد األعين والفم وبهذا نثون قد انتهينا توصل بجانبي راس السمثة وتحدد األعين والفم وبهذا نثون قد انتهينا 

اثراء ذاثرة اللونية--
حث الطفل على االمساك باالشياءحث الطفل على االمساك باالشياء--

شهور وما فوقشهور وما فوق4منسبة لألطفال من منسبة لألطفال من منسبة لألطفال من 

يتم توصيل ذيل السمثة بجسمها ثم تحدد الزعانف وتقص ثم يتم توصيل ذيل السمثة بجسمها ثم تحدد الزعانف وتقص ثم 
توصل بجانبي راس السمثة وتحدد األعين والفم وبهذا نثون قد انتهينا توصل بجانبي راس السمثة وتحدد األعين والفم وبهذا نثون قد انتهينا 

االهداف

تنمية حواس الطفل من سمع ولمس تنمية حواس الطفل من سمع ولمس تنمية حواس الطفل من سمع ولمس تنمية حواس الطفل من سمع ولمس --
اثراء ذاثرة اللونيةاثراء ذاثرة اللونيةاثراء ذاثرة اللونية-

حث الطفل على االمساك باالشياءحث الطفل على االمساك باالشياءحث الطفل على االمساك باالشياء
شهور وما فوقشهور وما فوق
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 لعبة المثلثات الملونة  
 والعضالت الدقيقة  تحفيز نمو األصابع. 
 واالبتثار  تطوير القدرة على التخيل. 
   االسااتمتاع بمعرفااة ملمااس الخامااات 

 .واأللوان المختلفة 

 طريقة عمل اللعبة
 .يحدد العدد المناسب من المثلثات علي القماش 

 .تتم سراجة المثلثات علي ظهر القماش 

 .تحشي جميع المثلثات بالفايبر 

 .تقفل فتحة الحشو بعناية 

 .شثل المثلث بعد الحشو 

 .يرثب الجزء السفلي من الثبسوالت في النصف االخر من المثلثات 

 .يتم إنهاء الشثل بعناية ودقة 

 لالطفال من عام ونصف وحتى ثالث سنوات
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 لعبة األشكال الهندسية  
     رفع القدرة علاى اإلدراك والفهام عان

 .طريق معرفة أسماء األشياء 
   والتعارف   حاساة النظار  تحفيز نماو

 .علي األشثال الهندسية 
     تحفيز نمو األيادي واألحاسايس عان

طريااق قيااام الطفاال بتشااغيل اللعبااة 
 .له تتراءىبالطريقة التي 

    تنمية القدرة علي الربط باين العالقاات
  .وتنمية العضالت الدقيقة .المختلفة 

    رفع القدرة علاى اإلدراك والفهام عان    رفع القدرة علاى اإلدراك والفهام عان
طريق معرفة أسماء األشياء 

  تحفيز نماو
علي األشثال الهندسية علي األشثال الهندسية 

    تحفيز نمو األيادي واألحاسايس عان
طريااق قيااام الطفاال بتشااغيل اللعبااة 



طريااق قيااام الطفاال بتشااغيل اللعبااة 
بالطريقة التي بالطريقة التي 

   تنمية القدرة علي الربط باين العالقاات

    تحفيز نمو األيادي واألحاسايس عان
طريااق قيااام الطفاال بتشااغيل اللعبااة 



.وتنمية العضالت الدقيقة وتنمية العضالت الدقيقة وتنمية العضالت الدقيقة .المختلفة المختلفة  المختلفة 

 هندسية  عليه وتفرغ من اإلسفنج يحدد شثل اللعبة علي مربع من اإلسفنج ثم تحدد األشثال ال

 .تغلف طبقة اإلسفنج  العليا بالقماش بعد تحديد شثل األشثال الهندسية عليها وتفريغها 

تغلف األشثال الهندسية 
 .بالقماش 

 تحاك الحيوانات والطعام الخاص بثل حيوان علي شثلين هندسيين 

 يتم لصق صور الحيوانات فوق الطبقة السفلية من اإلسفنج ثم تحاك الطبقة العليا 

يتم إنهاء الشثل بعناية 
 .ودقة 

 يتم حياثة طعام ثل حيوان علي الشثل المناسب له

 طريقة عمل اللعبة

يتم إنهاء الشثل بعناية يتم إنهاء الشثل بعناية يتم إنهاء الشثل بعناية 

لالطفال من عام ونصف وحتى ثالث 
 سنوات
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 لعبة الفول األخضر
  تنمية مفردات الطفل اللغوية. 
  تنمية المفاهيم الرياضية. 
  تقوية عضالت الطفل. 

 طريقة عمل اللعبة
يرسم شثل بيضاوي علي القماش 

 .يتم قص جزء من منتصف القماش  .           ويحدد المنتصف 

( السوسته ) تتم حياثة السحاب 
 .في منتصف القماش 

 ( .قرن الفول ) يتم قلب الجراب 

يحدد شثل بذور الفول علي القماش 
 .المزدوج ثم يقص ثم يتم حياثته 

 .يتم الحشو بالفايبر لتصبح حبة مثتملة 

 .البذور جاهزة لوضعها داخل قرن الفول 

من عام وخمس شهور مناسب لالطفال 
 وحتى ثالث سنوات
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 يتعلم الطفل من خالل اللعب والترفيه
 
 
 
 

- سنوات ٤لألطفال من سنتين الى  -

  - عامان وحتى أشهر ثالثة من لألطفال -


