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 المقدمة
 

 االجتماعي،  التعلم  كفاءات تعزيز المجمع في االلعاب  هذه من الهدف!   العاطفي االجتماعي التعلم العاب مجمع (SHLS) في بكم مرحبا

  والمثابرة النزاعات، حل ة،يجابياال االجتماعية المهارات العاطفة، تنظيم ، الذهن ةيتقو - (SEL) العاطفي
 
 :هي SHLS في العاطفي االجتماعي التعلم العاب ان

  درس من دقيقة ٣٠ مرور بعد للعب الذهاب SEL 
  سنا األكبر لألطفال تعديلها يمكن ولكن ، سنة ١١-٦ اعمار بين لألطفال مصممة. 
  الجنسين بين والمساواة الثقافية السياقات مختلف مع للتكيف معدة. 
  الموارد لةيقل بيئات في استخدامها ممكن  
  لالختصاصات وفقا مصممة SEL متعددة كفاءات بتطوير تقوم أالنشطة معظم أن بالرغم خمسة،ال. 

 

 SEL  لعبة الختيار خطوات أربع هناك

 
 SEL لعبة اختار ، المقترحة لاللعاب الموارد أو المساحة لديك يكن لم اذا.  SEL دورة  مخطط في SEL لعبة مقترحات توفير يتم: ١٢-١ األسابيع
 .أدناه األربع الخطوات باستخدام مختلفة

 
 السابقة األربعة الخطوات باستخدام SEL ألعاب اختيار :٣٦-١٣ األسابيع

 

 المحتویات جدول في SEL لعبة حدد: ١ الخطوة

 
 ذيال أالسابيع تحدد التي" المتطابقة االسابيع" قائمة تجد المحتويات جدول في SEL لعبة كل اسم تحت(. ٢) صفحة المحتويات جدول إلى أنتقل

 تمديدها ويمكن بالمرونة تتسم SEL العاب بعض. نشاط لكل الالزم الوقت تجد سوف" المتطابقة االسابيع" تحت. االلعاب تلك ا هيف تلعب أن يجب

 اختر األسبوع، مع تتوافق التي األلعاب جدول من .دقيقة ٦٠ لمدة SEL تستمرالعاب أن المفترض من. المطلوب النحو على اختصارها أو

 .دقيقة ٦٠  إلى تصل لکي األلعاب
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الصحيحة الصفحة الی اذهب:  ٢ لخطوةا  
 

االنشطة لتلك المحددة الصفحة رقم الى اذهب  

 
 

                   
 
 

 

 والموارد المساحة متطلبات من تحقق: ٣ الخطوة

 
 كدتأ. المختارة للعبة" الموارد"و" المساحة" متطلبات اقرأ. نشاط كل بداية في النشاط ملخص سترى ،SEL  العاب  صفحة في

 .SHLSل تختاره نشاط كل لتطبيق الالزمة والموارد المساحة لديك أنه من
 

                     

 
                       

 

 آخرى واحدة اختيار أو للعبة النهائية الصيغة وضع: ٤ الخطوة

 
 ال أنك وجدت إذا اما. SEL لجلسة عليها األخيرة اللمسات ضع المختارة، األلعاب لتنفيذ الالزمة والموارد المساحة لديك كانت إذا

 التي SEL لعبة أي واختر المحتويات جدول راجع االسبوع، ذلك حسب المقترحة SEL ألعاب من ألي الموارد أو المساحة تملك

 .األسبوع ذلك في SEL كفاءة تعزز ان شأنها من
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 SEL ألعاب تنفيذ كيفية
 

 االستعدادات
 

 .بعناية األخيرة اللمسات وضع SEL ألعاب اقرأ :١ الخطوة
 عن نصائح وهنالك. مطلوب هو كما ،SHLS في األطفال وعدد والسياق العمرية، الفئة حسب SEL العاب بمالئمة  قم:٢ الخطوة

 .المالئمة کيفية
 فهم مانلض المناسبة اللغة استخدام ،"اللعب طريقة" فقرة نهاية في موجودة تكون والتي بعناية اللعبة رسالة قراءة  :٣ الخطوة

 .صفك في األطفال
 .للنشاط والتحضير المساحة بترتيب قم الموارد، اجمع: ٤ الخطوة

 ايجاد حاول و. مرة كل کلمة كلمة قرائتها من بدال اللعبة تسهيل من تتمكن حتى أخرى مرة القواعد اقرأ: ٥ الخطوة 

 أفضل بشكل تسهيلها على لمساعدتك مقترحات

.     

 

 :للتيسير العامة التوجيهية المبادئ

 
 سالمتهم اجل من المحددة المساحة خارج الخروج عدم لألطفال قل و اللعبة حدود بوضوح اختار. 
 وأمانة بنزاهة اللعب أهمية تعزيز. 
 فازوا إذاف. قدراتهم بأفضل بها يقوموا أن يجب حيث".الشريفة المنافسة" روح عن األطفال  مع فتکلم تنافسية اللعبة كانت إذا 

 بأن نعترف أن يجب خسروا إذا اما خسروا، الذين األطفال من يسخروا وال الموضوع هذا في  متواضعين يكونوا أن يجب

 خسر وا فاز الشخص ذلك كان إذا ما عن النظر بغض يتم ان يجب ذلك تعزيز. له والتصفيق أفضل بشكل لعب آالخر الشخص

 SEL مهارات يعززوا ان الجميع على وان
 ةالحساس المواضيع لتجنب مقترحات هنالك فأن. األطفال عند المؤلمة األفكار أو السلبية المشاعر تبرز قد األلعاب بعض 

 اإلسعافات تدريب في تعلمته ما راجع متوقع، غير بشكل ذلك حصل إذا هذا، ومع ذلك حدوث عدم من التأكد في للمساعدة

 .المناسب الشخص إلى الطفل وإحالة األولية النفسية
 العمر بحس األطفال من المجموعات لتشکيل طريقة أفضل اختر اللعبة قراءة أثناء. مجموعات تشکيل تتطلب األلعاب من العديد 

 .الجنس أو/  و
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 الذهن ةیتقو
 

 
 

 هناك؟ فعلت ماذا انظر .1
 

 سنة ١١ -٦ العمریة الفئة

 الذهن تقوية: SEL کفاءة

 ٣،٤،٥،٦،٧: المتطابقة االسابیع

 الميسر بها قام التي اإلجراءات تذکرجميع :اللعبة من الهدف

 دقيقة ٤٥: الوقت
 طفال ٣٠ :المجموعة حجم

 مريح بشكل فرق ٥ ل جلوس مساحة :المساحة

 النتيجة لتسجيل ورقة أو لوحة قت،ؤالم :الموارد

 عمللا عينة انظرالی) العمل مجموعات باعداد ،قم(أدناه التسجيل بطاقة مثال انظرالی) النتائج لتسجيل ورقة أو لوحة :إالعداد

 (أدناه

 ، C فريق ،B ،فريقA فريق مثل، فريق لکل أسماء وضع. فريق لكل العبين ٦ - ٥ من تتكون فرق إلى المجموعة بتقسيم قم

 .الخ

 

 :اللعب طریقة

 الفرق بين منافسة توجد. 
 لفريق المهمات من واحدة باداء  قم A کله الصف أمام. 
  اإلجراءات جميع تذكرواي أن حاولواي وان دا،يج المراقبة األطفال یعل يجب. 
 فريق وإعطاء!" أابد" لهم قل االداء، من االنتهاء بعد A الميسر بها قام التي باإلجراءات اميوالق للتذكر واحدة دقيقة. 
 صحيح بشكل تذکرونهي اجراء كل مقابل واحدة نقطة على حصليس فريق كل. 
 الفائز الفريق وأعلن النهاية، في النقاط احسب. 
 يف مختلفة إجراءات وتذكر االهتمام و االصغاء االستماع، كيفية مارستم اللعبة، هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 ". أفضل بشكل التعلم على وتساعدك ذکاء اكثر تكون ان على تساعدك المهارات هذه. عقولكم
 

 :أدناه المقترحة االجراءات بعض

 .بك الخاص للسياق مناسبة تکون ان ويجب الحاجة حسب يكون بها القيام@ 
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 ٥ الجولة

 تنظر وكأنك تظاهر.١
 وتمشط المرآة الی

 شعرك

 طالبين الی المشي. ٢
 ومصافحتهم

 أصوات بعض تقليد. ٣
 الحيوانات

 عينيك اغمض. ٤
 إلى خطوات ٣ وارجع
 الوراء

 مثل نفسك مدد. ٥
 الشجرة

 !"اه" وقل اجلس. ٦

 ٤ الجولة

 القميص اکمام اطوي. ١

 ترفع وکأنك تظاهر. ٢

 هانزل ثم جدا ثقيل شيء

 خطوات ٥ المشي. ٤
 بالسقوط والتظاهر

 ٣ والجلوس الوقوف. ٥
 مرات

 االختباء و الوقوف. ٦
 أو ما شيء وراء

 ما شخص

 

 ٣ الجولة
 األرض على ساجل. ١

 تاکل كأنك و تظاهر. ٢
 الطعام

 تشرب وكأنك تظاهر. ٣
 الماء

 يدك ضع انهض،. ٤
 بغناء وابدء قلبك على

 أغنية من سطرواحد

 صعودا القفز. ٥
 مرات ٣ وهبوطا

 على االستلقاء. ٦
 والتظاهربانك األرض

 .نائم

 

 ٢ الجولة
 الصف في امشی-١
 الطالب كتف المس-٢
 من زاوية إلى اقفز-٣

 الصف
 وسط الی ارجع  -٤

 راکضا الصف
 قليال ارقص -٥
 و" هههههوو" قل -٦

 بيديك صفق
 

 ١ الجولة

 واحدة قدم على اقفز. ١
 مرات ٥

 أنفك حك.٢

 الطالب نحو المشي. ٣
 الكتف من لمسه و

 أي أو) كتابا التقط. ٤
( الصف في شيء

 رأسك على ووضعه

 مع تمشي أن حاول. ٥
 شيء اي أو) الكتاب

 رأسك على( آخر

 اي أو) الكتاب وضع. ٦
 أخرى مرة( آخر شيء

 مكانه في

 

 على للحفاظ قدرالمستطاع ومثيرة مضحكة الحرکات اجعل لكن. غيرها اخرى بنفسك تضع وان الحرکات هذه تغيير يمكنك!

 .األطفال مشارکة

 .منك بدال الحرکات وتقديم اختيار األطفال من تطلب أن يمكنك اللعبة، هذه علی األطفال يتعود عندما!

 .عكسي بترتيب بالحرکات القيام خالل من سنا األكبر العمرية للفئة اللعبة هذه تتالئم ان يمکن@

 الحرکات عدد انقاص أو زيادة يمكنك حرکات، ٦ يتذکروا أن األطفال على الصعب من أو جدا السهل من تشعرانه كنت إذا@

 .جولة كل في

 .بك الخاص للسياق مالئمة أنها من تأكد أعاله، المقترحة اإلجراءات تستخدم كنت إذا@

 بما لعبةال في إشتراكهم من تأكد الصف، في جسدية إعاقات من يعانون أطفال هناك كان إذا: الحساسة المواضيع لتجنب اقتراح

 أن من تأكد البصر، ضعف لديه شخص B فريق في کان إذا المثال، سبيل على. أيضا يؤدوها أن يمكن التي الحرکات ذلك في

 (مرات ٥ التصفيق  مثل) يسمعها ان يمکن التي الحرکات تشمل
. 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج بطاقة التسجیل:

 فریق هـ فریق د فریق ج فریق ب فریق  ا الجولة

١      

٢      
٣      
٤      
٥      
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  مونغ - مانغ – نغيم .2
 

 سنة ١١ - ٦ :العمریة الفئة

 الذهن تقوية :SEL كفاءة

 ٢،٤،٥،٦،٧ :المتطابقة االسابیع

 لردل واالستعداد القواعد تذكر االنتباه، :اللعبة من الهدف

 دورك ياتي عندما

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ :المجموعة حجم

 بيرةك دائرة لتشكيل لألطفال الکافية المساحة :المساحة

 استعدادات/  موارد اي الی بحاجة ليس

 .كبيرة دائرة في يقفون األطفال جميع

 

 :اللعب طریقة

 ضيقة دائرة ضمن اللعبة ستقام - النطاق ديتحد. 
 مينغ"!  - ويقول آخر شخص إلى بوضوح النظر خالل من اللعبة يبدأ ان االطفال احد من اطلب" 
 مانغ" ويقول الدائرة في آخر شخص یال ريشي و( نظري)ختاري سوف!" مينغ"  یعل حصل الذي الطفل"! 
 مونغ" ويقول الدائرة في آخر شخص رإلىيشي و نظري سوف! "مانغ' یعل حصل الذي الطفل" ! 
 شيء باي قومي ال!" مونغ" على حصل الذي الطفل. 
 ويقول ما شخص رإلىيشيو ختاري أخرى مرة الجولة بدأيس!" مونغ" حصل الذي الشخص نيمي  على الذي الطفل 

 "!مينغ"
 جدا واضح بشكل وتشير تنظر أن تذكر! 

 مونغ-مانغ بمينغ اميبالق استمر  
 السرعة ادةيبز قم ثم ببطء ابدأ! 

  مكانه في والجلوس! "اخطأت أنا! مونغ! مانغ! مينغ" ويقول يديه، رفعي ان جبي اخطأ أو الدور فاته من. 
 لهم التصفيق عيالجم من واطلب. أطفال ٥ یبقي حتى استمر. 
 لالجابة نيمستعد نکون فيوک اهتمامنا نركز ان و تذكرالقواعد، كيفية مارستم اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 ". أفضل متعلما تجعلك و هنالذ تقوي المهارات هذه. صحيح بشكل
 

 

 بتييحق في وجدی ماذا .3
 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة
 الذهن تقوية :SEL كفاءة

  ٣،٤،٥،٦،٧: المتطابقة االسابیع
 الحقيبة في الموجودة األشياء جميع تذكر و حفظ :اللعبة من الهدف

 دقيقة ٣٠: الوقت

 طفال ٣٠ :المجموعة حجم
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 كبيرة واحدة دائرة لتشكيل لألطفال الکافية المساحة :المساحة
 لتغطية كبيرة قماش قطعة حولك، من الحجم كبير الی متوسط شيء ١٥ فيها صينية أو القماش من كبيرة قطعة :الموارد

 .الصينية في لألشياءالموجودة قائمة مؤقت، طفل، لكل رصاص وقلم واحدة ورقة األشياء،

 .الحقيبة في الموجودة باألشياء قائمة. كبيرة صينية أو كبيرة قماش قطعة على ووضعها شيء ١٥ جمع :االستعدادات
 

 .رؤيتها للجميع يمكن حيث الوسط في الحقيبة ضع. كبيرة واحدة دائرة في الجلوس األطفال جميع من اطلب

 

 يجلسوا نا األوالد جميع من البعض،اطلب بعضهم بجانب الجلوس في مرتاحين ليسوا والفتيان الفتيات أن تشعر كنت ذاا@

 .منفصلتين مجموعتين ضمن اللعبة تلعب أن أيضا يمكنك. اآلخر الجزء في والفتيات الدائرة من واحد جزء في معا

 :أللعب طریقة

 الدائرة وسط في األشياء جميع مع ةينيالص/  القماش قطعة ضع. 
 داخلها شيء كل حفظ ومحاولة للنظر دقائق ٥ األطفال إعطاء. 
 يف اءياالش یال للنظر أماكنهم في الوقوف أو الجلوس لألطفال يمكن 

 .آخر شخص دفع أو األمام یال تقدمواي أن يمكنهم ال ولكن الحقيبة

 
 و ةينيالص / القماش يرى أن يمكن الدائرة في طفل كل أن من تأكد !

 .صغيرة مجموعات ٣-٢ ضمن تلعب أن يمكنك عوا،يستطي لم إن
 كبيرة قماش بقطعة  اءياالش غطي دقائق، ٥ بعد. 
 األشياء جميع لرسم دقائق ٥ األطفال إعطاء. 

 
 نم بدال القائمة کتابة يمكنهم الكتابة، على قادرين األطفال كان إذا!

 .الرسم
 اخر شخص من المساعدة طلب مکنهميوال. لوحده بالقائمة قومي طفل کل. 
 بقربهم الجالس الشخص مع قائمتهم تبادل منهم اطلب دقائق، ٥ بعد. 
 األشياء قائمة من انت تقرأ نمايب ، زمالئهم اجابة مراجعة منهم اطلب 

  .سلفا المعدة
 جيد بشكل لعبوا النهم ألنفسهم التصفيق األطفال من اطلب. 
 لىع اهتمامنا زيترک ةيكيف مارسنا اللعبة، هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 التعلم و الذکاء على تساعد المهارات هذه ان. عقولنا في وتذكرها األشياء

 ." أفضل بشكل
 

 ٨ من تتكون القائمة اجعل سنا، األصغر االطفال مع اللعبة هذه تتالئم ان حاول @

 اشياء
 بطل يمکنك لوحدهم، األشياء تذكر على قادرين غير األطفال أن تشعر كنت إذا @

 .مشتركة واحدة قائمة إلعداد زوجي بشكل العمل

 .مجموعتين ضمن اللعب يمکن األطفال من ألكبيرة المجموعات مع تتالئم لكي @
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 قولی مونيس .4
 

 سنة ١١ - ٦ :العمریة الفئة

 الذهن تقوية :SEL كفاءة

   ٢،٤،٥،٦،٧:المتطابقة االسابیع

 " ....يقول سيمون" بعبارة تبدأ باالمورالتي فقط القيام و الجيد االستماع: اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 كبيرة واحدة دائرة لتشكيل لألطفال الکافية المساحة :المساحة

 شيء ال :الموارد

 شيء ال :إالستعدادات

 .رؤيتك  االشخاص لجميع يمكن بحيث الدائرة، في أيضا انت قف. كبيرة واحدة دائرة تشكيل االطفال من اطلب٪

 

 :أللعب طریقة

 سيمون هو الميسر. 
 اميقال عيالجم یعل ،"(رأسك یعل طبطب  قولي سيمون"  المثال سبيل على..." ) قولي سيمون" سيمون يقول عندما 

 .ها/قولهي بما
 هميعل بذلك، قاموا والالعبون ،"( رأسك یعل طبطب" مثل... ") قولي سيمون" ب العبارة  سيمون يبدأ لم إذا 

 .والجلوس اللعبة من الخروج

 

 .العبارات سرعة بزيادة قم ثم من و اوال ببطء تبدأ ان يجب!

 
 ألنفسهم التصفيق األطفال من اطلب. اطفال ٥ یبقي یحت باللعب استمر. 
 التي اءياالشب فقط والقيام ، سيمون قولهي کان ما على للتركيز الذکاء استخدمتم اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 ويجعلك الذکاء على ساعدي النه جدا مهم اهتمامك وتركيز ديالج االستماع ممارسة... " قولي سيمون"   بـ بدأت

 ." أفضل متعلما
 

  آخر اسم أي إلى" سيمون" اسم تغيير يمکنك @

 أو احدةو لجولة سيمون بدور للقيام لألطفال الفرصة اعطاء طريق عن سنا األكبر األطفال مع اللعبة هذه تتالئم ان يمکن @

 جولة من جزء
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 الماء کرة و السماء کرة .5

 
 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 الذهن تقوية :SEL كفاءة

  ٢،٣،٤،٥،٧: المتطابقة االسابیع

 األرض الماءعلى كرة ودحرجة الهواء في السماء كرة رمي تذكر: اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠: الوقت

 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 كبيرة واحدة دائرة لتشكيل لألطفال الکافية المساحة :المساحة

 مختلفة باحجام کرتان :الموارد

 على صولللح أدناه انظر. الورق من كبيرة قطع من کرتين صنع يمكنك االحجام مختلفة کرتان يتوفرلديك لم إذا: إالستعدادات

 .الورق من الكرة صنع كيفية حول إرشادات

 كبيرة دائرة تشكيل االطفال من اطلب

 .التفضيل حسب جلوسا او قياما اللعبة بهذه القيام يمکن !

 

 اللعب:طریقة 

  الماء كرة تكون واآلخرى السماء كرة لتكون واحدة كرة اختيار. 
  األرض على الماء كرة تدحرج أن ويجب دائما تلقى أن يجب السماء كرة أن للطفل اشرح. 
 المجموعة في لطفلين  نيالكرت اعطي. 
 إلى برميها يقوم ان جبي عليها حصلي سوف والذي آخر، شخص إلى رميهاي ان يجب السماء كرة معه الذي الطفل 

 .آخر شخص
 یلا دحرجتها و دهيب بلفها قوميس الشخص هذا آخر، شخص یال بدحرجتها  يقوم ان يجب الماء كرة معه الذي الطفل 

 .آخر شخص
 عليه ويجب اللعبة  من خرجيس الماء، كرة القاء أو السماء كرة بدحرجة الطفل قام إذا 

 الجلوس
 

 .السرعة زيادة األطفال من اطلب اللعبة، بدء يتم ان بعد !.
  التصفيق األطفال من واطلب اللعبة انهي اطفال، ٥ یبقي عندما. 
  سماءال كرة رمي نتذكر  - رأسك في مختلفة قواعد عدة على الحفاظ جبي كان اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 تساعدك المهارة هذه ممارسة. اللعبة سرعة زادت ان بعد نتذكر أن صعوبة األكثر من وأصبح. الماء كرة ودحرجة
 القيام لىع ذکائك ويساعد مختلفة، لحاالت وفقا تفكيرك وتغيير جديدة، أشياء لتتعلم أفضل متعلما تکون ان على

 ." اسهل بشكل الصعبة بالمهام
 

 .اليمين على الواقف الشخص إلى فقط اعطائها يمكن التي األرضية الكرة إضف صعوبة، أكثر اللعبة لتجعل @
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 الورقیة الكرة صنع كیفیة

 صحيفة،شريط أو الورق من كبيرة قطعة :المطلوبة الموارد

 :الورقیة الكرة صنع خطوات

 .أدناه موضح هو كما لمشروعك المطلوب الحجم إلى تصل حتی أخرى ورقة مع لفها ثم صحيفة من ورقة بتجعيد قم.  ١ الخطوة

 

 

 كنت إذا .لذلك وفقا الشكل اضبط .تقريبا كروي الشكل ان من وتأكد (A ٢ صورة)الصق بشريط (الصحيفة) الكرة بإحكام غلف .٢ خطوة

 (B .٢) بوشاح  اربطها الكرة، تعلق أن تريد

 
 

 

 

http://the-creativity-window.com/2013/01/how-to-make-a-ball-of-newspaper/ball-of-newspapers/
http://the-creativity-window.com/2013/01/how-to-make-a-ball-of-newspaper/old-nespapers-ball/
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 اصابع رکبة، راس،کتف .6
 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 الذهن تقوية: SEL كفاءة

   ٣،٤،٥،٦،٧:المتطابقة أالسابیع

 اتالحرک وتنظيم المعقدة التعليمات متابعة: اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠: الوقت

 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 بيرةك واحدة دائرة لتشكيل لألطفال الكافية المساحة :المساحة

 شيء ال :الموارد

 شيء ال :إالستعدادات

 يثح الدائرة، في قف. كبيرة دائرة تشكيل طفالاال من اطلب٪

  .رؤيتك  للجميع يمكن

 

 :أللعب طریقة

 مرات عدة بذلك قم. القدم أصابع ولمس الركبتين ولمس الكتف، لمس رؤوسهم، لمس األطفال جميع من اطلب. 

 بانفسهم تابعواي و به اميالق ةيفيک رواي لکي بذلك اميالق يمكنك !

 
 یعل!" رأسك المس" تقول وعندما رؤوسهم، لمس األطفال یعل!" قدميك أصابع المس" تقول عندما ،١ الجولة في 

 .مرات عدة ١ الجولة جرب. قدميهم أصابع لمس األطفال

 .التعليمات سرعة اللعبة،زد في افضل األطفال صبحي ان بعد و ببطء ابدأ !

 
 األطفال یعل!" ركبتيك المس" تقول وعندما ركبهم، لمس األطفال یعل!" كتفك المس" تقول عندما ،٢ الجولة في 

 .مرات عدة ٢ الجولة جرب. أكتافهم لمس
 تقول وعندما رؤوسهم،  لمس االطفال یعل" اصابعك المس" تقول ،فعندما٢ و ١ الجوالت بين اجمع ،٣ الجولة في 

 وعندما ركبهم، لمس األطفال یعل!" أكتافك المس" تقول وعندما أصابعهم، لمس االطفال یعل" ؤسکمور المسو" 

 .أكتافهم لمس األطفال یعل ،!"ركبتيك المس" تقول
 واتعبي حتى أو الحرکات معظم االطفال تعلمي حتى باللعب استمر. 
 ربكةم وکانت رأسكم في الصعبة القواعد رمنيکث على الحفاظ کميعل كان اللعبة، هذه في" - اللعبة رسالة شارك .

 أصابع لمس بل رأسكم لمس عدم تتذكروا أن عليكم كان رأسكم تلمسوا أن منكم طلبت عندما المثال، سبيل على
 اعديس المربكة المهام هذه بمثل القيام ان. اللعبة سرعة زادت بعدما بذلك القيام كثرصعوبةالأمن  وأصبح! قدميكم
 بشكل عبةالص بالمهام والقيام مختلفة، لحاالت وفقا تفكيركم وتغيير اکثر، بسرعة جديدة أشياء تعلم على ذکائکم

 ."  اسهل
 

 واألنف الرأس" - الوجه اجزاء مع اللعبة بمالئمة الجسم،قم أجزاء عن الحديث عند بالراحة يشعرون ال األطفال كان إذا @

 ربما باالتجاهات،  للعب". يمين يسار، أعلى،أسفل،" - األربعة االتجاهات مع اللعبة مالئمة أيضا يمكنك". واألذنين والعينين

 .أوال االتجاهات األطفال تعليم إلى تضطر
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 قطة صفنا .7
 

 سنة ١١- ٦: العمریة الفئة

 الذهن تقوية: SEL كفاءة

 ١،٣،٥،٦،٧:المتطابقة أالسابیع

 صفنا قطة لوصف المستخدمة الكلمات حفظ: اللعبة من الهدف

 (مرنة) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠:  المجموعة حجم

 .کبيرة دائرة نصف لتشكيل لألطفال الکافية المساحة :المساحة

 .طفل لكل رصاص وقلم الورق من صغيرة قطعة سبورة، قلم كبير، قالب ورق :الموارد

 الجدار على القالب اللوح وضع :إالستعدادات

 .القالب اللوح رؤية من جميعال يتمكن حتى كبيرة دائرة نصف في يجلسوا ان االطفال من اطلب 

 

 :أللعبطریقة 

 طفل لكل رصاص وقلم الورق من  صغيرة قطعة توزيع. 
 تهايرؤ من الجميع تمکني حتى ورفعها ورقة على اسمها/  اسمه من األول الحرف يكتب أن طفل كل من اطلب. 
  الخطوة هذه بتخطي  الكتابة يمكنهم ال الذين األطفال تالئم ان مکني. 
 لوصف كلمات سنجد لهم وقل. صفنا قطة هي هذه أن لالطفال نقول و القالب اللوح على لقطة بسيطة صورة رسم 

 .صفنا قطة
 اسمها أو اسمه من األول بالحرف  الکلمة تبدأ أن يجب و القطة لوصف كلمة في التفكير طفل کل یعل. 
 القطة لوصف كلمة مع الجملة وإكمال..." صفنا قطة"  يقول و بدأيس.  اللعبة لبدء االطفال احد اختر. 

 
 !"لةيجم...... صفنا قطة"  سيقول جمال، الطفل اسم كان إذا المثال، سبيل على

 ضافةا)و لةيجم...... صفنا قطة: " قولي و القطة، واصفا السابقة الکلمات على سيضيف اليمين على الذي الطفل 
 (."القطة لوصف اخرى كلمة

 عصبية و لةيجم..... صفنا قطة"  قوليس علي المثال، سبيل على"! 
 في لماتهمک فوايضيو الصف قطة لوصف المستخدمة الكلمات جميع ويعيد يتذكر طفل وكل هكذا تستمراللعبة سوف 

 .النهاية
 الکلمات جميع بتکرار اللعبة نهييس اللعبة بدأ الذي الطفل. 
 الكلمات جميع أيضا تذكرواي أن بامکانهم كان إذا األطفال من ٢-١ نسأل النهاية، في. 
 یعل اءالذک قوة ديزيس هذا! رأسك في الكلمات من كثير یعل الحفاظ كيعل كان اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 ". األشياء وتذكر بسرعة التفكير
 

 .بتغيرالحيوان قم المجتمع، في سلبي کحيوان القط الی ينظر إذا أو السياق ذلك في موجود القط يكن لم إذا@: 
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 !التراصف  .8
 

 سنة ١١ - ٦:العمریة الفئة

 الذهن تقوية :SEL كفاءة

 ١،٤،٥،٦،٧: المتطابقة أالسابیع

 تللتعليما وفقا فريقك تنظيم: اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٤٥: الوقت
 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 خطوط لتشكيل فرق ٤ لـ المساحة :المساحة
 شيء ال :الموارد

 اللعبة اوامر قائمة اکتب :إالستعدادات

 فرق ٤ إلى األطفال تقسيم :٪

من  ذلك،ب القيام عند بالراحة يشعرون ال والفتيات الفتيان كان إذا. االخرين من بالقرب االطفال وقوف تتطلب اللعبة هذه @

 .منفصلة فرق في والفتيات الفتيان وضع ممکنال

 

 :أللعب طریقة

 األمر ذلك قيلتطب ثواني ١٠ لديه فريق كل معينة، بطريقة صطفواي کي للفرق أمرا اعطي. 
 یعل الحاصل قيالفر هو الفائز النهاية، في.  نقاط ٥ االسرع قيالفر إعطي ة،يتنافس اللعبة تجعل أن تريد كنت إذا 

 .اکثرالنقاط
 طةيالبس األوامر بعض: 
o الطول حسب االطول یال االقصر من اصطفوا! 
o األصغرسنا یال سنا االکبر من اصطفوا! 
o السنة ةينها یال السنة ةيبدا من الديالم ديع اميا حسب اصطفوا ! 
o أنفا أالطول إلى  انفا أالقصر الطفل من اصطفوا! 
o ذراعا األقصر یال ذراعا األطول الطفل من اصطفوا! 
o رأسه على شعرا أالقصر إلى راسه یعل شعرا االطول الطفل من اصطفوا! 
 عينم ترتيب في وتنظيمها المعلومات لجمع فريقك مع تعمل ان كيعل کان اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك  .

 " !المشاكل حل وكذلك أفكاركم، وتنظيم جيد، بشكل التخطيط على تساعدكم التي التفكير مهارات مارستم

 
 لمثال،ا سبيل على. األوامر نعطي عندما األطفال عن نعرفه ما اعتبارنا في نضع: الحساسة عيالمواض لتجنب مقترح

 فرادأ بعض مؤخرا فقدوا انهم الممکن من ألنه اسرتهم أفراد العداد وفقا يصطفوا ان األطفال من تطلب ان فضلي ال

 .األسرة

 
 فقط ونيك التواصل و صامتة، لعبة تكون أن يجب اللعبة أن قانون بإضافة صعوبة أكثر اللعبة هذه جعل يمكنك@

 .االشارات خالل من
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 دحرجة الکرة الورقية .9
 

 سنة ١١- ٦:العمرية الفئة

 الذهن تقوية: SEL كفاءة

 ٣،٤،٥،٦،٧:  المتطابقة أالسابيع

 الخطوط علی مايمکن بأسرع تتحركلکي  الورقية الكرة دحرجة: اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠  المجموعة حجم

 ناعمة نظيفة، أرضية مع مفتوحة واسعة مساحة: المساحة

 طباشير/  شريط/  حبل شريط، الورق، من A٤ قطع أربع: الموارد

 حوالي طولها خطوط خمسة، ضع ؛(أدناه المتوفرة اإلرشادات انظر) الورق من صغيرة ورقية كرات ٤ اصنع: إالستعدادات

 هايةون بداية لمعرفة الطباشير/  حبل/  الشريط استخدم. طباشير/  حبل/  شريط باستخدام األرض على متوازية أمتار ٥

 (أدناه التوضيحي الرسم إلى الرجوع يرجى) الخطوط

 ربعةاأل  الخطوط طرفي على الوقوف جزء كل على ويكون قسمين إلى فريق كل تقسيم. متساوية فرق ٤ إلى األطفال تقسيم -
 مرتين واحد طالب يذهب أن يجب متساوية غير الفرق كانت إذا. أدناه موضح هو كما

 
    
 
  
 
 
  
 
 
 

 

 ألعب كيف

 :أللعب ةطریق

 جانب في األول للطفل الورق كرة إعطاء A فريق كل من. 
 الجانب في األول الطفل!" أابد" تقول عندما A نحنىي الخط، على الكرة ضعي( أعاله الشكل انظر) فريق كل من 

 .الخطين بين اآلخر الطرف إلى ةيالورق الكرة( نفخي)دفعي فمه وباستخدام
 بين  تقدمواي کي الكرة دفعواي لکي كتابا تعطيهم ان يمكنك الكرة، نفخ عونيستطيال الذين سنا، األصغر األطفال اما) 

 .(السطور

 

 

 

 

 

 
أمتار ١٠مسافة   

فرق. كل فرقة مقسومة الى فريقين ٤ النهاية \خط البداية     

 الطرف اليميني

النهاية  \خط البداية 

 الطرف اليساري
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 جانبي خط یال ةيالورق الكرة تصل عندما B (أعاله الشكل انظر )الكرة( دفعي)نفخي یاالخر ألنهاية في األول الطفل 

 .A جانب إلى السطور بين الورقية
 ديجد من بدأي و االنطالق نقطة إلى أخرى مرة يعود أن الطفل یعل  الخطوط نيب من ةيالورق الكرة خرجت إذا. 
 نايانته" هتفواي ان الفريق یعل دورهم، الفريق في االطفال عيجم نهيي عندما" 
 لتصفيقا الجميع یوعل الفائز هو اوال اللعبة نهيي الذي الفريق ان أعلن تنافسية، اللعبة هذه تجعل أن تريد كنت إذا 

 .اللعبة بإكمال قوموني الفرق جميع أن من تأكد ذلك، ومع. له
 مع راآلخ الجانب إلى ةيالورق الكرة لدفع اهتمامکم اوتبذلو تركزوا أن عليكم اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

  الخاصة مهامك على أفضل بشكل التركيز على تساعدك المهارة هذه ممارسة ان. الخطوط داخل بقائها على الحفاظ

 " !الطرق بأفضل بها القيام على وتساعدك

 
 .أكبر أو أصغر والكرة أوسع أو أضيق الصفوف جعل خالل من اللعبة صعوبة مستوى تغيير يمكنك @

 الورقیة الكرة صنع كیفیة

 صحيفة،شريط أو الورق من كبيرة قطعة :المطلوبة الموارد

 :الورقیة الكرة صنع خطوات

 موضح هو كما لمشروعك المطلوب الحجم إلى تصل حتی أخرى ورقة مع لفها ثم صحيفة من ورقة بتجعيد قم.  ١ الخطوة

 .أدناه

 

 

 كنت إذا .لذلك وفقا الشكل اضبط .تقریبا كروي الشكل ان من وتأكد (A ٢ صورة)الصق بشریط (الصحيفة) الكرة بإحكام غلف .٢ خطوة

 (B .٢) بوشاح  اربطها الكرة، تعلق أن ترید

 

http://the-creativity-window.com/2013/01/how-to-make-a-ball-of-newspaper/ball-of-newspapers/
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 االخضر الضوء ، االحمر الضوء .10

 
 سنة١١- ٦: العمریة الفئة

 الذهن تقوية: SEL كفاءة

 ٢،٣،٤،٥،٧:المتطابقة االسابیع

 الفور على فيها تتوقف أن يمكن التي السرعة  على السير تنظيم :اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٢٥: الوقت

 طفال ٣٠:  المجموعة حجم

 كبيرة مفتوحة مساحة :المساحة

 مقص ،( وحمراء خضراء) ملونة اصباغ مع بيضاء ورقة/  اللون وخضراء حمراء اوراق :الموارد

 .سم٦ X سم ١٢ بحجم اللون خضراء و حمراء بطاقتين إصنع :إالستعدادات

 .متر ٢٠ بعد عن الطالب مقابل عموديا تقف ان عليك. واحد أفقي خط في يقفوا ان االطفال من اطلب :٪

 
 :أللعب طريقة

 
 توقفواي أن يجب الحمراء البطاقة رفع وعند. بالمشي يبدآوا أن يجب الخضراء البطاقة ترفع عندما انه الطالب أخبر 

 .الحمراء البطاقة رفع بعد خطوة اي  يخطوا ال أن يجب  اي.الفور على
 توقفواي أن يمكن التي السرعة على سيرهم تنظيم على قادرين  األطفال( معظم أو) جميع يكون بحيث اللعبة  العب 

 .الفور على فيها
 المشي من بدال يقفزوا ان األطفال اسأل ولكن القواعد، بنفس الثانية الجولة العب. 
 األطفال يعوجم األطفال، لبداية المقابل الطرف في النهاية خط إضافة يمكنك تنافسية، اللعبة تجعل أن تريد كنت إذا 

 .فائزون هم استبعاد دون الخط عبور من تمكنوا الذين
 لمشيا سرعة على السيطرة کيفية على أفكاركم كل تركزوا أن عليكم كان اللعبة، هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 لىع وتساعدكم وجسمكم، أفكاركم في التحكم على تساعدكم والتي التفكير مهارات مارستم. البطاقة لون حسب

 .أفضل بشكل التركيز

http://the-creativity-window.com/2013/01/how-to-make-a-ball-of-newspaper/old-nespapers-ball/
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  ١٠ العد الی  .11
 

 سنة ١١- ٦:العمریة الفئة

 الذهن تقوية: SEL كفاءة

 ٢،٣،٤،٥،٧:المتطابقة أالسابیع

 .واحد كفريق ١٠ إلى العد أجل من معا والعمل االهتمام تركيز: اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٢٥: الوقت

 طفال ٣٠:  المجموعة حجم

 .االخرين إزعاج بدون صغيرة فرق في للعمل مجموعات ٥ لـ الکافية المساحة: المساحة

 استعدادات او موارد اي الی بحاجة ليس

 فريق لكل أطفال ٧-٥ من فرق إلى األطفال جميع اقسم :

 

 :اللعب طریقة

 
 بدأيس. حدا على تحدثي  شخص كل ولكن عال بصوت عشرة إلى العد قهميفر یعل بان األطفال أخبر 

 یال إلمجموعة تصل حتى العد عملية تستمر النحو هذا یوعل آخر طفل دور يأتي ثم" واحد" بقول الطفل
 أخرى مرة ةيالبدا من المجموعة تبدأ أن يجب الوقت، نفس في األعضاء من اثنان تكلم اذا". عشرة" رقم

 ."واحد" من
 اءاتواإليم بالعين التواصل استخدام مکنهمي فقط -قيللتنس  استراتيجية لوضع تحدثواي ان جبي ال. 

 يف العدد نفس سيقولون المجموعة أعضاء من اثنين األحيان من كثير في يبدو، مما أصعب اللعبة هذه !
 إلى صلواي لکي والحذر، العين تواصل باستخدام وذلك بنجاح، معا العمل عليهم يجب. الوقت نفس

 ."عشرة"
 عشرة" إلى العد لممارسة دقائق ٥ الفرق اعطي". 
 يمكن الذي قيالفر". عشرة" إلى والعد اآلخر تلو واحدا الصف وسط یال اتواي ان الفرق جميع من اطلب 

 .الفرق بقية من تصفيق على حصليس رقم لکل واحد طفل یعل باالعتماد" عشرة"یال العد
 دقائكأص یوانظرال بنفسك األرقام جميع عد من نفسك تمنع أن عليك اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 نم الرغم على هدفك تحقق ان تحاول كيف وتعلم. معا المهمة تکملة ةيكيف لمعرفة بانتباه المجموعة في

 ." لحلها معا والعمل المشكلة على انتباهك تركيز مارس. االخطأء وقوع
 
 .مختلفة مجموعات مع واللعب مرات عدة مجموعاتهم يغيرالطالب أن يمكن!

 
 ترتيبب األرقام استبدال طريق عن العد يستطيعون ال الذين سنا، األصغر األطفال مع اللعبة هذه تنسجم ان يمکن @

 من يتمكنوا أن قبل األصوات هذه تعليمهم عليك لكن". بابا" "يايا" "س س" "ب ب" "أأ" مثال اصوات، ٥ من معين

 .اللعبة هذه لعب
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 المشترکة ةياالغن .12
 

 سنة١١- ٦: العمریة الفئة

  الذهن تقوية: SEL كفاءة

 ١،٢،٣،٤،٥: المتطابقة أالسابیع

 .جديدة أغنية بها لتبدأ كلمة عن للبحث ذلك و لألغنية الجيد االستماع: اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠: الوقت

 طفال ٣٠:  المجموعة حجم

 مريح بشكل للجلوس فرق ٥ لـ الکافية المساحة :المساحة

 استعدادات او موارد اي الی اليحتاج

 E فريق إلىA  فريق من وتسميتهم فرق، خمس إلى األطفال تقسيم :٪

 

 :اللعب طریقة

 فريق یعل. أغنية بغناء ابدأ A تكون أن يجب. ثانية ٣٠ خالل بهم خاصة أغنية لبدأ كلمة جاديال دايج االستماع 

 .بهم الخاصة األغنية من األول السطر في األولى األغنية من الكلمة
 الفريق مع تستمراللعبة (B )الفريق أغنية من كلمة ختاروايل  Aبهذه االستمرار ثانية،و ٣٠ خالل أغنيتهم بدأوأيل 

 .قةيالطر
 مشترکة أغنية أطول العداد معا الفرق جميع تعمل ان جبي  
 مع ةيالبدا من ةيالعمل وتبدا المشترکة ةياالغن تنتهي ثانية، ٣٠ خالل جديدة أغنية ءبد الفرق من اي تستطع لم إذا 

 .اخرأغنية غنى الذي األخير الفريق
  باللعب االطفال ستمتعي طالما اللعبة تستمر أن يمكن. 
 ان. کةمشتر أغنية اعداد في االستمرار على قادرا لتكون دايج تستمع أن عليك اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 ." األغاني تذكر على قادرا لتكون والذاكرة االستماع مهارات تمارس
 

 مع أغنيته ءبدب يقوم الثاني والفريق بألغناء يبدأوا ان الفرق احد من اطلب الصغار، لألطفال بالنسبة صعبة اللعبة كانت إذا @

 .االغنيتين بين ثانية ٢من ألكثر توقف هناك يكون أن يجب ال. السابقة األغنية من األخير الصوت

 

 

 المصورة  الوصفات كتاب  .13
 

 سنة١١-٦: العمریة الفئة

 الذهن تقوية: SEL كفاءة
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 ٣،٤،٥،٦،٧:المتطابقة أالسابیع

 الطبخ خطوات لرسم معا العمل: اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٤٥: الوقت
 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 االخرين إزعاج دون مجموعات ٤ لـ المساحة :المساحة

 ورقية سبورة خيط، من قطعة/  ثاقبة ملونة، اقالم/  تلوين أقالم مع رصاص أقالم ،(مجموعة لكل ٨) A٤  ورقة ٣٢:الموارد

 قالب ورق على ملونة، أقالم/  تلوين اقالم رصاص، أقالم ،A٤  ورقة ٨  مجموعة لكل الفنية المواد تقسيم: إالستعدادات

 (أدناه الصيغة نموذج) المتابعة اجل من لألطفال وصفة شکل اکتب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الفنية المواد بتوزيع وقم فرق ٤ إلى األطفال جميع قسم :ا٪
 

 :اللعب قةیطر

 
 الذي رالصو كتاب يشبه الوصفات كتاب ان لهم اشرح األمر، لزم إذا. الوصفات كتاب باعداد سنقوم اليوم الفرق أخبر 

 .تطبخ كيف يخبرك
 وصفته رسمونيس الذي الطبق ختاروايل دقائق ٣ الفرق اعطي 
 القالب اللوح یعل الوصفة کتابة غةيص اشرح. 
 تظهر الطبق في خطوة كل أن من تأكدواي أن يجب. اختاروه الذي الطبق إعداد خطوات لرسم دقيقة ٣٠ الفرق أعط 

 تابك في النظر على قادرا كوني أن  جبي طبخي ان يعرف ال الذي الشخص أن بشرح القيام. للصيغة وفقا بوضوح

 .الطبخ ةيفيک تعلميو الوصفة
 بعض مع الوصفات عيجم اربط الفرق، جميع انتهاء بعد. 
 الصف امام وصفته قدميس فريق كل. 
 المصورة الوصفات كتاب في بعض مع الوصفات عيجم اربط. 

 کيفية الطبخ:

 : ١الخطوة 

 

 :٢الخطوة 

 

 ٣الخطوة 

 

 ٤الخطوة 

 

 

 

 

 

 

   رسم الخطوة

   رسم الخطوة

 )اسم الطبق)                  

 

 

  

 االشياء الذە نحتاجه:

١- 

٢- 

٣- 

٤- 

٥- 

 رسم الطبق               
   رسم الخطوة

   رسم الخطوة
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 ترتيببال الخطوات وشرح طبق طهي ةيكيف لتذكر فريقك مع العمل كيعل اللعبة،كان هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 ." خرينلآل أفكارك وشرح أفكارك وتنظيم جيد، بشكل التخطيط على تساعدك التفكيرالتي مهارات مارست. الصحيح

 
 الوصفة لك قولواي بأكملها،دعهم المجموعة مع اللعب او الرسم، يمكنهم ال الذين سنا األصغر لألطفال وبالنسبة!

 .النشاط هذا في للمساعدة سنا األكبر األطفال أو األمور أولياء دعوة يمكنك قالب، ورق على لترسمها
 

 المتابعة و االصغاء .14
 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 الذهن ةيتقو: SEL كفاءة

 ١،٢،٣،٤،٥: المتطابقة أالسابيع

 .صحيح بشكل ماتيالتعل ومتابعة االصغاء :اللعبة من الهدف

 (رييللتغ قابل) دقيقة ٣٠ :الوقت

 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 كبيرة دائرة ليلتشك لألطفال ةيالکاف المساحة :المساحة

 التعليمات كل مع اإلجابة ورقة التعليمات، قائمة ،(طفل لكل واحد) رصاص أقالم ،(طفل لكل واحدة) A٤ ورقة :الموارد

 قالب ورق على المتبعة

 موذجن) القالب اللوح على اإلجابة ورقة إعداد. الصف في االعتبارعمراألطفال بعين األخذ مع التعليمات قائمة :إالستعدادات

 (أدناه واردة اإلجابة وأوراق التعليمات

 
 .الميسر حول دائرة شکل على الجلوس األطفال من اطلب :٪
 

 طریقة اللعب:

 
 رصاص وقلم ورقة طفل كل أعط. 
 ةسرع ان لهم قل. معهم الذي للورق  بدقة والمتابعة االصغاء يجب. التعليمات بعض سيسمعون انهم األطفال أخبر 

 .التعليمات ومتابعة االستماع یعل اهتمامهم كل ركزواي أن يجب تعقيدا،لذلك أكثر تکون و تزداد سوف اإلرشادات
 للمتابعة ذلك و للطالب سلفا المعدة القائمة من التعليمات اقرأ. 
o (البسيطة) التعليمات عن امثلة: 
o ورقة على دائرة ارسم 
o عالمة ضع (X )الدائرة داخل 
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o الورقة وسط في كبيرة وشجرة الورقة ايزوا احد في صغيرة شجرة ارسم 
o  الفواكه بعض ارسم الورقة وسط التي الشجرة على 

 والطيور
o الورقة یعل مکان اي في األزهار بعض ارسم 
o  دائرة في نيزهرت کل ضع 
o ورقة على دكي صورة ارسم 
o (الصعبة) التعليمات على امثلة: 
o  الورقة من العليا اليمنى الزاوية في اسمك اكتب 
o  مباشرة اسمك تحت الجواب واکتب ٩+  ٣ اضف 
o ٢ األيسر، الجانب على ٢الورقة، على دوائر ست ارسم 

 .تختار مكان أي في واثنان العلوي، الجانب على
o المفضل حيوانك ارسم اليسار دوائر احد في. 
o واحدا  نصفا ولون نينصف یال  دائرة أي اقسم. 
o الورقة على ديال راحة صورة ارسم. 
o زهرة ارسم إصبع أصغر على. 
o اکلتها وجبة الخر صورة ارسم اإلبهام على. 
o جرةوش الصفحة من السفلى اليسرى الزاوية في صغيرة شجرة ارسم 

 .السفلى اليمنى الزاوية في أكبر
o نيالشجرت على الفاكهة من نيمختلف نينوع ارسم. 
o بمربع اربطها دائرة وکل مربعات، ٦ ارسم. 
o مربع أي بتقسيم قم . 
o بخط المقسم والمربع المقسمة الدائرة اربط 
o  ٣ ارسم الدائرة في.  بعضهم بجانب و فارغين ومربع دائرة اختراي 

 .النجوم عدد ضعف ارسم  المربع وفي نجوم

 
 أو زيادة خالل من صعوبة أقل أو أكثر اللعبة هذه تجعل ان يمكنك @

 .التعليمات قراءة سرعة فيتخف

 .صفك في األطفال وسياق عمر مع مالئمتها من تأكد ، التعليمات امثلة ورقة استخدمت إذا @

 ورةالسب على األجوبة يقارنوا أن منهم واطلب القالب اللوح على اإلجابة ورقة ضع التعليمات، جميع من االنتهاء بعد 

 .اجاباتهم مع الورقية
 عالقةال وذ الجزء إلى أشر ،و التعليمات جميع قراءة باعادة  قم بانفسهم، المقارنة بتلك للقيام جدا صغار األطفال كان إذا @

 .ال أم التعليمات اتبعوا ما إذا التاکد األطفال من والطلب اإلجابة بورقة

 اآلن تصحيحها هميعل التعليمات في اخطاءوا بأنهم األطفال وجد إذا. 
 ألنفسهم التصفيق األطفال جميع من اطلب. 
 اعدتكملمس جدا مفيدة المهارات هذه.  التعليمات ومتابعة االصغاء كيفية مارستم اللعبة، هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 ." عمل أي في جيدة نتائج تحقيق على
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 الثلج و الماء .15
 

 سنة ١١-٦ :العمریة الفئة

 الذهن ةيتقو: SEL كفاءة

 ٣،٤،٥،٦،٧ :المتطابقة أالسابيع

 قيطر عن نيالمجمد کل ذوبي ان' الماء' یوعل المالمسة؛ خالل من"  الماء" کل"  الثلج" جمدي ان جبي: اللعبة من الهدف

 .أكتافهم یعل الطبطبة

(رييللتغ قابل) دقيقة ٣٠: الوقت  
 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 مفتوحة كبيرة مساحة :المساحة

 .استعدادات او موارد اي یال حتاجن ال

 "ماء" سيكونوا المجموعة وبقية" ثلج" ليكونوا التطوع أطفال ١٠ من اطلب. المباراة هيف  ستقام الذي إالطار بتحديد قم :٪

 :اللعب قةیطر

 ثلج" ستكون واالخرى" ماء" ستكون الفرق یاحد" 
 الثلج" و" الماء" من كال صفات المشاركين من اطلب." 

 
 .تحركي ان ويمكن وسائل، دفئا، أكثر الماء. تحركي أن يمكن ال وصالبة، برودة، أكثر  الثلج: اإلجابة

 لتنتشر ثوان ٥ لديها" الماء" ومجموعة الزاوية في تنتظر" الثلج" مجموعة. 
 طفل ،"ثلج" طفل مالمسة تمت إذا". ثلج" مجموعة من الهروب محاولة" الماء" مجموعة یعل!" ابدأ" تقول عندما  

 .مکانه من تحركي وال تجمدي ان" الماء' یعل كتفه، على" ماء"
 بعد .الوقت نفس في التجميد وتجنب الكتف مالمسة قيطر عن المجمدين زمالئهم يذيبوا ان حاولوني" الماء" مجموعة 

 .أخرى مرة التحرك يستطيعون الذوبان،
 .نياالخر لمالمسة الورق من طويلة شرائط الجميع اعطي مناسبة، االطفال مالمسـة تكن لم إذا @

 صمت في يحدث  ان يجب شيء كل اللعبة، خالل ثيالحد عدم. 
 ماء" و" ثلج" ليكون الفرصة شخص لكل يكون بحيث الفرق بتغيير قم دقائق، ١٠ كل بعد" 
 هم من وتحدد تنتبه أن عليك كان" ثلج" كنت عندما. كثيرة بأشياء تقوم ايذهن اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك  ''

. نتا تتجمد ان دون  کذلك اصدقائك تذيب ان بل" ثلج" من نفسك انقاذ فقط مهمتك تکن لم" ماء" كنت وعندما". ماء

 ." أفضل بشكل التعلم على يساعدك واحد وقت في اءياش بعدة اميالق ان
 

 اللعبة وتلعب ،(ب) وفريق( أ) فريق إلى" ماء" و" ثلج" من أالسماء تغيير مکني الثلج، مفهوم فهموني ال األطفال كان إذا @

 .أعاله موضح هو كما
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 العاطفة ميتنظ
 

 

  ! نامی المزارع دع .16
 

 سنة١١-٦: العمریة لفئةا

 العاطفة تنظيم: SEL ةكفاء

 ٨،١٠.١١.١٥.١٦:المتطابقة أالسابيع

 إيقاظه دون المزارع حول اإلبرمن كل إزالة: اللعبة من الهدف

 دقيقة ٣٠ :الوقت

 طفال ٣٠:  المجموعة حجم

 كبيرة مجموعة ليلتشك لألطفال ةيالکاف المساحة :المساحة

 استعدادات او موارد اي یال حتاجنال

 
 .الوسط في انت اجلس كبيرة، دائرة في يجلسوا ان االطفال من اطلب :٪
 

 :أللعب قةیطر

 
 عبامت امسى اليوم نهاية في. الشمس حر تحت يوم، كل حقله في عملي مزارعا هناك كان: "القصة خلفية عن أخبرهم 

 االشواك من الكثير هناك أن يالحظ أن دون مباشرة نام(. وهمية شجرة إلى أشر) الشجرة تلك تحت ونام ذهب جدا،

 جدا، بهدوء اآلخر، تلو واحدا اإلشواك إزالة وقرروا هذا األطفال بعض ورأى! حوله من( وهمية) الحادة رةيالکب

 ." إيقاظه ودون
 االشواك إلزالة اآلخر تلو واحدا األطفال يأتي سوف. الوسط في بالنوم والتظاهر المزارع، دور تلعب ان يمكنك 

 .جدا بهدوء(  الوهمية)
 ! المزارع لدور يتطوعوا أن االطفال من اطلب المزارع، دور في بالراحة تشعر ال كنت إذا. 
 ! األشواك ازالة و المزارع یال القدوم قةيطر بعرض قم األمر لزم إذا. 
 هيعل ، الطفل منه جاء الذي المكان ذلك كان إذا. االتجاه ذلك یشيرالي  التکلم بدون الخطوات، المزارع سمع إذا 

 يسمعه أن دون وعاد الشوك ازالة في اإلول نجح إذا. الحق وقت في أخرى مرة حاوليان و بصمت العودة

 .واالسترخاء عينه إغالقيقوم بو مكانه، إلى سيعود المزارع،
 نامواي و الشوك الجميع لتقطي حتى اللعب في استمر. 
 هذه ىعل السيطرة عليكم وکان اإلثارة، أو العصبية مثل بالعواطف شعرتم  اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

. أيضا عينيك تغمض أن عليك الشوكة من( الوهمي)  إلتخلص بعد. مسکوكي ان دون المهمة وانهاء المشاعر

 ." الجسم واسترخاء العواطف على السيطرة اللعبة هذه في تمارس
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 ..........الغابة یال الکلب ذهب .17
 

 سنة ١١-٦ :العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم: SEL كفاءة

 ٨،٩،١٢،١٣،١٤: المتطابقة أالسابيع

 (.ككيشر)لكيزم تصرف من العاطفة تخمين: اللعبة من الهدف

 دقيقة ٣٠ :الوقت

 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 .بحرية للتحرك لألطفال الكافية المساحة :المساحة

 مؤقت صافرة، :الموارد

 "سوق" أو" ميدان" یال" غابة" رعبارةييبتغ قم لألطفال، مناسبا غير الغابة سياق كان إذا: إالستعدادات

 معه للعمل شريكا ختارواي ان األطفال اسأل :٪
 

 :اللعب قةیطر

 
 العواطف یاحد في التفكير  زوج كل من اطلب 

 

 لسعادةا مثل ةيالبدائ العواطف في فقط فکروني ال األطفال أن لضمان عواطفال عن االقتراحات بعض تقديم يمكنك!

 والحزن
 ذهنهم في يالت بالعاطفة  القصة تبدأ أن يجب. الشريك مع الست الحواس قصة لکتابة دقيقتين لديهم أنه األطفال أخبر ، 

 .دةيسع القصة نهاية تکون ان يجب ذلك، ومع. سلبية أو إيجابية تكون أن يمكن والتي
 مضيفا القصة، کملي ٢ الطفل. ذهنه في کانت التي العاطفة مع..."  الغابة إلى الکلب ذهب" عبارة يقول  ١ الطفل 

 .یاخر جملة
 للقصة سعيدة نهاية و جمل ٦ هميلد تتکون یحت غةيالص بهذه نيالطفل ستمري. 

 

 احد نزلي جملة کل وبعد أصابع ثالثة رفع األطفال من أطلب ،٦ یال العد عونيستطيوال صغارجدا األطفال كان إذا

 .قصتهم تنتهي األصابع، كل بأنزال يقوم وعندما. االصابع
 تستمراللعبة وهکذا جديدا شريكا بأختيار األطفال جميع يقوم واحدة، جولة بعد. 
 مارستم ة،القص خالل من تعمقا أكثر لتكن اخترتموها التي مشاعرکم استکشفتم اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 !" سعيدة ةينها یال قصة أي تحويل كيفية أيضا
 

. سعيدة تهيفستن قصتهم، األطفال به يبدأ التي المشاعر عن النظر بغض انه اللعبة هذه تحدد: الحساسة عيالمواض تجنب مقترح

 ان تسمع إذا قصصهم تغيير واطلب نهميب تجول. القصة خالل تذکر التي الصدمة أو سلبية قوية، مشاعر أي خطر لمنع وهذا

 ةيالنفس األولية اإلسعافات تدريب راجع کذلك ، السلبية والعواطف قوية، مشاعر یال تؤدي التي األشياء عن تحدثوني األطفال

 طفلال بإحالة قم العالمات، بعض ترى كنت إذا. المعاملة سوء أو الشديدة العاطفية االضطرابات مؤشرات عن ديالج واالستماع

 .الموجودة اإلحالة آلية خالل من
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 العاطفة عن جمل ٣ يقول شخص كل  ان حيث ، الست الحواس قصة باستخدام سنا األصغر لألطفال مالئمة اللعبة بجعل قم@ 

 .كيالشر مع التبديل ثم ومن

 

 

 ؟ وميال به اشعر ما .18
 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم: SEL كفاءة

 ٨،٩،١٠،١١،١٥:المتطابقة أالسابيع

 اليوم به تشعر ما عن للتعبير ذلك و الرسم :اللعبة من الهدف

دقيقة ٤٥: الوقت  

 طفال ٣٠:  المجموعة حجم

 والرسم المريح للجلوس لألطفال ةيالکاف المساحة :المساحة

 ملونة اقالم/  تلوين وأقالم رصاص أقالم ،( طفل لكل واحدة) A٤ ورقة :الموارد

 استعدادات وجدتال

 
  للمشاركة صغيرة دوائر في الجلوس األطفال من اطلب :٪
 

 :اللعب قةیطر
 للمشاركة ملونة اقالم مجموعة كل وإعطاء طفل لكل ورقة اعطي. 
 نهايبتلو قم و اليوم به تشعرون ما صورة ارسموا االسترخاء، وقت هو هذا أن األطفال أخبر. 
 سولي اإلشارات، استخدام مکنكي آخر، شخص من شيء إلى تحتاج كنت إذا. صامت بشکل الرسم هي الوحيدة القاعدة 

 .التواصل في الكلمات
 المخططات على العنوان يكتب أن للميسر مکني ، الرسم عنوان عن  اسألهم األطفال نيب دقائق ١٠ آخر اقضي. 

 

 رسمواي االطفال دع. االحجام بنفس جدا واضحة رسومات رسم  عونيستطيال ربما جدا، صغارا األطفال كان إذا !

 .لك الرسم بتفسير لهم والسماح أنفسهم عن للتعبير بحرية

 

 ".الرسم خالل من والتعبير شعورکم، في تفكرون  جعلکم هو اللعبة هذه من الهدف إن: "- اللعبة رسالة شارك 
 

 الشديدة العاطفية االضطرابات مؤشرات عن ابحث األولية ةيالنفس اإلسعافات تدريب راجع: الحساسة عيالمواض لتجنب مقترح

 .الصلة ذات اإلحالة آلية خالل من الطفل بإحالة قم العالمات، بعض ترى كنت إذا. األطفال رسومات في المعاملة سوء أو
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 تخمين المشاعر .19
 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم: SEL كفاءة

 ٨،٩،١٠،١١،١٥: المتطابقة أالسابيع

 المتصرف شعور تخمين: اللعبة من الهدف

دقيقة ٣٠: الوقت  

 طفال ٣٠:  المجموعة حجم

 المختلفة المشاعر عليها مكتوب الورق من قطعة ٢٠ :الموارد

 و بالملل اشعر خائف، وحيد، سعيد،: المقترحة المشاعر) مشاعر عليها مكتوب الورق من قطعة ٢٠ إعداد: إالستعدادات

 على األداء بطاقة إعداد ؛(بالحب اشعر تعبان، قلق، خجول، وخائف، وفخور، وقوي، متفاجأ ومضطراب، وحزين، غاضب

 .اللعبة في ليالتسج على للحفاظ اللوحة

 
 .،وهکذاA، B ،C،  D، E قيفر تسميتها و فرق، ٥ إلى األطفال تقسيم :٪

 
 :اللعب قةیطر

 
 فريق من واحد العب  تقدمي A، ريناآلخ الفريق أعضاء ها،يف الشعورالمکتوب ليبتمث قوميو الورق من قطعة لتقطيو 

 .الشعور ذلك لتسمية تخمينات ٣ لديهمA  فريق في

 

 لکي بهدوء الشعور لهم ويقول قراءتها الميسر يمكن الورقة، من المشاعر لقراءة جدا صغار األطفال كان إذا @

 .لهم مثلونهي
 فريق يتمكن لم إذا  Aالشعور لمعرفة  واحدة  فرصة هميلد األخرى الفرق فإن صحيح، بشكل اإلجابة من. 
 فريق كل مع هذا كرر. 
 صحيحة إجابة كل مقابل نقاط ١٠ على حصليس فريق كل. 
 الفائز للفريق الجميع قبل من والتصفيق. الفائز سيعلن الفرق  نقاط على وباالعتماد المباراة، نهاية في. 
  االختالف  فهم وكذلك العواطف تسمية ممارسة على مساعدتك هو اللعبة هذه من الهدف إن: "- اللعبة  رسالة شارك 

 .الناس عند المشاعر عن ريالتعب في

 

 أمتفاج حزين، غاضب، خائف، سعيد، - فقط ةيالبدائ العواطف باستخدام األصغرسنا لألطفال اللعبة هذه مالئمة@ 

 .العواطف تكرار لألطفال يمكن. بالحب تعبان،اشعر قلق، خجول، وقوي،

 

 .األطفال عدد زيادة او المشاعر أوراق عدد زيادة يمكنك !
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  االصابع و الرأس – الشعور تهدئة .20

 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم :SEL كفاءة

 ٨،١٠،١١،١٥،١٦: المتطابقة أالسابیع

 .الجسم أجزاء من جزء كل ارخاء طريق عن مشاعرهم تهدئة على األطفال مساعدة: اللعبة من الهدف

دقيقة ٣٠: الوقت  

 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 المريح للجلوس لألطفال كافية مساحة :المساحة

 موسيقية آلة أو الموسيقى لتشغيل جهاز :الموارد

 استعدادات وجدتال 

 
 .يريدون أينما مريح بشكل االطفال جلوس :٪

 
 

 : اللعب طریقة

 
 دقيقتين لمدة رقصواي و قفزواي األطفال دع الموسيقى، عزف. 

 يرقصون بينما  شعبية أغنية يغنوا ان الجميع من اطلب موسيقى تتوفر لم إذا

 
 مالجس أجزاء كل ارخاء طريق عن مشاعرهم تهدئة على األطفال لمساعدة التالية التعليمات واتبع الموسيقى اوقف. 

 

 .االسترخاء نشاط الى مباشرة واذهب الجزء هذا والقفز،تخطى الرقص المالئم من کني لم إذا!

 
 وبهدوء ببطء يتم أن إلى يحتاج النشاط هذا. 
 شخص لمس دون األرض على لالستلقاء حولهم كافية مساحة  إليجاد األطفال اسأل. 

 
 على الجلوس يمكنهم األرض، على الجلوس  في مرتاحين ليسوا األطفال كان إذا أو نظيفة االرض تکن لم إذا! 

 .كراسي

 
 خطوة كل على للحصول أدناه التعليمات لالسترخاء،قراءة الجسم اجزاء من جزء كل یال الذهاب: 

 

 ثالث كررها الوجه، ارخي ثم نتن، شيء رائحة شممت وکانك الجباه و الوجه،االنف بمالمح تظاهر" - الوجه 

 ." مرات

 دعو الوهمية حةيالشر حرر ثم. أسنانك بين لحم حةيشر على تضغط وكأنك بإحكام معا الفكين اطبق" -  الفك 

 ." مرات ثالث كررها. تماما سترخيي الفك

 ثم. عيتستط قدرما یاالعل یال ومدها الرأس فوق ارفعها ثم ومن أمامك، ذراعيك مد» - والكتفين الذراعين 

 ." مرات ثالث كررها. لتسترخي إسقطها

 ألرض،ا على البرتقال بإسقاط قم ذلك بعد واحدة، بيد يمكن ما یبأقو برتقالة عصر تخيل" - والذراعين اليدين 
 ." األخرى الذراع إلى ريغ ثم مرات، ثالث كررها. ترتخي واليد الذراع ودع
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 هاكرر. واالسترخاء اطالقها ثم للحظة، ممكن قدر بأكثر بطنك عضالت على شد ظهرك، یعل استلقي" -البطن 

 ." واقفا العملية بنفس قم ثم ومن مرات، ثالث
 

 .الکراسي علی به القيام يمکنهم ، كراسي على يجلسون األطفال كان إذا!       

 صابعاأل کل لسحب القدمين عضالت استخدم. قدميك أصابع الظهروتملص على االستلقاء" - والقدمين الساقين 

 ." مرات ثالث كررها. عشرة یال وعد قدميك أصابع ارخي ثم عشرة، یال وعد الوجه اتجاه في أخرى مرة

 
 .الکراسي علی به القيام يمکنهم ، كراسي على يجلسون األطفال كان إذا!     

 رخاءاالست. يذوب والثلج الثلج من عضالتك کأن والتظاهر العين اغالق مع ظهرك على االستلقاء" - كله الجسم 
 ." دقيقة ١ لمدة كله الجسم ارخاء.  الجسم وترك

  !الکراسي یعل به اميالق مکنهمي ، كراسي على يجلسون األطفال كان إذا. 

 "ببطء انهض. عينيك افتح ،ببطء عينيك على ضعها و معا، نيديال راحة فرك. " 

 

 
 سترخيت الجسم أجزاء كل جعل كيفية مارسنا ذلك وبعد  بالقفز، اللعبة هذه بدأنا لقد" - اللعبة رسالة شارك 

 ".عواطفنا كل تهدأ و
 

 

 

 القصة قراءة .21
 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم: SEL كفاءة

 ٨،٩،١١،١٣،١٤ :المتطابقة أالسابيع

 .العاطفة بطاقات باستخدام معا قصة بناء: اللعبة من الهدف

دقيقة ٣٠: الوقت  

 طفال ٣٠:  المجموعة حجم

 .كبيرة دائرة في للجلوس لألطفال كافية مساحة :المساحة

 توضيحي ومخطط العواطف، من رسومات مع كبيرة بطاقات ست :الموارد

 حزين، غاضب، خائف، سعيد، - المقترحة العواطف) المختلفة المشاعر مع( A٤) حجم كبيرة بطاقات ست إعداد :إالستعدادات

 رؤيته للجميع يمكن حيث التوضيحي المخطط طرح ،(بالحب تعبان،اشعر قلق، خجول، وخائف، وقوي، متفاجأ

 

 .كبيرة دائرة في يجلسوا ان االطفال من اطلب :٪
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 :اللعب قةیطر

 
 معك مخبأة البطاقات جميع إبقاء. 
 زعجي قد شيء اي قولواي ال وان اصدقائهم مع نيحساس کونواي أن وتذكيرهم. معا قصة بناء سيتم أنه األطفال أخبر 

 .نياآلخر
 القالب اللوح على االقتراحات ورسم التالية األسئلة من مجموعة طرح: 
  ؟ القصة احداث تجري أين 
 القصة؟ في الرئيسية الشخصيات ستكون من 
 قصتنا؟ من جزءا سيكون الذي الشيء هو ما 

 

 الكالب، المثال، سبيل على) القصة في يريدونها التي العشوائية األمور من ١٢-١٠  ذكرواي ان لألطفال السماح 

 (الخ الحمام القمر،

 
 .القراءة يستطيعون ال الذين األطفال لتشمل القالب اللوح على االقتراحات رسم ا!
 بالبدء التطوع االطفال احد من اطلب. 
 الجميع راهاي حتى عشوائية بطاقة ارفع. 
 هبتذ أن يمكن. القالب اللوح على المعلومات باستخدام القصة وتبدأ البطاقة على الموجودة  العاطفة قولي الطفل 

 .البطاقة على الموجودة العاطفة يستخدم طالما اتجاه، أي في القصة
  أخرى عاطفة بطاقة ارفع القصة، من خط ٢-١ بعد. 
 استمر. ةالورقي السبورة یعل الموجودة القصة وعناصر جديدة عاطفة بطاقة باستخدام بالقصة التالي الطفل سيستمر  

 .القصة عناصر كل وتستخدم بدوره الجميع قومي حتى الوضع بهذا
 عبيرالت للناس يمكن وكيف المختلفة، المشاعر عن المزيد تعلمنا جميعنا اللعبة هذه خالل من" - اللعبة رسالة شارك 

 ".مشاعرهم عن
 
 .اللعبة خالل مرات عدة العاطفة بطاقات  خلط !
 

 لعاطفيا لالضطراب عالمات ألية واالستماع األولية اإلسعافات و النفسية التدريبات راجع:  الحساسة عيالمواض لتجنب مقترح

 ذات اإلحالة آلية خالل من الطفل إحالة يجب العالمات، بعض ترى كنت إذا. األطفال قصص في المعاملة سوء أو الشديد

 .الصلة
 
 

 

 االبهام بصمة شعور کتاب .22
 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم: SEL كفاءة

  ٨،٩،١٠،١١،١٥:المتطابقة أالسابيع

 به مانشعر ريتصو اي"  اإلبهام بصمة شعور کتاب"  اعداد :اللعبة من الهدف

دقيقة ٤٥: الوقت  

  طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 .الفنية زاتيالتجه لتبادل صغيرة مجموعات في للجلوس لألطفال ةيکاف مساحة :المساحة
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 لكل صغيرة اوراق  ٨-٦ ، طفل لکل رصاص قلم ،(البعض بعضهم مع  نتشارکوي اطفال ٦-٥ کل) الواح في الوان :الموارد

 طيخ/  کابسة طفل،

 لكل يةالفن التجهيزات وإعداد ،(بسرعة جفت ال حتى االلوان من كثيرا تضع ال) واحدة لوحة في ألوان أربعة ضع: إالستعدادات

 مجموعة

 

  الفنية زاتيالتجه لتبادل صغيرة مجموعات في يكون جلوسهم ولكن مستقل بشكل يعملون األطفال :٪

 
 : اللعب قةیطر

 
 اإلبهام بصمة شعور کتاب" اعداد سيتم بأنه األطفال أخبر " 
 لألطفال"  اإلبهام بصمة شعور کتاب" اعداد عملية شرح - 
 االلوان في اصبعك اغرس 
 اللوحة على تسقط إضافية الوان أي دع 
 الورقة یعل الطالء مع اإلبهام بصمة لجعل ورقة على اإلبهام ضع 
 جفت حتى انتظر 
 الجسم واکمل ، به الشعور مع وجها ارسم. 
 أدناه االمثلة همياعط 

 

 .هايعل الرسم ثم ومن مختلفة صفحات على مختلفة بالوان اإلبهام بصمات يجعلوا أن عليهم أن األطفال أخبر 
 لتجف طويال وقتا ستستغرق اإلبهام بصمة فإن وإال جدا، قليلة بكمية الطالء ستخدمواي ان األطفال أخبر! 

 ! للطالب کمثال هيلتعط الصف قبل بك الخاص"  اإلبهام بصمة شعور كتاب"   اعداد يمكنك. 
 عونيستطي کانوا إذا بأنفسهم بذلك القيام على األطفال مساعدة أو طفل لكل كتابا لتصنع معا الصفحات اربط او اکبس. 
 أصدقائهم مشاعر روايل بجولة وقم الدراسية الفصول في الكتب جميع بعرض قم . 
  یلا النظر قيطر فعن. بها نشعر مختلفة مشاعر عن عبرنا اإلبهام بصمة رسومات  خالل من" - اللعبة رسالة شارك 

 ." لنا المماثلة بالعواطف أحيانا يشعرون أصدقاءنا أن  رأينا نيشعوراالخر كتاب
 
 اإلبهام بصمة  فوق..."  أشعر أحيانا" يكتبوا ان  بامکانهم  الکتابة  يمكنهم األطفال إذاکان !
 

 

 

  المرأة صورة .23
 

 سنة ١١-٦ :العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم: SEL كفاءة

 ٩،١١،١٢،١٣،١٤: المتطابقة أالسابيع

 .الوجه وتعبيرات الجسم، حركات نفس ديتقل :اللعبة من الهدف
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(رييللتغ قابل) دقيقة ٣٠: الوقت  
 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 .نتشروايل لألطفال كافية مساحة :المساحة

 استعدادات او موارد یال حتاجن ال

 .نيزوج من فرق إلى االطفال تقسيم :٪

 

 :اللعب قةیطر

 احد مقويس قيفر کل من و. اتمثيلهب اميللق مسرحية أقرأ 

 قومي الثاني والشخص المسرحية بتمثيل اميبالق االطفال

 داماستخ بدون وذلك ،هوجه وتعابير جسمه حركات ديبتقل

 ذلك ةمرآ وكأنك آالخر الشخص ديقلت) كلمة أي

 .(الشخص
 حركاته ديتقل/  مرآته نوکي األول والطفل مسرحيةال بحرکات قومي الثاني الطفل المرة هذه. ىآخر مسرحية أقرأ. 
 جديدة فرق في ةاللعب بتكرار ونقوم. جديد شريك على العثور  الجميع وعلى مرات، ثالث ق،يتصفبال تفوم دقيقتين بعد. 
 ذلك االطفال احب طالما اللعبة بهذه  تقوم أن يمكن. 
 ضلفالأ فهمال على قادرا كنت فأنك  الوجه ريوتعاب حرکات ديتقل خالل من و اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 ائكأصدق لفهم لك بالنسبة جدا مهم أمر وهذا. مختلفةال المسرحيات في تصرفي فيوک آخر شخص شعور  لكيفية

 ." أفضل
 

 :المسرحيات على امثلة

 (متحمس - يكون الشعور المثال سبيل على) المدرسة الى للذهاب االستعداد

 (تفاجأم - يكون الشعور المثال سبيل على) مطرال  هطول أبد فجأة و المزرعة في تعمل مزارع انت

 (قلق - يكون الشعور مثال) الظهر الم عندها مسنة سيدة بمعالجة قومت طبيب أنت

 (مللال - يكون الشعور المثال سبيل على) واللعب الخروج من تتمكن حتى المطر وقوف تنتظر

 (غضبال - يكون الشعور المثال سبيل على) تنام دعكيوال أذنك في يآز البعوض ولكن النوم تحاول 

 (منزعج - يكون الشعور المثال سبيل على) عليها العثور يمكنك ال و نظاراتك عن تبحث

 

 .صفك في األطفال وسياق العمر االعتبار بعين األخذ مع بك خاصة مسرحيات ضع !

 

 تمثيلال ذلك سعكي اآلخر الطفل أن حين في تمثيلهاو مسرحيةال في التفكير إلى وندعوهم سنا األكبر لألطفال اللعبة هذه نالئم @

 .مسرحيةال تخمينب يقوم وأيضا
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 ةياغن لنغني .24
 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم: SEL كفاءة

 ٦،٩،١٠،١١،١٥: المتطابقة أالسابيع

 .مجموعتك مع جديدة أغنية لتقديم مألوف لحن استخدام :اللعبة من الهدف

(رييلتغ قابل) دقيقة ٣٠: الوقت  
 طفال ٣٠ :المجموعة حجم

 .مجموعات في للعمل لألطفال ةيکاف مساحة :المساحة

 استعدادات او موارد اي یال حتاجنال

 .قيفر کل في أطفال ٦-٥ من تتكون صغيرة مجموعات في يجلسوا ان طفالالا من اطلب :٪

 

 :اللعب قةیطر

 حنول أالغنية موضوع سيكون الذي الشعور اختيار جبي و.أغنية من نيشطر لكتابة مجموعاتهم في األطفال  عمليس 

 .بغنائها يقوموا و( مسبقا اعرفونهي الذي األغنيات من) مألوف
 مألوف ولحن لألغنية، كموضوع هستستخدم ذيال الشعور لتحديد دقائق ٥ مجموعة كل أعط. 

 .ختيارالا على قادرين غير كانوا إذا لالطفال المشاعر ارياخت يمكنك !
 المختار اللحن تناسب وان أالغنية، لوضع دقيقة ١٥ مجموعة كل أعط. 

 .الكلمات مع تناسبي ال كان إذا لحنال تغييرب تقوم أن يمكن !
 لصفا امام تهميأغن ألداء فرصة مجموعة لكل اعطي. 
 اأيض فهمنا و. أالغنية خالل من اخترناه الذي االنفعال عن أكثر تعلمنا اللعبة هذه خالل من" - اللعبة رسالة شارك 

 ." مختلفة مشاعر نقلت أن يمكن الموسيقى من مختلفةال اإليقاعات ان كيف
 

 ان يف باکمله للصف تكون هيالتوج وعملية كبيرة مجموعة في معا الجميع جلوس خالل من سنا األصغر ألطفالا تكيف @

 .معا أغنية ضعواي

 نيتهم،اغ ميلتقد مجموعات في العمل سنا األكبر لألطفال يمكن الصف، في العمرية الفئات مختلف من أطفال لديك كان إذا @

 . ايضا اغنيتهم لتقديم سنا األصغر األطفال مع العمل ويمكنك

 

 فهد نمر نمر .25
 

 سنة ١١-٦ :العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم: SEL كفاءة

 ٨،١٠،١١،١٥،١٦: المتطابقة أالسابيع



SEL   العاب عمجم
 

  
 

38 

 .الفارغة ماكناال على للحصول تسابقال ثم للمصافحة، والتوقف يمكن، ما بأسرع الرکض :اللعبة من الهدف

(رييللتغ قابل) دقيقة ٣٠: الوقت  
 طفال ٣٠:  المجموعة حجم

 .كبيرة دائرة في للجلوس لألطفال ةيالکاف المساحة :المساحة

 استعدادات او مواد اي یال نحتاج ال

 

 .كبيرة دائرة في يجلسوا ان االطفال من اطلب: ٪

 

 :اللعب قةیطر

 لألطفال اللعبة قواعد شرح. 
 في هل مکان واليوجد الدائرة خارج األسد قفيس". األسد" اسم عليه يطلق سوف و المباراة، لبدء واحد طفل تطوعيس 

 .الدائرة
 نحركوتي ال النمور". النمر" کونايل اثنين العبين أي لمسيو الدائرة خارج بالمشي األسد أبديس!" أابد" تقول عندما، 

 .نيجالس بقواي أن يجب
  االتجاه في الرکض ويبدأ بسرعة أيضا الفهد نهضي بالرکض، يبدأو" الفهد" هيسمي و الثالث، الالعب االسد لمسي 

 .لألسد المعاكس
  !عضهمب لمسوايل استخدامها يمكن طويلة ورقة الجميع إعطاء البعض، بعضهم لمسواي ان لألطفال مناسبا يكن لم إذا. 
 الخذ مکني ام بأسرع رکضواي ثم ومن بلغتهم، البعض بعضهم وايحيو صافحوا،تي توقفوا،ي والفهد، األسد لتقيي عندما 

 .فورا المکان رسخيس کامل بشکل الالعب توقفي لم إذا.  الفهد مکان
 تحرکوني وهم بها القيام وليس للمصافحة، الكامل التوقف هميعل والفهد األسد أن على التأكيد. 
  !بلغتهم ةيالتح القاء و كامل بشکل توقفوای أن منهم اطلب لمصافحة،با القيام لألطفال مناسبا يكن لم إذا. 
 فرصة یلع طفل كل حصلي  حتى المباراة وتستمر القادمة لجولةا في األسد صبحي المکان على يحصل لم الذي الالعب 

 .الفهد أو األسد يكون نا األقل على واحدة
 األطفال جميع شاركي بحيث ةكامل اللعبة كونتل فرصة یعل حصلواي أن يجب الجميع أن األطفال أخبر. 
 الوقوف هميعل وكان بسرعة ويركضون بالغة بسعادة يشعرون كانوا والفهد األسد اللعبة، هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 سرعةب تهدئتها و العواطف على السيطرة ممارسة یعل  ساعدي ذلك ان. الوسط في کامل بشکل توقفواي و واأهديل فجأة

 ". الحاجة عند
 

 .األطفال جميع تشمل بحيث ةكامل كونتل اللعب في فرصة یعل واحصلي أن يجب الجميع أن لألطفال قل: ةيالحساس لتجنب نصيحة

 لىإ األطفال ندعو  الرکض من بدال. إلدراجهم اللعبة مع التكيف الصف، في جسدية إعاقات من يعانون أطفال هناك كان إذا@ 

 ساعدهميس"  قيصدال" فأن الفهد للعب دورهم يأتي عندماواإلعاقة، ذوي من طفل لكل" قيصد" بتعيين  نقوم و. بسرعة السير

 .الخروج على ومساعدتهم معهم الرکض في

 نكيمك بك، الخاص السياق في سلبي بشكل إليها ينظر كان إذا أو والفهود، ،نموروال األسود عرفوني ال األطفال كان إذا@ 

 .مالءمة أكثر هي التي الحيواناتب استبدالها

 مختلفة حياتت استخدام لهم مکني  وکذلك الرکض من بدال مشواي او قفزواي تخطوا،ي ان لالطفال مکنيف ، اللعبة تعديل يمكنك !

 .المصافحة أثناء
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 المشاعر ةيمسرح .26
 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم: SEL كفاءة

 ١٠،١١،١٢،١٣،١٤ :المتطابقة أالسابيع

 معينة عواطف باستخدام دقيقة ٥-٣ مدتها مسرحية لخلق مجموعات في العمل :اللعبة من الهدف

(رييللتغ قابل) دقيقة ٤٥: الوقت  
 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 مجموعات في للعمل لألطفال ةيالکاف المساحة :مساحةال

 استعدادات او موارد اي یال نحتاج ال

 

  أطفال ٦-٥ من تتكون فرق إلى األطفال تقسيم :٪

 

 :اللعب قةیطر

 (متحمس فاقد، متعب، - العواطف التل، قمة – الموقع المثال، سبيل على) عواطف وثالثة واحدا مكان فريق كل أعط. 

 دقائق ٥-٣ بين صغيرة مسرحية لخلق دقيقة ٢٥  هيلد  فريق كل. 

 بهملع في اآلخرين، األطفال تزعج قد التي األشياء شملواي الان   في حذرين كونواي أن يجب بأنه  الطالب ريذكت. 

 المسرحية من یولاال  المرحلة في لهم أعطيت التي العواطف عيجم يستخدموا ان عليهم يجب. 

 المسرحية في دورا الفريق في عضو لكل يكون أن يجب. 

 الصف وسط في المسرحية لتقديم يأتوا أن الفرق من اطلب ،يقةدق ٢٥ بعد. 

 اللعبة في عرضت التي العواطف كل خمنواي أن الصف ةيبق یعل لعبة، كل نهاية في. 

 كيفية  و المختلفة العواطف اسباب معرفة ةيفيک یعل تعرفتم الدراما هذه خالل من" - اللعبة رسالة شارك 

 ومقي األحيان بعض في أنه رؤية على قادرا كنتلقد   األخرى، الدرامية األعمال مشاهدة خالل من. التعبيرعنهااضهار

 الطريقة عن تماما مختلف بشكل العواطف عن التعبير يمكن وأحيانا مثلك، العواطف عن التعبيرب  اآلخرين األشخاص

 . انت بها تعبر التي

 

 .الطفل عند مؤلمةفعل  ردة إلى تؤدي أن يمكن التي المواقع إعطاء عدم على الحرص يجب: ةيلتجنب الحساس نصيحة

 

 .يسلب بشکل الطفل یللتاکد من ان االحداث  الموجودة ال تؤثر عل الصف في التجول يجب :ةينصيحة لتجنب الحساس
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 العواطف یمستو .27
 

 سنة ١١-٦ :العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم: SEL كفاءة

 ٨،١٠،١١،١٢،١٤: المتطابقة أالسابيع

 .الشدة من مختلفة درجات مع معينة عاطفةعن  ريالتعب: اللعبة من الهدف

دقيقة ٣٠: الوقت  
 طفال ٣٠:  المجموعة حجم

 اأمامه االطفال لجلوس ومکان أمتار ٥  يقرببطول ما  ةيکاف مساحة :مساحةال

 ،(أدناه المثال سبيل على) مختلفة بدرجات الحرارة عليها كتوبم A٤ بحجم عالمات الحبل،أربع/  الشريط/  الطباشير :الموارد

 عليها ةمكتوبال العواطف نم وقائمة

 المنخفضة الدرجة وضع مع الحرارة محرار إعداد :الستعداداتإ

في الجزء االمامي، ضع   یاالعل الدرجة ووضع الخلفي الجزء في

 مام،األ إلى الخلف من حبل/  الشريط/  بالطباشير ينصغير خطين

 الحرارة عالماتضع   و  األخرين من نيتبعد خطو یعلمن  يبدأ

 .أدناه موضح هو كما األمام إلى الخلف من زدادت ان  على ايضا

 

 المنصة مساحة أمام الجلوس طفالالأ من طلبأ :٪

 

 :اللعب قةیطر

 عنيي یاالدن االحمر اللون المنصة في أنه للطفل اشرح 

 من درجة أعلى" عنيي ی"الهدوء" و االحمر االعل

 قوة تنامي فيه ظهري منتصفال في والذي". االنفعال

 .العاطفة

 لون هيف کوني حرارة مقياس يوجد ال أنه إلى اشر 

 هذا مثل إلى تصل ان اصحي ليس  هألنذلك  و احمرفقط

 كلدي وکان تصرفتان  جبي بل. العواطف من المستوى

 .فيها یمستو أقصى إلى عاطفة بأي ال تصل  نا و كعواطف على السيطرة

 االخر تلو واحدا كيال اتواي ان االطفال كل من اطلب. 

 للطفل العاطفة همسا. 

 لمدة الحرارة لمقياس األدنى الحد تحت ينساکن الوقوف المنصة، من الخلفي الجزء یال نعودوي االطفالمن ثم  و 

 لتاليا الخط إلى تقدمال  ثم. العاطفة منصغير  قدر راواظه التالي الخط یال األمام إلى خطوة تقدمال من ثم  وثانيتين،

 .العاطفة قدرة زيادة راظهاو مستوى أعلى مع األخير السطر على الوقوف وأخيرا،. العاطفة من متوسط قدر راظهاو

 ،توقفي رايواخ العاطفة من األدنى الحد عند نتهييو االنفعال شدة من ليوالتقل المعاكس، االتجاه في  ذهبيس التالي 

 .ثانيتين لمدة
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 المثال، بيلس على. يفهموها أن السهل من والتي" الغضب" مثال العاطفة باستخدام ذلك يتم كيف الطفالا تعليم يمكنك !

 قم العبوس، الوجه عالمات وجهك یعل اظهر و األمام إلى خطوة اخطوا ذلك بعد ، أخرى مرة الوقوف مکان في أابد

 نم أكثر وزيادته مستوى أعلى إلى خطوة اخطوا وأخيرا يدك، قبضة و وجهك تعابير خالل من قليال الغضب بزيادة

 .الوقوفبذلك  من واالنتهاء عكسي، بترتيب  المشاعر نفس نفذ ثمالوجه.  على تعبيرغاضب مع القدم تثبيتخالل 

 العاطفة تخمين نياالخر یعل االطفال، عيجم نتهيي أن بعد. 

 اللعبة نتهيتکل طفل بدوره س اميق بعد . 

 المختلفة المراحل في والعقل الجسمکان احساس  كيف األطفال اسآل كاملة، المجموعة  بمناقشةقم  ةيالنها في. 

 مستويات لها كونت نا للعواطف يمكن كيف فهم على قادرا اصبحت اللعبة هذه خالل من" - اللعبة رسالة شارك 

 عبروني ائكأصدق كيف أيضا رأيت. أيضا عليها تسيطر التي بالطريقة العواطف عن التعبير كيفية ومارست مختلفة،

 وهدوء باسترخاء تشعر أنك تدرك سوف اللعبة، هذه خالل الجسم شعور كيفية في تفكر كنت إذاو. مشاعرهم عن

 ." واقفا تکن اکثرعندما

 

 :اللعبة هذه في ستخدامهاا التي يمكن العواطف من أمثلة

 الغضب •

 ادةالسع •

 وفخال •

 ةمفاجأال •

 الحزن •

 التعب •

 فرحال•

 اإلثارة •

 التهيج •

 االرتباك •

 الكبرياء •

 الضجر•

 ةالقو•

 لالخج •

 القلق•

 تعبال •

 الحب•
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 شعوري رييتغ شکلي رييتغ .28
 

 سنة ١١-٦ :العمریة الفئة

 العاطفة تنظيم: SEL كفاءة

 ٩،١٠،١١،١٥،١٦: المتطابقة أالسابيع

 .الجسم اجزاء ريتغت عندما العواطف تغير لكيفية االنتباه :اللعبة من الهدف

دقيقة ٣٠: الوقت  
 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 .يناالخر من واحدة ذراع مسافة بعد لىع لوقوفا و لألطفال مفتوحة كبيرة مساحة :المساحة

 استعدادات او موارد یال النحتاج

 .يناالخر من واحدة ذراع مسافة بعد لىع األقل على للوقوف، مساحة إيجاد  عليهم يجب انه األطفال أخبر :٪

 

 :اللعب قةیطر

 بهدوء لعبها ويجب  بطيئة لعبة هذه. 
 أشكال لتغيير بهدوء ومتابعتها التعليمات إلى دايج االصغاء و التحرك، عدم و الوقوف عليهم انه األطفال أخبر 

 مع هممشاعر تتغير كيف اعتبارهم في ضعواي أن في لمساعدتهم النشاط في اسئلة ستسالهم  بانك اخبرهم. أجسادهم

 . عال بصوت التحدث وعدم أذهانهم، في األسئلة هذه في فكرواي أن يجبو. الجسم اشكال
  التالية التعليمات اقرأ: 

 ههذ في رفک.انفاسك على التركيز. فخاذكأل موازيه دييواال جانبيك، یال اليقل كيقدم فتح مع الوقوف. عينيك اغلق •

 .اللحظة

 رکز .تنفس. الشکل بهذا قف. السماء إلى يدك راحة وافتح ببطء جانبيك یال ذراعيك وارفع دي،ياال یعل اهتمامك جل رکز •

 .جسمك يشعر كيف الحظ. الجسم یعل الكامل كيوع

 فکر.نفاسكا على التركيز. فخاذكأل موازية دييواال جانبيك، یال اليقل كيقدم فتح و الوقوف– یاألول ةيالوضع إلى ببطء عد •

 .اللحظة ههذ في

 عودة ،(ثواني ١٠ لمدة وقفة) ة؟يالوضع ههذ تشعرفي كيف. صدرك على ذقنك حتى رأسك إنزل. األمام إلى كتفيك إنزل •

 .شعورك في الفرق الحظ. الطبيعية ةيالوضع إلى رأسك رفع أثناء والظهر الكتفين

 .تشعر كيف الحظ. الطبيعية ةيالوضع إلى ذقنك اعادة(. ثواني ١٠ لمدة وقفة. )الخلف یال رأسك يذهب بحيث الذقن رفع •

 يف الشعور يريتغ ةيكيف الحظ. القبضة افتح(. ثواني ١٠ لمدة وقفة. )ضيقة تصبح ذراعيك عضالت اجعل. يديك قبضة اغلق •

 .جسمك

. األرض یلع التحديق في استمر. كينيع بطرف التقم. االرض یعل بالتحديق قم. ببطء عينيك افتح. األرض یال رأسك أنزل •

 .مشاعرك تتغير كيف الحظ. أخرى مرة وإغالقها ببطء نينيالع  بأرخاء قم(. ثانية ١٠ لمدة وقفة)
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 .شفتيك اعدل(. ثوان ٥ لمدة وقفة. )ببطء ابتسم. فمك یعل كيوع رکز •

 كيکف فعار. عينيك على كفيك ضع. يديك راحة بين الحرارة تشعر  ان الى.ببطء فركهم في أوابد بعض مع كيدي ةراح اجعل •

 .عينيك وافتح ببطء

 .شعورنا ريغي أجسادنا شكل تغيير ان  كيفية في اآلن سنتحدث. اجلسوا. بهدوء كبيرة دائرة ليبتشک قوموا ببطء، المشي •

 يف واحدة مرة يتحدث االقل یعل طفل كل بان تأكد. أدناه األسئلة قائمة باستخدام كاملة المجموعة مع مناقشةال إنهاء 

 .خاطئة أو صحيحة إجابات توجد ال. المناقشة
 .يدك ارفع النشاط؟ هذا احب الذي من •

 .يدك ارفع النشاط؟ هذا حبي لم الذي من •

 تشعر؟ جعلك كيف ك؟يلد المفضل الجسم شكل هو ما •

 تشعر؟ جعلك كيف تحبه؟ لم الذي الجسم شكل هو ما •

 شعورك؟ غيري جسمك شكل تغيير أن تعتقد لماذا •

 جسمك؟ شكل تغيير طريق عن شعورك يريتغ یعل قادر أنك تعتقد هل •

 لعواطفا  فأنأجسادكم، في شيء أي تغيير عند أنه ونتشعر اللعبة، هذه في" - اللعبة رسالة مشارکة خالل من المناقشة تلخيص

 الغضب،ب نشعر عندما المثال، سبيل على. عواطفنا على السيطرة  في هذا ساعدناي أن يمكن أنه نتذكر أن المهم من.  أيضا رتتغي

 ." نخفضيس غضبك فأن العميق، التنفس طريق عن لجسمل استرخاء مجردب قمنا وإذا متوتر وجسمنا
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 االیجابية االجتماعية المهارات
 

 

  لدي المفضل .29
 

سنة ١١-٦: العمریة الفئة  

 يجابيةاال االجتماعية المهارات:  SEL كفاءة

١،٢،٢٠،٢٢:المتطابقة األسابيع  

المجموعة في واالختالف التشابه أوجه فهم: اللعبة من الهدف  

 دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 .كبيرة دائرة في للجلوس االطفال لجميع الکافية المساحة :مساحةال

 استعدادات او موارد حتاجنال

 .لدائرةل االنضمام عليك و. كبيرة  دائرة تشكيل االطفال من اطلب :٪

 

 :اللعب طریقة

 اشرح. لبعضا بعضنا عن ونتختلف نتشابه كيف نفهم انو بعضنا على للتعرف ممتعة وسيلة باعتبارها اللعبة فيتعر 

 .اللعبة هذه في والتشابه االختالفسنشارك في  أننا

 لمفضلا الشخص المفضل، الفيلم المفضل، الغذاء مثل ،هو  لدي المفضلشيء' ال' للجميع وقل الدائرة وسط إلى دخلا. 

 لهم صفقي والجميع الوسط، في الشخص یال ينضموا المفضل الشيء نفس هميلد نيالذ جميع. 

 طالوس في الذي للشخص صفقوني دائرة في نيالذ جميع المفضل، الشيء نفس لديهشخص  اي هناك يكن لم إذا. 

 لديهم المفضل الشيء وتبادل الدائرة وسط إلى الذهاب في يتناوبون الدائرة في نيالذ جميع. 

 

 من دالعدي في أصدقائك مثل و كثيرة، نواح في أصدقائك عن مختلف انك تعلمت اللعبة، هذه خالل من"  اللعبة رسالة شارك 

 ." ايضا مثلك هم الذين والناس عنك يختلفون الذين الناس مع صداقات تكون أن يمكنك. األخرى االشياء
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 اختار و انظر .30
 

 سنة ١١-٦ :العمریة الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات:  SEL كفاءة

 ١،٢،١٩،٢٠،٢٢: المتطابقة أالسابيع

 .البصري التواصل بعد االخرين تحية: اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠:  المجموعة حجم

 .كبيرة  دائرة في للجلوس  االطفال لجميع الکافية المساحة :المساحة

 استعدادات او موارد حتاجنال

 .لدائرةا الی االنضمام عليك. كبيرة  دائرة تشكيل األطفال من اطلب :٪

 

 :اللعب طریقة

 أسفل إلى رؤوسهم خفضواي الجميع دائرة، في الجلوس. 
 اليه للتحديق واحد شخص ويختيار االعلی ينظرالی الجميع!" اعلی ٢-١" تقول عندما. 
 حيةللت يتصافحون و الدائرة داخل الی يدخلون اليه ينظر الطفل ذلك و اخر طفل الی ينظر بانه االطفال احد وجد إذا 

 "مينا؟ حالك، كيف" أو!" جون يا الخير صباح" المثال، سبيل على. أسمائهم باستخدام بعضهم علی
 اللعب ومواصلة أماكننا إلى نعود سوف ذلك وبعد. 
 جولة كل في للتحية جديد طفل ايجاد يجب – مرتين الشخص نفس علی تسلم ال أن يجب. 
 اللعب من االطفال يتعب عندما ستنتهي اللعبة. 
  داقاتص لتكوين رائعة وسيلة يه تيال أالسماء، استخدمنا بعضنا الستقبال اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 "!جديدة
 

 .التحديق من دالب  اليد اشارة يستخدموا ان لالطفال قل األصدقاء، بين للتواصل سلبية وسيلة عتبري بالعين لالتواص إذاکان@ 

 .المصافحة دون من فقط، لفظيا البعض بعضهم تحية ممکن التحية، عند المصافحة لألطفال مناسبا يكن لم إذا @

 

 الصداقة دائرة .31
 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات:  SEL كفاءة

 ١،٢،١٩،٢٠،٢٣ :المتطابقة أالسابيع

 .الدراسية الفصول في اتالصداق بناء :اللعبة من الهدف
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 دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 .ةنظيف االرض تكون أن يجب كبيرة،  دائرة في للجلوس للجميع الکافية المساحة :المساحة

 شريط الوان، أقالم/  الطباشير سبورة، اقالم كبيرة، ورقة :الموارد

 تشكيلل  صغيرة اوراق الصق متوفرة، غير الكبيرة الورقة كانت اذا. الدراسي الفصل وسط في كبيرة ورقة وضع: إالستعدادات

 .كبيرة ورقة

 

 الدائرة الی تنضم ان يجب و.  الكبيرة الورقة حول كبيرة دائرة في يجلسوا ان طفالاال من اطلب :٪

 

 اللعب طریقة

 لشكلا انظر) بااليدي كبيرة دائرة تشكيل الورقة، على واحدا يدا يضع طفل كل دائرة، شكل على الورقة حول الجلوس 

 (المثال سبيل على أدناه
 السبورة اقالم باستخدام أليديهم الخارجية الخطوط رسم على األطفال مساعدة. 
 اآلخرين وندعم البعض بعضنا نساعد أن علينا و الصداقة، دائرة يه الدائرة ههذ أن لهم اشرح. 
 دع( الثقة وتبادل الحب،: مثال الجواب،"  )أقوى؟ الصداقة دائرة يجعل أن ممکن ماالذي برايك" األطفال اسأل 

 .باجاباتهم يشارکون االطفال

 
 ان و المشارکة يه أقوى الدائرة هذه يجعل ما أن أعتقد: "قائال مثاال اعطي اإلجابة، في ونيفكر األطفال كان إذا !

 ".بيننا جيدين نکون
 تيلا والمساحة أيديهم مخطط لتزيين الفنية المواد يستخدموا ان األطفال على شيء، قول يريد من کل تکلم ان بعد 

 .أقوى صداقاتهم يجعل امم تظهر التي الصور مع حوله
 الدراسي الفصل في ما مكان في اواعرضه الوسط في" الصداقة دائرة" اكتب النهاية، في. 

 بعضال بعضنا ودعم البعض، بعضنا مساعدة على عاهدنا بأيدينا، للصداقة الدائرة هذه رسم خالل من" - الللعبة رسالة شارك 

 ." يوم كل في أقوى صداقة دائرة لدينا سيجعل ما وهذا. البعض ببعضنا نهتم و جيدين نكون انو

 

 لك مني .32
 

 سنة ١١-٦: العمرية الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات: SEL كفاءة

 ١،٤،٢١،٢٣،٢٥:المتطابقة أالسابيع

 االخرين اسماء وتعلم الدراسية، الفصول في اتالصداق بناء :اللعبة من الهدف

 دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 .كبيرة  دائرة في للوقوف للجميع الکافية المساحة :المساحة
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 استعدادات او موارد حتاجنال

 

 .الدائرة الی االنضمام عليك. كبيرة دائرة في الوقوف االطفال من اطلب :٪

 

 :اللعب طریقة

 عالمة" ليکن - الدائرة داخل الوقوف المتطوعين أحد من اطلب" 
 الطفل إلى نظرت فيما ،"جون إلى نينا" تقول و أتبد. اللعبة لبدء الدائرة من( نينا المثال، سبيل على)االطفال احد اختر 

 .(جون المثال، هذا في) آالخر
 الطفل ىإل ينظر فيما ،" سارة الی جون" قائال بالمباراة سيستمر( جون المثال، هذا في) ثانيا اسمه يذکر الذي الشخص 

 .(سارة المثال، هذا في) آالخر
 شخص علی عالمة ويضع. بعناية واالستماع جدا ومنتبها مستعدا يقف ان" عالمـة" على يجب الشکل، بهذا استمر 

  ،"جون الی نينا ،" نينا تقول عندما المثال، سبيل على. الثاني االسم يذکر ان وقبل األول االسم يقال ان بعد الدائرة في

 ."جون" يقول أن قبلو" نينا" يقول أن بعد اللمس طريق عن أحدهم علی عالمة يضع ان عالمة علی يجب
 ! األطفال علی عالمة لوضع" عالمة" الی طويلة ورقة إعطاء يمکن ، لألطفال مناسبا اللمس يكن لم إذا . 
 عالمة" سيکونوا ذلك فعلوا وإذا دائرة، من للخروج يتحركوا أن  يمكنهم ال الدائرة داخل األطفال" 
 يلالقل سوى" عالمة" لـ يتسنى ال حتى ممكن وقت أسرع في آخر صديق واسم ماسمه ولوايق أن ينبغي أنه مله اشرح 

 .اخر شخص علی عالمة لوضع الوقت من
 الدائرة منتصف الی يأتي"  عالمة"  لمسه االذي الشخص الثاني، االسم ينطق أن قبل ما شخص"  عالمة" لمس إذا 

 ."عالمة"  ويصبح
 "اللعبة ستمرت و القديم" عالمة" مكان يأخذ الجديد" عالمة. 
 اصدقاء نصبح انو االخرين أسماء تعلم على لمساعدتك متعام هذا كان" اللعبة رسالة مشاركة!" 

 

 

 …...علی الریاح تهب .33
 

 سنة ١١-٦: العمریة الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات: SEL كفاءة

 ١،٢٠،٢١،٢٢،٢٥ :المتطابقة أالسابيع

 الدراسية الفصول في اتالصداق بناء :اللعبة من الهدف

 دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 .كبيرة دائرة في للوقوف للجميع الکافية المساحة :المساحة

 استعدادات او موارد الی حتاجن ال

 .الدائرة وسط في تقف أن يجب. كبيرة دائرة في الوقوف االطفال من اطلب :٪
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 :اللعب طریقة

 الدائرة وسط في إليك أالنضمام الدائرة من االطفال احد من اطلب. 
 الدائرة وسط الى اتی الذي الطفل مکان ءمل الباقين األطفال جميع من اطلب . 
 لجواربا يرتدي"...  الوسط في الذي الطفل عن حقيقيا شيئا وتضيف..."  من كل علی الرياح تهب" قائال اللعبة تبدأ "!

 "!أسود شعره"...  أو
 الوسط يف الذي الطفل. الدائرة في أماكنهم لتغيير( وايرکض ال) وايسير ان يجب الشيء أو الصفة هذه فيهم الذين جميع 

 .تمأل أن قبل الفارغة االماکن احد الخذ بسرعة يتحرك أن يجب أيضا
 الوسط في إليك ينضم سوف و مکان بدون واحدا طفال ىيبق أن يجب. 
 اتقوله لتيا العبارة حسب المساحة في يتحركون المشترکة الصفة لديهم الذين األطفال الطريقة، بنفس اللعبة تستمر 

 انت
 أماكنهم وتغيير ،(وايرکض ال) الجميع يسير أن يجب!" اختالط" قلت إذا. 
 بلكس رائعة وسيلة وأيضا،اللعب بعضنا عن جديدة أشياء تعلمنا الممتعة، اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 " !االصدقاء
 

 عنايةب الصفات اختيار يجب و، صدمة واجهوا او/  مع عاشوا الذين األطفال مع حذرا تکون ان يجب: الحساسية لتجنب نصيحة 

 احد فقدوا دق األطفال ان الممکن من ألنه" كبيرة عائلة لديه" أو" شقيقة لديها" مثل صفات تستخدم ال المثال، سبيل على. فائقة

 .مؤخرا األسرة أفراد
 

  الورقية الدمية .34
 

 سنة ١١-٦ :العمریة الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات:  SEL كفاءة

 ١،٢٠،٢١،٢٢،٢٣ :المتطابقة أالسابيع

 مجموعةال في الصداقة معنى عن تعبيرال :اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ :المجموعة حجم

 أزواج في يعملوا كي لألطفال الکافية المساحة :المساحة

 شريط مقص، ملونة، أقالم/  تلوين وأقالم رصاص أقالم ،A٤ ورقة :الموارد

 .زواجأل  الدمى تقسيم. ورقية دمى لصنع التالية اإلرشادات انظر: إعداد

 

 

 

 

 

 



SEL   العاب عمجم
 

  
 

49 

 :ورقية دمى لصنع تعليمات

 

 
 

 .أزواج في والجلوس كائهمشر اختيار االطفال من اطلب :٪
 

 :اللعب طریقة
 

 في الصداقات من العديد يبنون وكيف الصداقة، معنى األطفال مع ناقشSHLS. 
 جيدا صديقا تصبح فيوک الصديق يعني ماذا الطالب اسال. 
 أزواج كسر عدم على والحرص شريكه، لرسم طالب كل تكليفب قمو الورقية الدمى من مجموعة زوج كل أعط 

 .الدمية
 ! دمى ثالث من مجموعة وکون الدمى من لزوج ثالثة دمية الصق الطالب، من فردي عدد هناك كان إذا. 
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 ! يرالطباش لمشارکة صغيرة مجموعات في يجلسوا ان الشريکين من اطلب الطباشير من يكفي ما هناك يکن لم إذا. 
 جيد صديق جعلهت التي و اشياء ثالثة کتابة الطالب من اطلب األطفال، انتهاء بمجرد. 
 في بأكملها  اوعلقه األطفال من مساعدة مع جنب إلى جنبا الدمى جميع الصق SHLS أمكن إن. 
 وسيلة اللعبة هذه وكانت. الحياة من مهم جزء هو جيدا صديقا تكون وان الصداقات تكوين" - اللعبة رسالة شارك 

 . كمابين لصداقةل كريتقد عن  للتعبيرألصدقائك لك بالنسبة ممتعة
 

 .الشرکاء مع بأنفسهم الدمى قطع يمکن کبيرة االطفال اعمار تكان إذا @

 

 

 

 البالونات رفع .35
 

 سنة ١١-٦: العمرية الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات:  SEL كفاءة

 ١٢،٢٠،٢٢،٢٣،٢٥: المتطابقة أالسابيع

 على للحفاظ الجماعي العمل: اللعبة من الهدف

 األرض هالمس  وعدم البالونات

 (للتغيير قابل) دقيقة ٢٠: الوقت
 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 مفتوحة كبيرة مساحة: المساحة

 .متوفرة غير البالونات کانت إذا كرات استخدام(. أطفال ثالثة لكل واحد بالون  حوالي) بالونات ١٠: الموارد

 البالونات ءمل: إالستعدادات

 

 .الوسط في انت تقف أن يجب. يناالخر من واحد ذراع مسافة بعد وعلى المساحة وسط في يتجمعوا ان االطفال من اطلب :٪

 

 :اللعب طریقة

 البالونات بعض علی كل جزء من المجموعة يحصل  بحيث الهواء في البالونات ارمي. 
 البعض عضهمب مالمسة دون من الهواء في بها واالحتفاظ البالونات لرفع بينهم التنسيق األطفال علی. 
 فقط بأاليدي البالون رفع جبي. 
   الجميع ؤليةومس يه .الهواء في البالونات جميع بقاء على الحفاظان 
 في اويستمر أن يجب. ذلك من أبعد ينتشروا وان الخارج، الی واحدة خطوة لياخذوا األطفال إلى إشر دقائق، بضع بعد 

 .الهواء في اإلبقائه البالونات رفع
 ذلك من أبعد لينتشروا للجميع أخرى مرة اشر دقائق، بضع بعد. 
 لبالوناتا على الحفاظ في صعوبة أكثر اللعبة هذه يجعل مما ،اكثر ينتشروا ان األطفال من الطلب على ةحافظيجب الم 

 .الهواء في
 جانبا األرض،ضعه بالون اي يلمس عندما. 
 األرض البالونات جميع تلمس  حتى أو لعبةال من األطفال يتعب حتى اللعب في استمر. 
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 اللعبة نم الهدف لتحقيق كبير كفريق معا العمل في لمساعدتكم ممتعة وسيلة اللعبة هذه كانت" - اللعبة رسالة شارك .

 ." أيضا وخارجها المدرسة في اآلخرين مع جيد بشكل للعمل لكم بالنسبة جدا مهمة المهارات هذه
 

 في الصغار األطفال يصاب ال بحيث حدة على مجموعة كل اقسم الصف، في جدا کبار وا جدا صغار أطفال هناك كان إذا @

 .البالونات إلى للوصول فرصة على الحصول وکذلك اللعبة

 

 .اللعبة هذه في حدة على كال اقسمهم ،البعض بعضهم من جدا قريبين يکونواان  والبنات للبنين مناسبا يكن لم إذا @

 

 
 

  الضاحك التمثال .36
 

 سنة 11-6 :العمریة الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات:  SEL كفاءة

 ١،١٢،١٦،٢١،٢٤،٢٥ :المقابلة أسابيع

 يضحکون االخر الفريق في األطفال جميع جعل :اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ :المجموعة حجم

 .بحرية ليتجولوا لألطفال الکافية المساحة :المساحة

 استعدادات اي او موارد الی حتاجن ال

 . أطفال 6 منتتكون  مجموعات إلى األطفال تقسيم :٪

 :اللعب طریقة

 المباراة فيه ستقام الذي المکان حدود تحديد. 
 تماثيل سيكونوا والباقي" لضحكل آلة" كـ الفرق احد يبدآ. 
 القيام ممکنمن ال . لمسهم دون کهماضحا ويحاولون التماثيل إلى يذهبون الذين األطفال هم' الضحك آلة" أن اشرح 

 .مضحكة أصوات إصدار أو مضحكة، حركات او مضحكة، بوجوه
 لديه المفضل حيوانال مثل يتصرف  الکل!" أابد" تقول عندما. 
 اولةومح التماثيل إلى الذهابب  الضحك الة فريق وسيقوم التجمد التماثيل جميع علی!" اجمد تماثيل" تقول عندما 

 .کهماضحا
 الجلوس عليه يجب التماثيل احد ضحك أذا. 
 @ جمدت كيفية يتعلموا و يفهموا لکي بالحرکات القيام عليك اإلرشادات، يفهمون الو  سنا أصغر أالطفال کان إذا 

 .يضحكون الطالب جعلت ان الضحك آللة يمكن وكيف التمثال
  فرصة األطفال جميع إعطاءو يجب . يضحكون اآلخرين لجعل( للتغيير ةقابل) دقائق 4 لديهم الضحك آلة فرق كل 

 .الضحك آلة ليکونوا
 لىع تأثير لها يكون محرکاتك أن مرأيت و.يضحکون الجميع متعة،جعلتممال اللعبة هذا في" - اللعبة  رسالة شارك 

 لطريقةا وبهذه. ينسعيد االخرين تجعل التي األشياء دائما نفعل أن  ينبغي. معليك ؤثرت وأفعالهم اآلخرين األطفال
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 " !جيدة صداقات تكوين يمكنك
 

 

 

 جميال شيء تکلم .37
 

 سنة 11-6 :العمریة الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات:  SEL كفاءة

 ١٢،٢١،٢٢،٢٣،٢٤ :المتطابقة أالسابيع

  .ما شخص عن لطيفا شيئا قولو السقوط من الكرة على للحفاظ معا العمل :اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ :المجموعة حجم

 .بيرةك دائرة في وقوفلل لألطفال الکافية المساحة :المساحة

 ناعمة كرة :الموارد

 استعدادات الی حتاجن ال

 

 .كبيرة دائرة شکل في الوقوف االطفال من اطلب :٪

 

 :اللعب طریقة

 واحد كفريق معا العمل يجب انه لالطفال اشرح .آخر شخص إلى يرميها وسوف المجموعة، في لطفل الكرة تمرير 

 .األرض على السقوط من الكرة على للحفاظ
 رمى الذي الشخص ثم. إليه الكرة رمى الذي الشخص عن لطيفا شيئا يقول أن يجب الكرة، ما شخص يسقط عندما 

 .فالاالط جميع يجلس ثم!" حقا مفيد أنت" المثال، سبيل على. الكرة مرر الذي للشخص لطيفا شيئا سيقول الكرة
 يجلسون والجميع خرالآ شخصال عن لطيفا شيئا يقول الجميع حتى اللعبة ستستمر. 
 أوال، - ناآلخري مع جيد بشكل العمل على كانساعديس لذانوال شيئين فعل عليك اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك  

 ".أصدقائك عن لطيف ءشي قول ،ثانياو واحد، كفريق معا العمل كيفية تمارس
 

 على الک مجموعات ىال اقسمهم ، بعضهم يمدحوا وان بعضهم، من جدا قريبين يکونواان  والبنات للبنين مناسبا يكن لم إذا @

   .حدة
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 الطبيعي الفن .38
 

 سنة 11-6: العمرية الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات:  SEL كفاءة

  ١٢،١٧،٢٢،٢٣،٢٥:المتطابقة أالسابيع

 .فني عمل صنع و الدراسية، الفصول أنحاء مختلف من المواد لجمع أزواج ضمن العمل: اللعبة من الهدف

 دقيقة ٤٠: الوقت
 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 SHLS في كافية مساحة فني، بعمل للقيام االشياء على العثور لألطفال يمكن حيث SHLS خارج مفتوحة مساحة: المساحة

 ..(الخ الصغيرة والعصي والرمل األحجارالصغيرة الشجرة، اوراق مثل،) أزواج ضمن  يعملوا لکي لألطفال

 .توقيت وجهاز ،(وجد إن) حرفية وادوات الفن ولوازم طباشير/  ملونة أقالم قوي، غراء زوج، لكل واحدة A4 ورقة: الموارد

 نكي لم إذا. فني بعمل ليقوموا لألطفال األشياء من يكفي ما وفيها سليمة SHLS  لـ الخارجية المساحة ن انم کدأت: إالستعدادات

 ووضعها طبيعةال من المواد من وغيرها الصغيرة والحجارة والعصي األوراق، جمع يمکن ، لألطفال األشياء من يكفي ما هناك

 .اليستخدموه لألطفال SHLS داخل أو خارج آمن مكان في

 

 .أزواج إلى االطفال تقسيم  :٪

 

 :اللعب طریقة

 للنزهة الخارج الی للذهاب أزواج ضمن الخروج عليهم بأن الطالب أخبر 

 دقائق خمس لديهم. معا فني بعمل ليقوموا الطبيعة من األشياء بعض وجمع

 .المواد وجمع للذهاب
 أن يمكنهم ال أنه بوضوح اشرح يذهبوا، أن يمكن مدى أي الی األطفال أخبر 

 SHlS عمجم داخل يبقوا أن يجب و ،SHLS  من  معينة مسافة يتجاوزوا
 .لسالمةل مخاطر أي وجود عدم لضمان للمشي يذهبوا عندما األطفال راقب.
 ا فقطخدمهسنست التي األشياء نجمع  لذلك المکان نفس وفي الطبيعة من أشياء إلى يحتاجون الجميع أن األطفال تذكير 

 .أيضا لآلخرين األشياء بعض ترك من والتاکد
 يعودوا أن ويجب فقط دقيقتين مدة لديهمان   الطالب ذکر دقائق ثالث مضي بعد. 
 الی أخرى مرة األطفال يعود عندما دقائق، خمس بعد  SHLSمن واحدة قطعة بتوزيع قم أزواج ضمن الجلوس ،و 

 .زوج لكل والغراء والطباشير، الورق
 الفنية والمواد الطبيعة في اوجدوه التي األشياء نم فني بعمل للقيام دقيقة 25 لديهم بأن الطالب أخبر. 
 ! البعض بعضهم اراء و أفكار إلى واالستماع الشريك مع الفني لعملا خطة مناقشةب الطالب تذكير. 
 ا االخرونيستخدمه لکي  الوسط في وضعها يمكن المواد، بعض استخدام عدم قرروا إذا أنه األطفال أخبر. 
 اللعبة نهايةل  دقائق خمس لديهم بقیتي عندما الطالب إبالغ. 
 تجف حتی لتركها الزاوية في بأمان ووضعها الفنية أعمالهم ختيارا األطفال نسأل ، دقيقة 25 مضي بعد. 
 واحد مكان في اجمعها المواد، بعض ماستخدا يتم لم وإذا المتبقية، االشياء من المکان تنظيف األطفال اسأل. 
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 أفكار لىإ االستماعب قمتم وكذلك أالفكار، وتبادلتم واحد، كفريق تعملون کنتم اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 ضاوأي آالخرين  مع عملال يةكيف تتعلموالكي  لكم بالنسبة جدا هامة أمور هذه. معا الفني لعملا لتحضير الشريك

 ." اآلخرين مع جيدة عالقات تکوين
 

 .مسؤوال طفال اياکبر، طفل مع يکونوا ان تأكد األقدام، على لذهابا عند أصغرسنا هم الذين األطفال بعض هناك كان إذا @
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 سنة 11-6 :العمریة الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات: SEL كفاءة

 ٢،٢٠،٢١١،٢٢،٢٣:المتطابقة أالسابيع

 .الفنية المواد من صديق بناءالقيام ب و الجيد الصديق يكون کيف فكر :اللعبة من الهدف

 دقيقة 45: الوقت

 طفال ٣٠ :المجموعة حجم

 .مريح بشكل والعمل للجلوس األطفال من مجموعات 6 لـ المساحة :المساحة

 طباشير/  ملونة اقالم سلسلة، أو وصوف طفل، لكل واحدة صغيرة عصا وشريط، ملون،ال ورقال من كبيرة قطع :الموارد

 مؤقتو ومقص، ملون،

 الجسم من مختلفة أجزاء اقطع مقص، الستخدام جدا صغار األطفال كان إذا. حزم 6 إلى الفنية المواد جميع تقسيم: إالستعدادات

 (للساق واثنين للذراع ينقصير مستطيلين للجسم، طويل بيضوي شکل س،أللر واحدة دائرة) لالستخدام

 

 .مجموعات 6 إلى األطفال تقسيم :٪

 

 :اللعب طریقة

 جيدا صديقاما  شخصا يجعل  ما في والتفكير واحدة دقيقة لمدة صمت في الجلوس  الطالب من اطلب. 
 الفصل بقية مع األفكار تبادل األطفال بعض من اطلب. 
 لوحدهميكون   العمل ولكن المواد يتقاسموا أن يجب  ابالغهم انهو الفنية المواد من واحدة حزمة مجموعة كل أعطاء  

 .أصدقائهم بناءفي 
 لوانالوا سلسلةال/  صوفالو ورقة،ال من الصديق لبناء الفنية التجهيزات موايستخد أن األطفال أخبر. 
 الخلفي الجزء في مقبض إلنشاء والعصا الشريط استخدام يمكنهم الجسم تهيئة تم أن بعد 
 دقائهمصا لبناء دقيقة 20 األطفال إعطاء. 
 دقائق 5 تبقیي عندما إعالمهم. 
 جيدا صديقا يجعله الذي وما الصديق اسمو  اسمه ذکرب اصدقائهم  رفع الجميع من اطلب دقيقة 20 انتهاء بعد. 
 االوساخ من المکان تنظيف االطفال من اطلب. 
 همف من تتمكن حتى مهم أمر وهذا. جيدا صديقاما  شخصا يجعل الذي ام مفكرت اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 ."لالخرين جيدا صديقا تكون أن على ساعدكيل وأيضا الصداقة عن أصدقاءك به يفكر ما
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 يأ إلى يحتاجون قد الذين األطفال ودعم. التعليمات فهموا قد الجميع أن من للتأكد األطفال بين الغرفة أنحاء في المشي !

 .مساعدة

 

 .لالطفال مثاال ليکون المواد نفس نم صديق بناء يمكنك !
 

 

 شبکة الصداقة .40

 
 سنة 11-6 :العمریة الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات:  SEL كفاءة

 ١،٢٠،٢١،٢٢،٢٥ :المتطابقة أالسابيع

 البعض بعضنا عن المزيد تعلم :اللعبة من الهدف

 دقيقة ٣٠: الوقت

 اطفال ٣٠-25 : المجموعة حجم

 .كبيرة دائرة في لوقوفل  األطفال لجميع الکافية المساحة :المساحة

 الصوف من كرة :الموارد

 استعدادات الی حتاجنال

 

 .الدائرة هذه في تکون ان عليكو. كبيرة دائرة تشكيل االطفال  من اطلب :٪

 

 :اللعب طریقة

 على) فيه جيد انت الذي الوحيد والشيء اسمك اذکر الصوف،كرة  نهاية في واحدةة عقدعمل  خالل من اللعبة بدء 

 .الدائرة في اخر لطفل الصوف كرة ورمي( اآلخرين مساعدة في جيد أنا المثال، سبيل
 الذي يدالوح والشيء اسمه  ويقول الصوف، من واحد بجزء يحتفظ – الشيء نفس يفعل الكرة على يحصل الذي الطفل 

 .آخر شخص إلى الكرة ويلقي فيه، ةجيد هي أو هو
 الدائرة داخل شبكة إنشاء ميتو دوره الجميع ياخذ حتى الوضع بهذا استمر. 
 ! دائرةال داخل في شبكة تشكيل لضمان مباشرة بجوارهم الذي الطفل الی الصوف تمرير تجنبب المشاركين أخبر. 

 
 عضناب مع متصلون جميعا أننا و انشكله التي االتصاالت يبين  مررناه التي الصوف اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 يهف جيدين نحن ما نستخدم أن علينا ويجب ما، شيء في جيد هو لصداقةا شبكة  في شخص كل أن عرفنا .SHLS في البعض

 .وأقوى أفضل مجموعتنا ونجعل االخرين، لمساعدة
 

 



SEL   العاب عمجم
 

  
 

56 

 
 

 برج اطول .41
 

 سنة 11-6: العمریة الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات: SEL كفاءة

 ١٣،١٦،١٧،١٩،٢٣ :المتطابقة أالسابيع

 .والحجارة بالعصي برج أطول لبناء فرق ضمن العمل :اللعبة من الهدف

 دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 .مجموعات في للعمل فرق 5 لـ المساحة :المساحة

 لوحات، ،(مجموعة لكل ١٠)  الحجم ومتوسطة صغيرة يعص ،(مجموعة لكل ١٠) الحجم متوسطة و صغيرة احجار :الموارد

 مؤقتو قياس، شريط أو مسطرة ،(مجموعة لكل واحد) والحجارة يالعص لعقد  القماش من وكيس

  يعص ١٠و احجار ١٠ مع مجموعة، لكل كيس/  قماش/  واحدة لوحة إعداد :ستعداداتالإ

 .دائرة شکل على يجلس فريق كل  فرق، 5 إلى األطفال تقسيم :٪

 

 :اللعب طریقة

 وحجارة عصي مجموعة كل أعط. 
 مجموعتهم في والحجارة العصي من برج يبنون مجموعة كل 
 شخص أي دعم دون من الوقوف على قادرا البرج كوني أن يجب. 
 البرج لبناء ائقدق ١٠ و استراتيجيتهم لتخطيط دقائق خمس فريق كل أعط. 
 اسقي تم إذا حتى) األبراج جميع قياس يتم أن قبل مجموعة اي برج سقط إذا. الوقت انتهاء بعد برج كل بقياس قم 

 .اللعبة خارج همف( بالفعل مبرجه
 زالفائ وه برج أطول الذي عمل الفريق. 
 وبناء الجميع أفكار إلى واالستماع فريقك، مع تعمل ان عليك اللعبة هذه في جيد بعمل للقيام" - اللعبة رسالة شارك 

 مع نعمل أن علينا األحيان من كثير في ان لمعرفة جدا مهم شيء هذا الحياة واقع في. جدا قصير وقت في البرج

 ." أهدافنا تحقيق يمكننا معا، والعمل البعض لبعضنا باالستماع و. مهمة في آخرين أشخاص
 

 ضمانو  .المجموعات کل في مختلط الفريق يكون أن من تأكد ، الفصل في األطفال بين السن في كبير فارق هناك كان إذا @

 .اللعبة في الصغار األطفال إدراج

 

 كان إذا ةمنفصل مجموعات في والفتيات الفتيان يكون أن يمكن جدا، االخرين من قريب بشكل العمل تطلبت اللعبة هذه الن @

 . ثقافيا مناسبا أكثر هذا
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 سلسلة -سلسلة  .42
 

 سنة 11-6 :العمریة الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات: SEL كفاءة

 ١٢،٢٠،٢١،٢٣،٢٥ :المتطابقة أالسابيع

 .الجميع مع طويلة سلسلة لتشكيل االخرين ىعل عالمة وضع :اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ : المجموعة حجم

 .بحرية للتحرك للجميع مفتوحة واسعة مساحة :المساحة

 استعدادات او موارد اي حتاجن ال

 

 .إلرشاداتل  لالستماع كبيرة واحدة دائرة في ايقفو ان االطفال من اطلب :٪

 

 :اللعب طریقة

 (أدناه الشكل انظر) األطفال دائرة خارجتقريبا  مترين طوله  حبل أو بالطباشير كبيرة دائرة رسم 
 المرسومة دائرةال ضمن كونت أن يجب اللعبة هذه أن األطفال أخبر. 
 األطفال علی عالمة وضع ومحاولة اللعبة سيبدأ والذي ،'سلسلة' يكون ان االطفال احد من اطلب. 
 السلسلة من الهرب ينمحاول الدائرة  حدود داخل األطفال جميع سيتحرك!" أابد" تقول عندما. 
 منه جزءا ويصبح سلسلة الی سينضم يمسك شخص أي. 
 ! االستخدامه سلسلة أو الشريط من قطعة شخص كل إعطاء يمکن البعض، بعضهم لمس لألطفال مناسبا يكن لم إذا 

 .السلسلة تشكيل أجل من اآلخرين، علی العالمة علوض
 مسل وبمجرد آالخرين األشخاص علی عالمة وضع سيحاولون( النهاية و البداية أي) سلسلةال طرفي في الذين هؤالء  

 .السلسلة إلى ينضموا انيجب  الناس هؤالء
 السلسلة من طويال جزءا  األطفال جميعيكون  حتى النمو في  تستمرالسلسلة 

 کنت ة،سلسلال من جزءا أصبحت عندماو. فريق في العمل كيفية لتعلم ممتعة وسيلة اللعبة هذه كانت" - اللعبة رسالة شارك 

 معا واتحركت أن تتعلم أن عليك کان ما شخص على للقبضو. مختلفةال تجاهاتالا في األطفال مطاردا مختلفة اتجاهات في تسير

 " الطويلة السلسلةضمن 
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 سنة 11-6 :العمریة الفئة

 االيجابية االجتماعية المهارات:  SEL كفاءة



SEL   العاب عمجم
 

  
 

58 

 26 ،25 ،23 ،19 ،18 :المتطابقة أالسابيع

 .ظهورهم صورة الحيوان التي على  تخمينفي  االخرين ومساعدة األسئلة طرح :اللعبة من الهدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٣٠ :الوقت
 طفال ٣٠ :المجموعة حجم

 .بحرية لتحركل لألطفال الکافية المساحة :المساحة

 مؤقتو وشريط، ،(أدناه الواردة ة مثلصور ٣٦ همجموع ما  أي حيوان، ١٨ من نسخ ٢) للحيوانات صور :الموارد

 .الحيوانات صور قطع :إالستعدادات

 كبيرة واحدة دائرة ضمن الوقوف األطفال من اطلب :٪

 

 : اللعب طریقة

 الصورة يری الطفل تدع الو. طفل كل ظهر علی الحيوانات احد صورة الصق. 
   ئلةاألس خالل من مظهره الذي على الحيوان تخمين على لمساعدتهم اآلخرين ويسألون  الغرفة  في يتمشون األطفال 

 ."ال" أو" نعم"ب  فقط كونت  األسئلة  على األجوبة. فقط التصرف أو
 ! مثال اهيسآلو أن يمكن التي األسئلة على األمثلة بعض نعطيهم وضوحا، أكثر تعليمات الی  بحاجة األطفال كان إذا: 

o "طويلة؟ آذان حيواني لدى هل" 
o "منقار؟ للحيوان هل" 
o "؟" موووو" صوت يصدر الحيوان هذا هل 

 طفل كل علی  فقط واحد سؤال طرح ويمكن. 
 اآلخرين بمساعدة ويقومون ظهورهم من الصور يرفعون صحيح بشكل حيواناتهم( خمنوا)عرفوا الذين األطفال 

 .حيواناتهم لتخمين
 حيواناتهم لتخمين البعض بعضهم لمساعدة( للتغيير قابل) دقيقة 15 لديهم األطفال. 
 دقيقة 15 نهاية في حيواناتهم عرفوا إذا سيفوز الكل. 
 الحيوانات جميع تخمين بعد اللعبة نتهيتس. 
 حقيقت من الجميع يتمكن بحيث االخرين مساعدة كيفية لتعلم ممتعة وسيلة اللعبة هذه كانت" - اللعبة رسالة شارك 

 ".اللعبةهذه  في الفوز
 

 تکرار و حذفهايجب  السياق، في موجودة ليست ألنها البياني الرسم في الحيوانات بعض يعرفون ال األطفالكان  إذا !

 .حيوان لديه طفل كلان  من لتأكدا الحيوانات االخرى و
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 حل النزاعات
 

 
 

 ةیالبشر العقدة .44
 

 سنة 11-6 :العمریة الفئة

 النزاعات حل: SEL كفاءة

 ١٨،٢٤،٢٦،٢٧،٢٨،٣٣ :المتطابقة أالسابیع

 .اليدين ترك دون اإلنسان عقدة لفك معا العمل :اللعبة من الهدف

 دقيقة ٣٠ :الوقت
 طفال ٣٠ :المجموعة حجم

 بارتياح للتحرك فرق ٥ ل المساحة :المساحة

 استعدادات او موارد اي حتاجن ال

 

 .فريق كلفي  العبين 6-5 من تتكون فرق إلى المجموعة تقسيم :٪

 .والبنات للبنين مختلفة مجموعات شکل واحدة، مجموعة في يكونوا ان والفتيات للفتيان امناسب يکن لم إذا @

 

 :اللعب طریقة

 لوجه وجها الالعبين واکوني لکي صغيرة دائرة بتشكل قومي فريق كل. 
 @ لمساعدتهم سنا األكبر األطفال مع فرق في أنهم من تأكد المجموعة، في جدا صغار أطفال هناك كان إذا. 
 التالي النحو على اإلنسان عقدة اجعل: 

 الالعب ليس أنه من تأكد آخر، العب بيد مسكيو الدائرة وسط في اليمنى يده يضع سوف العب كل 

 .اليسار او نيميال على مباشرة الواقف

  جب لكن ي ،ينآخر ينالعب بيد ونمسكيو الدائرة وسط في اليسرى يدهم سيضعون  نيالالعب كل بعدها

 .اليسار او نيميال على مباشرة الواقف الالعب ليس أنه من تأكدال
 ةسلسل أو شريط من قطعة شخص كل إعطاء مکني ، دي بعضهم البعضيا مسکواي ان لألطفال مناسبا يكن لم إذا!

 .اإلنسان عقدة ليلتشك اليدين، من بدال
 مفتوحة دائرة شکلواي انو هم،يديا فك بدون أنفسهم فك يه الفريق مهمة. 
 تاحي بحيث اللعبة، في تحدث قد  نزاعات أي لحل" تحرك – فکر – قف" الخطوات استخدامب  األطفال تذكير 

 .عقدةال فك كيفيةفي  ريالتفک لألطفال
 اديياعت شيء هذا مختلفة، اتجاهات یال االطفال اتجاه رييتغي ان ممکن. 
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 لعقدةا لفك مختلفة أشياء فعلواي أن األطفال أراد حيث الصراع، على مثال اللعبة هذه كانت" - اللعبة رسالة شارك .
 بعد. لةالمشك لفهم واالستماع النظر كيعل كان اللعبة هذه في جيد بعمل للقيام الهدف، نفس هميلد الجميع كان بينما

 ." اللعبة هذه في الفوز األسهل من أنه لوجدت  تصرفت، ثم حل في التفكير عن توقفت إذا ذلك،
 

 وفك أيديهم بترك لطفلين تسمح أن و" مقص" تکون أن يمكن لألطفال، بالنسبة للغاية صعب النشاط هذا بأن تشعر كنت إذا @

 .تقديرك حسب" مقصال"  سلطة استخدام يمكنك. فقط واحدة مرة أنفسهم

 

 

 قیالصد عبور .45
 

 ةسن 11-6 :العمریة الفئة

 النزاعات حل: SEL كفاءة

 ٢٤،٢٦،٢٧،٢٨،٣٣ :المتطابقة أالسابیع

 .آخرين العبينب  االصطدام دون  وقت بأسرع اللعب منطقة عبور :اللعبة من الهدف

 دقيقة 30 :الوقت

 طفال 30 :المجموعة حجم

 مفتوحة كبيرة غرفة :المساحة

 قياس شريط حبل،/  طباشير :الموارد

 استعدادات الی حتاجن ال

 فرق ٢ إلى المجموعة تقسيم :٪

 

 :اللعب طریقة

 ١٥-١٠ حواليالمسافة بينهما  کونت أن ويفضل اللعب، منطقة في لوجه وجها خطين على الوقوف الفرق من اطلب 

 .ممكنا ذلك كان إذا مترا
 البعض بعضهم من بايقر قفوني نيالخط نيهذ على الذين األطفالو. 
 (أدناه الشكل انظر) الحبل أو بالطباشير اللعبة منطقة یعل عالمة ضع ، اماکنهم في األطفال وقوف وبمجرد 

 

                        

الحبل او بالطباشير الحدود رسم    

 ١٥-١٠   امتار                          
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 ليالمستح حد یال ضيقا ليس ولكن ،همجوار من المرور صعبمن ال کوني لكي ةضيق المساحة كونت أن يجب !

 .هممرور
 ونصطفيو ممكن، وقت بأسرع اللعب منطقة من اآلخر الجانب إلى الوصول حاولوني الفريقين!" أابد" تقول عندما 

 .آلخرا الجانب من القادمين الالعبينب  االصطدام دون من مستقيم خط على المشي الالعبين یعل. المقابل الجانب في
 الفائز وه االخر الجانب یال عبري الذي األول الفريق. 
 ممارسة كل مع افضل نکونويس االطفال مرتين، هذا كرر. 
 (أدناه الشكل) فرق ثالثة مع والمثلث، ،(أدناه الشكل) فرق أربعة مع مربع، شكل یال اللعبة تنظيم غيير ثم. 
 القادمينب  االصطدام دون من مستقيم خط في المشي الالعبين جميع من نطلباي   التعليمات، نفس مع لعبةال تلعب 

 .األطراف مختلف من
 ان ديري وكالهما ما، شخص مع لوجه وجها جئت عندما صراع هناك کان اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 يتسنى ىحت" الفوز -الفوز" الحل وجدتم و المشكلة فهمتم بعناية، نظرتم ،متساوين كنتم. المعاكس االتجاه في يذهب

 ."شخص اي اصابة دون العبور لكم
 

 
 
      فريق کل نيب مسافةال امتار ١٠  
                     
                     
                      الحبل او ريبالطباش الحدود رسم                                        
                                        
      

 

                      
                      امتار ١٠ مسافة  
                         
                           
                                              الحبل او بالطباشير الحدود رسم  
                   
 

 

 .الرکض من بدال يقفزوا أو يمشوا أن منهم تطلب أن يمكنك الرکض، من يصابون قد األطفال ان تشعر كنت إذا@

 

 

 تقاطلاال .46
 

 ةسن 11-6: العمریة الفئة

 النزاعات حل: SEL كفاءة

 ١٨،٢٤،٢٦،٢٧،٢٨،٢٩: المتطابقة أالسابیع

 .الفريق عن بعيدا الذهاب دون األرض من كراتال/  الحجارة اللتقاط معا العمل :اللعبة من الهدف
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 (رييللتغ قابل) دقيقة ٣٠ :الوقت

 طفال ٣٠ :المجموعة حجم

 مفتوحة كبيرة غرفة :المساحة

  (الفرق عدد ضعف اتالكر/  األحجار عدد) كرات أو احجارصغيرة :الموارد

 .الغرفة زوايا في الكرات أو الحجارة بعثر: إالستعدادات

 اجعل األطفال، من فردي عدد هناك كان إذا. االطفال كل من فرق إلى األطفال تقسيم :٪

 .اطفال خمسة أو ثالثة من تتكون الفرق

 رقف هم ضمناجعل الفريق نفس في يکونوا ان والبنات للبنين امناسب يکن لم إذا @

 .والبنات للبنين منفصلة

 

 :اللعب طریقة

 الخارج الی النظر و ذراعهم اغالق الوسط، في ايقفو يجب ان الفرق جميع

    (أدناه موضح هو كما)

 إحدى إلى معا سيرواي  ان قيالفر یعل يجب!"  أابد" تقول عندما 
 .كرات/  الحجارة من ممكن عدد أكبر والتقاط الزوايا

 ذكيرهم قم بت.اللعب جدا صعبا کونيس فردي، بشكل يعملون كانوا إذا - للعب حةينص األطفال اعطي
 " . تحرك – فکر – قف"  بـ قومواي ان مختلفة، اتجاهاتفي  قيالفر سحبوني عندما

 األخرى المجموعاتب  االصطدام عدم و السحب عند االصابات توخواي ان  يجب. 
 ةياوز یال ذهبوايو  الزاوية تلك اترکوي ان الفرق جميعيجب على !" الزاوية تغيير" تقول عندما 

 . یآخر
 واحدة مجموعة بدأت إذااو  تحديا، أكثر اللعبة لجعل!"  الزاوية تغيير" عبارة استخدام يمكنك!

 .واحدة زاوية في يحتشدون مجموعات اذا كان هناك عدة أو واحدة زاوية في بلتوغل
 لكي كراتال/  بالحجارة كيال اتواي ان المجموعات جميع يجب على،!"وقوف" تقول دقيقة 15 بعد 

 .جمعوا کم تعرف
 الفائزون هم كرات/  حجارة اکثر تجمع الذي المجموعة. 

 

 في يختلفون کانوا األطفال الجماعة، داخل صراعات لديكم كان اللعبة، هذه في" - اللعبة رسالة شارك

 عن التوقف عليكم كان األحجار،/  الكرات بر قدر مناک جمع اجل من. مختلفة اتجاهات في سحبال

 ." الخطة لكت على بناء والتصرف الحجارة اللتقاط طريقة أفضل في والتفكير السحب،

 

 

 الفهم سوء .47
 

 سنة١١-٦: العمرية الفئة
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 النزاعات حل: SEL كفاءة
 ١٤،٢٤،٢٦،٢٧،٢٨:  المتطابقة أالسابيع

 .الدراسي لالفص في أبد مربك وضع خالل من  النزاع نشآة ةيكيف فهم: اللعبة هدف
 دقيقة ٢٠: الوقت
 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 مفتوحة كبيرة غرفة: المساحة
 (األطفال عدد نفس الكرة/  الحجارة عدد)  صغيرة كرات أو صغيرة حجارة: الموارد

 .الغرفة وسط في الكرات أو الحجارة بعثرة: االستعدادات
 
 .مجموعات أربع إلى األطفال تقسيم :٪
 

 :اللعب قةیطر
 خبرواي ال أخبراألطفال. التالية التعليمات یاحد واعطائهم األربع المجموعات من مجموعة كل إلى الذهاب 

 .لهم ليق ماب أحدا
  - االربعة التعليمات

 .دقائق ثالث خالل الغرفة وسط في دائرة ضمن كراتال/  االحجار جميع بترتيب قم اللعبة، هذه في للفوز -١
 ثالث خالل( الغرفة في أخرى نقطة أو) الباب من مقربة على كراتال/  االحجار جميع ضع اللعبة، هذه في للفوز -

 .دقائق
 .قدقائ ثالث خالل الغرفة في أخرى نقطة أو) النافذة من ةقريب كراتال/  االحجار جميع ضع اللعبة، هذه في للفوز -٣
 .يحدث ما ةشاهدم و جنب على يجب ان تقف -٤
 .التعليماتهذه  كل ضمن األطفال من تقريبا متساوية أعداد وجود من تأكد !
 على وتوزيعها الورق من صغيرة قطع على التعليمات من أنواع أربعة إرسال يمكنك القراءة، االطفال عيستطي إذا !

 .األطفال
 .تعليماتهم لتنفيذ دقائق ثالث األطفال إعطاء

 .صامت بشکل اللعب عونيستطي ب بأنهم(األطفال) لهم القول اختيار أيضا يمكنك!
 

 كثيرا يتجادلون أنهم تعتقد كنت إذا ذلك قبل أو دقائق ثالث خالل األطفال اوقف. 
 قليال تهملمناقش جميعا اجمعهم النشاط، بعد 

 يحركون کانوا منهم البعض: المثال سبيل على اإلجابة. )األطفال بقية من رأوا ماذا المراقبين اسال 
 (بعضهم مع يتجادلون األطفال کان الغرفة؛ في الكرات/  الحجارة

 لبعض المجال اعطي. األطفال بين الصراع سبب أو نيغاضب کانوا لماذا األخرى المجموعات اسال 
 تلك اخذي شخص هناك وکان بالحجارة دائرة اکون أن أحاول كنت: اإلجابة مثال. )لالجابة االطفال

 .(بعيدا االحجار

 مختلفة تعليمات یعل حصلوا الجميع ان لهم وقل لألطفال، اللعبة اشرح. 

 بشيءمختلف قوموني کانوا هل مختلفة تعليمات لهم أعطيت قد الجميع ان علموا إذا األطفال أسال اآلن. 
 منقو جميعا نحن لماذا افهم کنت: الجواب مثال) الفصل مع باجوبتهم شارکوايل لألطفال الفرصة اعطي
 (مختلفة بأشياء

 کريف بماذا نعرف ال عندما الصراع يحصل کثيرمن االحيان في" - اللعبة رسالة شارك المناقشة اختتام 
 لفهم ونستمع ننظر أن المهم من ولذلك،. مختلفة أغراض أجل من نعمل اننا ممکن ، اآلخر الشخص

 .الجماعة داخل صراع وخلق الغضب من بدال المشكلة،
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 ةيالسلم ئتنايب .48
 

 سنة 11-6: العمریة الفئة

 النزاعات حل :SEL ةكفاء

 ١٨،٢٤،٢٦،٢٧،٢٩:  المتطابقة أالسابیع

 .سلميةال للبيئة رؤيتهم لرسم االخرين مع التعاون: اللعبة هدف

 (رييللتغ قابل) دقيقة ٤٥ :الوقت

 طفال 30: المجموعة حجم

 .مريح بشكل معا للعمل مجموعات لخمس المساحة :المساحة

 أخرى فنية لوازم رصاص، وأقالم ملونة اقالم/  تلوين وأقالم الورق من كبيرة قطع خمس :الموارد

 .الخمس المجموعات على لتوزيعها حزم خمس الى  الفنية لوازمال تقسيم: االستعدادات

 

 مجموعات خمس إلى  األطفال تقسيم:٪

 

 :اللعب طریقة

 الخمس المجموعات على الفنية المستلزمات توزيع. 
 مهبلد أو مهمجتمع في السلمية ئةيالب رواي فيک لمناقشة دقائق ثالث وايأخذ أن مجموعة كل من اطلب. 
 ٢٥ امنحهم. الفنية التجهيزات باستخدام وذلك سلمية،ال بيئةال عن كبيرة واحدة صورة عدادا المجموعات من اطلب 

 .الصورة إلكمال دقيقة
 اللعبة لنهاية دقائق خمس لديهم ان لهم قل دقيقة، ٢٠ بعد 
 المجموعات لبقية الصورة عرض مجموعة كل من اطلب. 
 تقديمها يجري التي الصورة حول سئلةالا طرحعلى  اآلخرين األطفال تشجيعقم بو سئلةالا اطرح. 
 العيشو نزاعاتنا بحل قمنا جميعا كنا إذا عالمنا ورسم التفكير في الوقت بعض قضينا اليوم" - اللعبة رسالة شارك 

 "بسالم معا واللعب والعمل
 

 

 ورة الذهنص .49
 

 

 سنة١١-٦:العمریة لفئةا
 النزاعات حل: SEL كفاءة

 ١٤،٢٤،٢٦،٢٧،٢٩:  المتطابقة أالسابیع

 .مختلفة نظر وجهات لدينا أن لفهم المختلفة األشياء صور ورسم التخيل: اللعبة هدف

 (مرونة) دقيقة 30: الوقت

 طفال 30: المجموعة حجم
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 .حدة علىيكون  الرسم ولكن اللوازم لتبادل مجموعات 5 في للجلوس لألطفال الکافية المساحة: المساحة

 .ملونة اقالم/  تلوين وأقالم رصاص وأقالم ،(طفل لكل اثنان)  A4 ورقة:الموارد

 .نصفين إلى A4 ورقة تمزيق. الخمس المجموعات على لتوزيعها حزم خمس الى الفنية اللوازم تقسيم: االستعدادات

 

 .الفنية المواد لتبادل معا للجلوس مجموعات خمس إلى االطفال تقسيم  :٪

 

 :اللعب طریقة

 الخمس المجموعات على الفنية المستلزمات توزيع. 
 مةللكل صورة ورسم بهدوء الجلوس هميعل"( الشمس غروب" المثال، سبيل على) كلمة هميستعط انك األطفال أخبر 

 .على الورق الصورة تلك لرسم دقيقتين و اعطائهم. عقولهم في
 مختلف بشكل للكلمة االطفال تصور كيفية یللنظرال والمشي الوقوف األطفال من اطلب الصور، رسم بعد. 
 یأخر كلمات ثالث مع العملية هذه وتكرار أخرى مرة الجلوس منهم اطلب ثم 
 لبالك" ،"الجمال" األمثلة بعض. مختلفة بطرق صورت أن يمكن والتي ، األطفال اعرفهي التي الكلمات بعض حدد"، 

 ."السعادة" و
 فكري الجميع لکن الكلمة نفس تم قول انه  من الرغم على أنه فهم على األطفال لمساعدة رةيقص مناقشة مع متابعةال 

 .مختلف بشكل
 سنف في اآلخر يفکرالشخص كيف نفهم ال أننا هو للصراع الرئيسية األسباب من واحد" - اللعبة رسالة شارك 

 ريقةط توجد ال. الشيء نفس في نياالخر عن مختلف بشکل فکروني اطفال ةعد ان نايرا اللعبة، هذه فيف. الشيء
 سللنا يمكن كيف في التفكير الصراع،حاول ترى عندما القادمة المرة في. خاطئة و صحيحة او. للتفكير واحدة

 ."النزاع في تسبب ما وهذا مختلف، بشكل يفكرون ان نيالمختلف
 عدمو األطفال، لدى الصدمة أو المخيفة األفكار  عيدت التي الكلمات االعتبار بعين األخذ يجب:  الحساسية لتجنب قترحم

 ."الوطن" كلمة تستخدم ال وطنهم، فقدوا األطفال بعض كان إذا المثال، سبيل على. اللعبة هذهفي  استخدامها

 

 
 

 موافق ريغ -  موافق .50
 

 سنة ١١-٦:العمریة لفئةا
 النزاعات حل: SEL ةكفاء

 ٢٩،٢٧،٢٦،١٤،١:  المتطابقة أالسابیع
 

 .المجموعات بين واالختالف التشابه فهم: اللعبة هدف

 (للتغيير قابل) دقيقة ٢٠: الوقت

 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 .طويل صف في للوقوف لألطفال الکافية المساحة: المساحة

 وشريط ،(أدناه النموذج) االسفل الی البصمة ةالثاني و لالعلی البصمة ىاالول – عالمتين: الموارد
 ةالغرف من جهتين في العالمتين الصق. بنفسك اارسمه أو أدناه النموذج من قطعها طريق عن إما عالمات إعداد: االستعدادات

 (أدناه موضح)
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 الغرفة وسط في جماعي بشکل الوقوف االطفال من اطلب: ٪
 

 :اللعب طریقة

 ما مقدار على اعتمادا واعترض اوافق عالمات بين مسافة إلى النتقالا األطفال نسألان و( أدناه ةالموضح) العبارات أاقر

 في وايقف أنلالطفال  يمكن  و"  مبکرا انام ان احب" يه العبارة تكان إذا المثال، سبيل على. العبارة معبه  نختلف أو نتفق

 قفي أن يمكن يوم، كل ليس ولكن األيام معظم في مبكر وقت في ينام أن يحب من هناك كان اذاف. عالماتال بين مكان أي

 .ابجانبه لتصاقاال ليس ولكن عالمة اوافق إلى أقرب

 .الصف في األطفال بقية عن مختلفان أو متشابهان أننا كيف لنالحظ األطفال ونسأل نقف ،عبارة كل بعد 

 :امثلة على العبارات التي يمكن ان تقرأ 

 .الحاجة حسب هاوتعديل لصفك والحساسية بك الخاص السياق في ألهميتها لعباراتا هذهمن  تحقق@ 

 آخرين أشخاص إلى التحدث أحب أنا س

 لوحدي الوقت من الكثير أقضي س

 الفور على إجراءات تخاذبأ اقوم مشكلة أرى عندما س

 ت ستحل لوحدهاكان اذا ما رىاو نتظرا  مشكلة أرى عندما س

 بها للفوز البعض انبعض مع فسنتنا كنا التي األلعاب أحب أنا س

 آخرين أشخاص إلى التحدث خالل من مشاعري عن أعبر أنا س

 خارجفي ال اللعب أحب س

 الطعام وطها كيف أعرف أنا س

 SHLS إلى أمشيانا  س

 ان اركض بشكل سريع يمكنني س

 يكون لي اصدقاء اكثر أن أود س

 الرقص أحب أنا س

. لصراعا تسبب ما غالبا يمكن التي الطرق، من العديد في جدا مختلفون نناا اللعبة هذه في رأينا لقد" - اللعبة رسالة شارك 

 إلى وايأت أن يجب وكالهما ببطء، يمشي أن يحب" B" آخر وطفل الركض سريعا يحب' A'  الطفل كان إذا المثال، سبيل على
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SHLS ،تعارض هناك يكون أن يمكن معا' !A 'و بطيء،' ب' ان بسبب غضبي قد B 'ان  بسبب غضبي قد'A 'اياه تاركا ذهب 

 SHLS إلى الركضو واحد أسبوع SHLS إلى السير واقرري أن يمكن وأنه مختلفة، شياءالأ مثل تماما أنهم فهموا إذا! وراءه

 ! "سواء حد على للجانبين مربح وضع فأن هذاالمقبل، األسبوع

 

 فةإضا من حذرا كنلكن . أطول لفترة تلعب أن تريد كنت إذا عباراتال من المزيد إضافة يمكن :مقترح لتجنب الحساسية

" بالدي مستقبلل مهم التعليم أن أعتقد" مع ونختلفي قد األطفال بعض المثال، سبيل على) السلبي السلوك تعزز التي عباراتال

 بين كاراألف هذه مثل مباشر غير بشكل تعززلتي من شأنها ان ا الدراسي الفصل في هذا لمعالجة الوقت لديك يكون ال قد ولكن

 مؤخرا قدف قد والطفل ،"شقيقان لدي" قلت إذا المثال، سبيل على) لألطفال مؤلمة تكون قد التيعبارات ال أو(  اآلخرين األطفال

 .طفالاال بقية مع مشاركة ذلك لهم بالنسبة المؤلم من يكون قدف ،تهاخو
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 جرحالکلمات ت .51
 

 

ةسن 11-6: العمریة الفئة  

 النزاعات حل:  SEL كفاءة

33 ،28 ،27 ،26 ،24 ،14: المتطابقة أسابیع  

 .إصالحه يمكن ال الذي الضرر سببت أن يمكن الجارحة الكلمات أن فهم: اللعبة من الهدف

 دقيقة 45: الوقت

 طفال 30: المجموعة حجم

 .مجموعات 4 ضمن للعمل لألطفال الکافية المساحة: المساحة

 ممحايات ملونة، أقالم/  تلوين وأقالم رصاص وأقالم مقص، ورق،ال من كبيرة قطع أربع: الموارد
 حزم أربع إلى الفنية المواد تقسيم. الكبيرة االوراق من شخص شكل اقطع: إالستعدادات

 

 لوجه وجها دائرة شکل على والجلوس مجموعات، أربع إلى االطفال تقسيم :٪

 

 : اللعب طریقة
 وكأنه بدوي لجعله الشخص شکل وتلوين الوجه وايرسميجب ان  ، الفنية والمواد الشخص شکل مجموعة كل أعط 

 .النشاط لهذا ائقدق 10 امنحهم. طفل
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  جون" المثال، سبيل على. يعرفونه ال شخص اسم الشخص، لشکل اسما يقترح أن فريق كل من اطلب". 
 ! حقيقي شخص مع مرتبط غير االسم هذا أن من تأكد. 
 في أخر فصل في جديد طفل هو" جون" أن نتصور أن يجب النشاط هذا في أن األطفال أخبر SHLS  .،مثل جون 

 .دقاءأص لديهم والجميع لتوه انضم ألنه الفصل في صداقات تكوين في صعوبةال جدي اآلخرين، األطفال من العديد
 لجون الصف في األطفال ايقوله أن يمكن التي السيئة األشياء بعض في للتفكير األطفال اسأل . 
 رسم منهم اطلب سيئا، شيئا يقولوا أن وبعد الشخص، لشکل القبيل هذا من شيء يقول أن مجموعة كل من اطلب 

 لك الی انتقل ثم مجموعة كل من واحد رد مع بدأا. الشخص شکل على تلوينال أو رصاصال قلمبال  () حزين وجه

 .حزينة وجوه 6-5 مجموعة كل في يكون حتى المجموعات
 ! أو" !معك نتحدث أن نريد ال نحن متأخرا؟ اتيت لماذا" مثل أشياء بقول ،انت تبدأ أن يمكن األطفال، يتحدث لم إذا "

 " !جدا غريب شعرك
 ،قائقد 10 امنحهم. الشخص شکل من حزينةال وجوهال كل محو منهم ونطلب ممحايات 3-2 مجموعة كل إعطاء ثم 

 .الحزينة الوجوه كل لمحو
 ما ثلم يكون لن. الشخص شکل على ستبقى الحزينة الوجوه محاوالتنا، صعوبة مدى عن النظر بغض أنه إلى نشير 

 .الحزينة الوجوه رسم قبل عليه كان
 التالية األسئلة باستخدام األطفال مع النقاش يكون: 
o نقول عندما: اإلجابةعلى  مثال) ذلك؟ يعني ماذا حزين وجها الشخص شکل علی الرسمو سيء، شيئا تقول عندما 

 .(حزين جعلهن ما لشخص سيء شيئا
o ال  الداكنة البقع: اإلجابة على مثال) محو؟ال عالمات عليه ذيال ذلك عن مختلفا االصلي الشخص شکل يبدو كيف 

 .(قليال الورقة تمزقت تمحى، أن يمكن
o سيء شيئا تقول أن بمجرد الشخص، رسم من خالل  رأينا كما" - اللعبة رسالة تقاسم خالل من المناقشة اختتام  

 وأحيانا إعادته أبدا يمكن ال فإننا ما، لشخص مؤذ أو متوسطا شيئا تقول أن وبمجرد. حزين اآلخر الشخص جعلن

 " .لنسيانه او ازالته نهائيا  طويال وقتا ذلك االذى  يستغرق أن يمكن
 

 

 

 

 

 ضد الغضب تسابقال .52
 

 ةسن 11-6: العمریة الفئة

 النزاعات حل: SEL كفاءة

 28 ،27 ،26 ،24 ،17: المتطابقة أالسابیع

 .الغضب من للتخلص كلمات هناك أن فهم: اللعبة من الهدف

 دقيقة 30: الوقت

 طفال 30: المجموعة حجم

 مفتوحة كبيرة مساحة: المساحة

 رصاص قلم كرة، صغيرة، حجارة سي،اكر مثال بسيط حاجز لصنع الدراسية الفصول من اءياش ،مؤقتو شريط،: الموارد

  - ةيالتال قةيبالطر حواجز إعداد :إالستعدادات
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 (البداية نقطة عند الطفل يقف) األرض على بالشريط نطالقالا نقطة ديتحد •

 (حوله ويذهب كرسيال یال الطفل يرکض) كرسي ضع البداية نقطة من خطوات خمسبعد • 

 طخ في الحجارة رتبي الحجارة، إلى الكرسي من واحد قدم على الطفل قفزي)حجرة ضح الکرسي  من خطوات 10 بعد •

 (خلطهمي ثم واحد

 الهواء في رميهايو ، اءياالش ويستلم الكرة، یال رکضي ال اي المشي، الطفل على) كرة ضع الحجارة من خطوات ١٠بعد  •

 (مرات ثالث

 ورسم األرض على اآلخر الطرف و واحدة نهاية من رصاصال قلمال لمس الطفل یعل) القلم ضع الكرة من خطوات 5بعد • 

 (دائرة

 (النهاية نقطة إلى واحدة قدم یقفزعلي ان الطفل یعل) شريطال من النهاية نقطة عن بعيدا طواتخ ١٠ •

 لك المتاحة األشياء باستخدام الحواجز مع التكيف يمكنك @

 السباق حواجز يواجه واحد أفقي خط في يقفوا ان االوالد من اطلب:٪

 

 : اللعب قةیطر

 بالطبع الحواجز بسباق اميالق كيفية عن عرض همياعط. الصراع حل حواجز سباق على األطفال فيتعر. 
 الصراع ضد السباق في والفوز لحلها نعمل أن وعلينا النزاع يثيره ما على دلت الحاجز في مهمة كل أن وضح. 
 احدةو طريقة ثم ومن( مختلقة أو حقيقية) صراعال حالة وتبادل اآلخر، تلو واحدا يأتوال التطوعب األطفال يقوم سوف 

 .النزاع هذا لحل
 ! في األحيان بعض في" مثل ذلك على مثال مع تبدأ أن يمكنك الخروج، في مترددون األطفال كان إذا  SHLS، 

 مع الکالم قيطر عن النزاع هذا حل يمكننا. رسمال يريدون األطفال من وغيرهم االرياضة يريدون األطفال بعض

 ." نيمتعادل نکون کلنا وهکذا سنرسمى أخر أيام وفي األيام بعض في نلعب سوف بأننا األطفال جميع
 الصراع حل أجل من الحواجز کملونيس بالتبادل قومونيس التبادل، بعد. 
 رالتفكي من اجل  نتوقف أن يجب. الصراعات بعض انيلد عنايجم أن رأيت اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 ." الصراع على لتغلبل  العمل ثم ومن
 

 به قومواي أن يمكن بحيث االشخاص مع تكيف الدراسية، الفصول في جسدية إعاقات من يعانون أطفال هناك كان إذا @

 .هذه اللعبة استكمال في  ها/ يساعده أن يمكن الذيو المعاق للطفل'  األصدقاء' تعيين األمر، لزم إذا. أيضا

 

 

 السالم صناع .53
 

 ةسن 11-6: العمریة الفئة

 النزاعات حل :الكفاءة

 29 ،27 ،26 ،24 ،18 :المتطابقة أالسابیع
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 .مسالمين ليكونوا وغيرهم يذكرهم الذي التاج وصنع لسالمل كصناع لديهم القوة مواطن على التعرف :اللعبة من الهدف

 دقيقة 30: الوقت

 طفال 30 :المجموعة حجم

 مجموعات 5 في للجلوس لألطفال المساحة :المساحة

 أخرى فنية وتجهيزات وشريط ملونة، اقالم/  تلوين وأقالم رصاص وأقالم ،(بيضاء أو ملونه) كبيرة أوراق :الموارد

 

 :التالي النحو على طويلة شرائح إلى الكبيرة األوراق قطع: إالستعدادات

 

 اللعب طریقة

 السالم" كلمة تقول عندما أذهانهم إلى يتبادر ما أول في للمشاركة األطفال اسأل." 
 لسالمل صناع منهم تجعل أن يمكن والتي لديهم القوة نقاط ما األطفال اسأل ثم. 
 حتى  همنفسبأ ليرتدونه السالم لصانع تاج سيصنعون بسالم، يعيشون كيف يعرفون جميعا بأنهم األطفال أخبر 

 .بسالم لعيشل حولهم من واآلخرين أنفسهم يذكروا
 رؤوسهم حجمعلى   الورق عيقطتو اآلخر تلو واحدا األطفال دعوة. 
 بالسالم ذكرهمت التي األشياء بجميع  التاج وتزيين لرسم دقيقة 15 أعطهم. 
 (.أدناه نموذجال) تاجال لصنع الورق من شريطال طرفي  اربط و الفصل الی اذهب منه، االنتهاء بعد 

 أنفي  كيلد ةيالداخل والقوة الصراع حل حول SHLS في تعلمته شيء كل تذكر التاج هذا ارتداء عند" - لعبة من رسالة شارك 

 ."ذهبت أينما السالم ونشرمسالمة  تكون
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 المثابرة
 

 
 

 " هدفي " لغز  .54
 

 

 ةسن 11-6: العمریة الفئة

 النزاعات حل: SEL الكفاءة

 ٣٦ ,٣٣ ,٣٢ ,٣١ ,٣٠: المتطابقة أالسابیع

 اللغز باوراق عملال طريق عن الهدف الی للوصول الصعاب علی غلبتال ممارسة: اللعبة من الهدف

 دقيقة 30: الوقت

 طفال 30: المجموعة حجم

 فنيةال تجهيزاتال لمشارکة فرق خمسة لجلوس الکافية المساحة :المساحة

 اخری مواد تلوين، رصاض،قلم قلم( طفل لکل واحدة) رسم ورقة: الموارد

  لالطفال اقسام خمسـة الی التجهيزات قسم: االستعدادات

 .  تجهيزاتالب للمشارکة مجموعات ٥ الی المجموعة سمق: ٪

 

 :اللعب طریقة

 الی للوصول الدعم من حتاجوني ماذا کذالك و.المستقبل في يکونوا ان ريدوني ما لرسم دقيقة ١٥ لدى االطفال 
 .هدفهم

 نايعل لذلك.االخرين عن فتلخت عوائقنا و مشاکلنا االخر، عن مختلف  مناکال بان اشرح الرسم، من االنتهاء بعد 
 . هدفنا نحو بجد العمل

 تقسيم نستطيع باننا يعني وهذا ،(فقط مربعات ليس)متساوية غير اقسام ٧ الی رسمهم تمزيق االطفال من اطلب 
 .بسيطة اقسام الی خططنا

 اللغز اجزاء نقصان او زيادة طريق اللعبةعن  صعوبة مستوی انقص او زد . 
 وقت باسرع و خلطها  بعضها مع االقسام يضعوا ان منهم اطلب االن. 
 اللغز اقسام بجمع االطفال يقوم" أابد"  تقول عندما. 
 اللغز اجزاء بجمع يقومواان  منهم ينتهون،اطلب عندما. 
 مرات، ثالث العملية هذا يکرروا يجب ان االطفال کل 
 لأاس النهاية في : 
 السادسة؟ او الخامسـة المرة عن ختلفت االولی المرة کانت هل 
 يمكن أصغر، ألهداف  الهدف ميتقس هو األول - فنااهدا تحقيق حول أمرين تعلمنا اللعبة هذه في" اللعبة رسالة شارك 

 و هلأس یال الصعبة المهمة رييتغ مکني الجاد، والعمل المستمرة الممارسة مع کاللغز، أنه هو والثاني فيها، التحكم
 ". تحقيقها يمكن

  
  @ع لعبة اقطلا ممارسة من جولتين بعد سنا، األكبر لألطفال التعقيد من آخر مستوى إضافة في ترغب كنت إذا

 االوراق الى اجزاء اصغر و حلها في وقت اقصر



SEL   العاب عمجم
 

  
 

77 

 

 للنجم نجمة .55
 

 ةسن ١١-٦:العمریة الفئة

 المثابرة: SEL ةكفاء

 ٣٣،٣٢،٣١،٣٠،١٨: المتطابقة أالسابیع

 آخر شخص بمثابرة عترافالا: اللعبة من الهدف

 (رييلتغ قابل) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 .يةنالف التجهيزات لتبادل مجموعات ٥ في المريح للجلوس لألطفال الکافية المساحة :المساحة

 مقص ملونة، أقالم/  تلوين وأقالم رصاص وأقالم( أدناه الموضح) نجم صورة نموذج ،(طفل لكل ةواحد) رسم ورقة: الموارد

 اخرى فنية وتجهيزات

 في تهالمشارك لألطفال مجموعات ٥ الى فنيةال تجهيزاتال تقسيم ؛(أدناه تعليماتال انظر) طفل لكل نجمة اقطع :إالستعدادات

 مجموعاتهم

 

 :نجمة صنع كيفية

 .النشاط هذا نهاية في النجمة صورة اقطع -

 .البعضبعضها  مع رسم اتورق١٠-٨ ضع-

 .الصفحة وسط في الكومةه هذ رأس على النجمة صورة ضع -

 .االوراق کومة من نجمة شکل علی تحصل لکي النجمة لصورة الخارجية الخطوط على الورقتقطيع ب قم -

 .طفل لكل واحد نجم هناك يكون حتى رسم اتورق ١٠-٨ من ة اخرىمجموع مع العملية كرر -

 

 فردي بشكل يكون العمل ولكن الفنية تجهيزاتال لتبادل مجموعات ٥ إلى المجموعة تقسيم :٪

 

 عبلال طریقة

 طفل لكل نجمة توزيع. 
 يكون أن يمكن الشخص هذا. هدفه لتحقيق يثابر الذيو هو ، يعرفونه لشخص نجمة ميبتقد قومونيس اليوم أنب اوضح 

 ويعملون أهدافهم على يركزون الذينمن   SHLS في ما شخص أو للغاية بجد يعمل الذيو  األسرة في ما شخص

 ."نجم"بـ الشخص هذا ننادي. لتحقيقها بجد
 نجم"  هي/  هو ولماذا هي/ هو' نجم' کونيس الذي في للتفكير دقيقتين األطفال إعطاء". 
 التالية األسئلة من سؤال كل على للرد اطفال ١٠-٨ اسال: 

o نجمك؟ الشخص هذا لماذا 
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 الوقت تجد لكنها المنزل في ابه للقيام األخرى األشياء من العديد الديه الكبرى أختي: الجواب على مثال

 .لدراسةل

 منهم؟ التعلم في ترغب لذيا بك الخاص لنجمك" ياالضاف" الشيء هو ما 
 مشاكل هناك كانت لو حتى دائما البهجة: الجواب على مثال. 
 نجومهم لتزيين دقيقة ١٥ األطفال إعطاء. 
 نجوم هم لماذا لهم ونقول المقبلة، المرة في روهمي عندما" نجم" ألشخاصهم النجم اعطاء األطفال أخبر. 
 أن ويمكننا أهدافهم، لتحقيق المثابرين من حولنا من الناس من الكثير هناك أن أدركنا اليوم" - اللعبة رسالة شارك 

 ".أهدافنا تحقيق على لمساعدتنا منهم الكثير نتعلم
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 تمثال من بقایا المواد .56
 

 

 ةسن ١١-٦: العمریة الفئة
 المثابرة: SEL كفاءة

 ٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٢٧ ،٢٣: المتطابقة أألسابیع
 واقف تمثال لصنع الهدف تحقيق خطة باستخدام الممارسة: اللعبة من الهدف
 دقيقة ٤٠: الوقت

 طفال ٣٠ :المجموعة حجم
 للعمل مجموعات ٥ لـ المساحة :المساحة
 سالل صغيرة، وحجارة وعصي أوراق، المثال، سبيل على) تمثال لصنع SHLS حول و في بسهولة متاحة المواد :الموارد

 وعلب فارغة وزجاجات وأشرطة، سلسلة، صغيرة، وكرات وخرز، الورق، من وقطعة القماش، من قصاصات صغيرة،

 .(أدناه شرطالب) اللعبة لهذه معدل GAP قالب ،(مجموعة لكل واحد) وشريط ،(ذلك إلى وما فارغة

 نفس اتقريب ولكن أالشياء، نفس مجموعة كل یلد کوني ان جبي ال) مجموعة لكل تمثال لصنع األشياء تقسيم: االستعدادات

 مجموعة لكل GAP قوالب  ،طبع(األشياء من الكمية

 

 لوجه وجها دوائرضمن  الجلوس و مجموعات، ٥ إلى األطفال يقسم :٪

 .مختلفة مجموعات في أنهم من تأكد الصف، في جدا صغار أطفال هناك كان إذا @

 

 :اللعب قةیطر
 يقف ان اي) واقف تمثال لصنع معينة مادة كل ستخداما - محدد هدف لديهم جميعا اللعبة هذه في أنه األطفال أخبر 

 .معين شيء عن( دعم أي دون
 ! مثل بينها من لالختيار الواسعة المواضيع بعض همياعط مساعدة یال حتاجوني األطفال بأن تشعر كنت إذا 

 وخلفية السياق االعتبار بعين األخذ يجب. إلخ... متساوون الجميع' ،'مدرستي' ،'الصداقة' ،'الطبيعة' ،'السالم'

 ."يبلد" أو" عائلتي" مثل مؤلمة ذكريات األذهان إلى عيدت قد التي تلك وتجنب ،اضيعالمو هميتعط عندما األطفال
 اإلنجاز وهدف خطة لوضع دقيقة ١٠ األطفال إعطاء (GAP) درس في فعلوا مثلما SEL. 

o معين موضوع نع لوحده واقف تمثال لصنع معينة مادة كل ستخداما - محدد هدف بالفعل لديهم. 
o التمثال موضوع في التفكير منهم اطلب 
o أصغر أهداف إلى الهدف ميوتقس خطوات، ثالث من خطة مفصل، رسم منهم اطلب. 

 ناءب القاعدة، بناء في البدء خالل من اصغر اهداف إلى تقسيمها كيفية حول مقترحات األطفال إعطاء األمر، لزم إذا!

 .المجموعة في مختلف االطفالل مختلفة قطع تخصيص أيضا ويمكن. العلوي الجزء وبناء الوسط جزء
 هبأن تذكيرهمو. أفضل خطة وضع كيفية حول مقترحات يهمواعط المجموعات جميع یال اذهب: 

o بهم الخاصة المواد كل يستخدموا ان عليهم يجب 
o دعم دون من الوقوف على قادرا التمثال يكون أن يجب. 

 تمثالهم صنع و طريق التشاور مع الميسر على الخطة على تغييرات إلجراء دقيقة ٢٠ األطفال إعطاء. 
 المجموعات بقية امام التمثال لشرح مجموعة كل عن واحد ممثال يختاروا النهاية، في. 
 رة،يصغ اهداف یال مهيتقس طريق عن الهدف وتحقيق إعداد كيفية مارسنا اليوم لعبة في" - اللعبة رسالة شارك  

 ".الهدف هذا لتحقيق خطة وضع اآلخرين، من المشورة على الحصول مفصلة، خطة وضع
 مناقشة باستخدام. كبيرة واحدة مجموعة النشاط هذا اجعل فرق، في تمثال لصنع جدا صغار األطفال كان إذا @

 مجموعات إلى التمثال من مختلفة أجزاء تعيين. المقدم النموذج باستخدام GAP وضع كيفية عن كاملة المجموعة
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 .كبيرال التمثال لصنع معا القطع الجميع ضعي  ثم األطفال، من رةيصغ

 

 

 

  "القصاصات من النحت' ل (GAP) الهدف تحقيق خطة
 

 ما موضوع عن لوحده مئقا تمثال لصنع معينة مادة كل استخدام - الهدف. ١

 

 -الموضوع. ٢

 

 :الهدف هذا لتحقيق خطوات ٣ تحديد. ٣

١) 

٢) 

٣) 

 

 الميسر من المشورة على الحصول. ٤

 

 الخطة خطوات -٣ مراجعة. ٥

 

 الخطة تنفيذ. ٦

 
 

 اتنفذه عندما ٣ الخطوات من تحقق. ٧

 
 

 !بنفسك ثق .٨

 !هدفك حقق  ٩

 
 

 

 
 

 الکرة الورقية .57
 

 ةسن ١١-٦: العمریة الفئة

 المثابرة:  SEL کفاءة

 ٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٢٧ ،٢٣ :المتطابقة أالسابیع

 .واحد كفريق الهدف وتحقيق تخطيط: اللعبة من الهدف

 (رييللتغ قابل) دقيقة ٣٠ :الوقت
 طفال ٣٠ :المجموعة حجم

 .مجموعات في يجلسون أطفال ستة أو أربعة من لمجموعات الکافية المساحة :المساحة
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 توقيت وجهاز ،(مجموعة لكل واحد سم٣ * سم٣ من يقرب ما الورق، من صغيرة قطع ؛(أدناه الوارد) ملعب مخطط :الموارد

 نم صغيرة قطع تقسيم فريق، لكل واحد ملعب مخطط وطباعة صغيرة، كرات إلى الورق من صغيرة قطع لف: إالستعدادات

 (أدناه عينة) النتيجة على للحفاظ عمودين إلى الورق

 

 

 A B   فريق   فريق

 

 

 

 

 

 يمكنك األطفال، من فردي عدد هناك كان إذا(. الفصل حجم على اعتمادا) ستة أو أربعة من مجموعات إلى األطفال تقسيم :٪

 .الفرق احد إلى االنضمام

 .االعمار نفس من مجموعات في االطفال يکون ان حاول @

 

 :اللعب طریقة

 

 فريق - اء لهماسم ارياخت فريقين، إلى مجموعة كل تقسيم A و B. فريق 
 النتائج وبطاقة رصاص وقلم ةيورق كرة لملعب،ل مخطط مجموعة كل أعط. 
 الورقة منتصف على ةيالورق الكرة وضع منهم اطلب. احوله والجلوس الوسط في الملعب ورقة وضع منهم اطلب. 
 الهدف لتسجل ةيالورق الكرة لضرب أيديهم، ستخدمواي أن يجب أنه اشرح. 
 لـ دقائق خمس الفرق إعطي مجموعاتهم في: 

o قيللفر اراسماياخت 
o الملعب ورقة على الجهة اختيار 
o األمر لزم إذا الفريق داخل األدوار وتعيين اللعبة، خطة ضع 

 ! الهدف ليتسج وكيفية التخطيط اشرح األمر لزم إذا 
 من ممكن عدد أكبر وتسجيل ةيالورق الكرة لضرب أيديهم الستخدام دقائق خمس - ١ الجولة تبدأ!" أابد" إشارة بعد 

 .اللعبة وتستمر الوسط یال عادتهاايتم  الحدود، خارج الكرة ذهبت إذا. األهداف
 هدفا يسجلون مرة كل في فريقهم اسم تحت خطة رسم طريق عن النتيجة على الحفاظانه يجب  المجموعة أخبر. 
 طةخ ووضع الفردية والضعف القوة نقاط لتحديد خططهم في النظر إلعادة دقيقتين الفرق إعطاء ١ الجولة نهاية في 

 .األمر لزم إذا جديدة
 من ممكن عدد أكبر وتسجيل ةيالورق الكرة لضرب أيديهم الستخدام دقائق خمس - ٢ الجولة تبدأ!" أابد"  إشارة بعد 

 .األهداف
 لهم صفقي والجميع فازت التي الفرق تحديد النهاية في. 

 ".واحد كفريق أهدافنا وتحقيق تخطيط كيفية مارسنا اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 
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 الرمي .58
 

  ةسن ١١-٦: العمریة الفئة

 المثابرة:  SEL کفاءة

 ٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٢٧ ،٢٣: المتطابقة أالسابیع

 .للفريق احجار ١٠ لجمع أزواج ضمن والعمل استراتيجية وضع: اللعبة من الهدف

 (رييللتغ قابل) دقيقة ٣٠ :الوقت
 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 كبيرة مفتوحة مساحة : المساحة

 (زوج لكل واحد) واکواب ،(طالب لكل خمسة) ورقية كرات/  كرات/  صغيرة احجار :الموارد

 األمر لزم إذا ورقية، كرات اصنع: إالستعدادات

 

 يناالخر من واحد ذراع مسافة  على والوقوف أزواج إلى األطفال يقسم :٪

 االعمار حسب مماثلة مجموعات الی األطفال تقسيم حاول @
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 :اللعب طریقة

  نيالزوج من االشخاص احد وراء وكوب زوج كل بين ةيورق كرات/  كرات/  احجار ١٠ ضع 
 هوجوال أو اليدين عدا ما شيء أي باستخدام كأس في لفريقل احجار ١٠ جمع - تحقيقه المراد الهدف شرح ا. 
  يلي ما في يفکروا لهم نقول. الهدف هذا لتحقيق خطة وضع وريللتفك دقائق خمس زوج كل أعط: 

o ة؟يورقال كراتال/  الحجارة الكرات اللتقاط يستخدمون ماذا 
o الكوب؟ یال ةيالورق كراتال/  كراتال/  الحجارة نقل سيتم كيف 
o ماذا؟ عملي ومن واحد، كفريق يعملون كيف 

 بـ األطفال تذكير: 
o الهدف هذا لتحقيق قوتهم استخدام. 
o جيد بشكل عملت ال مكخطت أن تمشعر إذا خطةال إلعادة الوقت خذوا. 

 من  الحجر اخذ وکذلك الوسط، في أخرى مرة وضعه يجب  ة،يالورق الکرة/  الكرة/  الحجر سقط إذا أنه شرح 

 .الوسط في أخرى مرة ووضعه الكأس
 اللعبة إلكمال الکوب في يةورقت كرا/  كرات/  احجار 10ال  كل جمع زواجالأ جميع على يجب. 
 اسأل." الهدف هذا لتحقيق مختلفة خطط ووضعتم الهدف نفس لدى الجميع اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 

 :سؤال كل على متطوعين ٢-١ اجوبة وخذ التالية األسئلة األطفال
o اخذنا لذلك المرفقين بين ااضعه كنت عندما االحجار اسقط کنت -مثال)ابتغييره تقم لم لماذا خطتك؟ غيرت مرة كم 

 (الكوب في الحجارة لوضع اقدامنا واستخدمنا أحذيتنا
o همأقدام أصابع ستخدموني اآلخر الفريق شاهدنا - الجواب مثال) خطتكم؟ وغيرتم االخر قيالفر من تعلم منکم كم 

 .(اقدامنا استخدمنا ونحن جدا بسرعة طريقهم في كانوا وأنهم
 

  عمل،تال خطتناكانت  إذا خططنا لتحقيق مختلفة طرق في نفكر أن جيد ألمر أنه تعلمنا هكذا" - المناقشة تلخيص

 ".أهدافنا تحقيق على لمساعدتنا اآلخرين من نتعلم أن الجيد من وأنه

 اللعب من االنتهاء عندو.الحلوى/  الحلوى من قطعتين مع الورقية كرات/  كرات/  حجارتين استبدال متوفرا، كان إذا !

 !المثابرة على كمكافأة الحلوى/  الحلوی اکل يمكنهم

 

 

 

 بالمثابرة االحساس .59
 

 ةسن ١١-٦: العمریة الفئة

 المثابرة : SEL کفاءة

 ٣٣ ،٣٢ ،٣٠ ٩ ،٨: المتطابقة أالسابیع

 .أالهداف تحقيق أجل من بالعمل الشعور كيفية في التفكير: اللعبة من الهدف

 (رييللتغ قابل) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 . الفنية التجهيزات لتبادل مجموعات ٥ في المريح للجلوس لألطفال الکافية المساحة :المساحة

 اخرى فنية وتجهيزات رصاص وأقالم طباشير/  والوان ،(طفل لكل ةواحد) رسم ورقة :الموارد



SEL   العاب عمجم
 

  
 

84 

 .مجموعات في للمشاركة لألطفال مجموعات خمس الى الفنية التجهيزات تقسيم: إالستعدادات

 فردي بشكليكون  العمل ولكن الفنية تجهيزاتال لتبادل مجموعات ٥ إلى المجموعة تقسيم :٪

 

 :اللعب طریقة

 أو شخصي يكون أن يمكن. هدفافيها  حققوا التي  المرات ىاحد  في للتفكير دقيقتين يأخذوا أن الطالب من اطلب 

 .رؤوسهم في إجاباتهم یعل والحفاظ. التالية األسئلة عليهم طرح طريق عن تفكيرهم توجيهو. اكاديمي
 .إجابة كل في للتفكير فرصة األطفال إلعطاء سؤال كل بعد وقفة! 

o ذلك؟ أجل من تعمل بدأت عندما شعورك كان وكيف هدفك کن ماذا 
o شعورك؟ كان وكيف ماذا أهدافك؟ قيلتحق صعوبات أي واجهت هل 
o المساعدة؟ على الحصول اوعدم الحصول في شعورك كان كيف سألت؟ من األشخاص؟ أحد مساعدة طلبت هل 
o شعورك؟ كان وكيف فعلت ماذا الهدف؟ ذلك تحقيق حاولت عندما نفسك تذكر أن يمكن هل 
o هدفك؟ تحقق عندما تشعر كيف 
o رحلتهم إلظهار صور خمس رسم الطالب من اطلب: 
o ذلك أجل من والعمل هدفا ديتحد 
o  الصعوبات مواجهة 
o  مساعدة على الحصول 
o الهدف لتحقيق المثابرة 
o هدفك تحقيق عند الشعور 

 .مرحلة كل في شعورهم الرسومات في جدا واضح بشكل ظهرواي أن تذكيرهم !
 رةيقص لفترة الجميع مع قصصهم ومشاركة كبيرة واحدة دائرة في ليجلسوا األطفال اجمع دقيقة، ١٥ بعد. 
 ههذ يف مختلفة بأشياء نشعر. الهدف ذلك تحقيق یال الهدف وضع من رحلة في فكرنا اليوم" - اللعبة رسالة شارك 

 الشعور يف التفكير بالتخلي، شعرنا كلما. الهدف تحقيق عن بالرضا أو بالسعادة يشعر الجميع أن رأينا ولكن الرحلة

 " !هدفك وتحقيق بنفسك، تثق كسيجعل. الهدف هذا لتحقيق الصعوبات على تغلبت  أن بعد
 

 

 صعب او سهل .60
 

 ةسن ١١-٦: العمریة الفئة

 المثابرة : SEL کفاءة

 ٣٦ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠: المتطابقة أالسابیع

 .لديك والضعف القوة نقاط تحديد: اللعبة من الهدف

 (رييللتغ قابل) دقيقة ٣٠ :الوقت
 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 .الفنية تجهيزاتال لتبادل مجموعات خمس في مريح بشکل للجلوس لألطفال الکافية المساحة: المساحة

 اخرى فنية وتجهيزات رصاص وأقالم طباشير/  والوان ،(طفل لكل ةواحد) رسم ورقة :الموارد

 .مجموعاتال في مشاركتهال لألطفال مجموعات خمس الى فنيةال تجهيزاتال تقسيم: إالستعدادات
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 فردي بشكل يكون العمل ولكن فنيةال  تجهيزاتال لتبادل مجموعات خمس إلى المجموعة تقسيم :٪

 

 :اللعب طریقة

 يصعب لتيا أشياء وثالثة لهم، بالنسبة ابه القيام السهل من التيو اشياء ثالثة في للتفكير دقائق خمس الطالب اعطي 

 .ايفعلوە أن عليهم
  شياءأ ثالثة خرالا جانبال وعلى  لهم بالنسبة سهلة تعتبر التي أمور ثالثة واستخالص عمودين الی رسمهم  قسم 

 . ايفعلوە أن عليهم يصعب التي
 كلمات ببضع الرسم يشرحوا ان يمکن يكتبوا، أن يمكنهم كان إذا!
  القائمة إلكمال دقيقة ١٥ أعطهم. 
  أن يجب ،ابه القيام الصعب االشياء عن الحديث بعد. معهم قائمتهم وتبادل اخر شريك إلى الذهاب منهم اطلب 

 ط،التخطي خالل من العملية، الممارسة خالل من المثال، سبيل على) ةسهل وهاليجعل وايخطط كيف شريكهم يناقشوا
 (الخ أصغر أجزاء إلى التقسيم طريق عن

  ألننا هذا. صعبة االمور وبعض سهلة االمور بعض نجد جميعا أننا رأينا اللعبة هذه في" - اللعبة رسالة شارك 
 من علمونت البعض بعضنا نساعد أن علينا. األخرى األشياء بعض على العمل إلى والحاجة االشياء بعض في أقوياء

 " !أفضل  أنفسنا لجعل البعض بعضنا
 
 

 

 الضيق الطریق  .61
 

 ةسن ١١-٦: العمرية الفئة

 المثابرة : SEL کفاءة

 ٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،١٨: المتطابقة أالسابيع

 تحقيقل األطفال مثابرة كيفية لتعزيز الدعم و الحصول على الحواجز وجود مع الضيق الطريق في السير: اللعبة من الهدف

 .أهدافهم

 (رييللتغ قابل) دقيقة ٢٠: الوقت
 طفال ٣٠: المجموعة حجم

 .ةمسطح ارضية مع مفتوحة كبيرة غرفة: المساحة

 كلل واحد) بالون ،(بهم الخاصة التمارين كتب استخدام لألطفال يمكن طفل، لكل واحد) كتب ،االشرطة من الكثير: الموارد

 (الخ سلة صغير، كرسي المثال، سبيل على) دراسيةال فصولال من صغيرة اشياء ،(طفل

 وضعو البالونات، انفخ ،(أدناه عينة) الحواجز الکثيرمن مع الغرفة أنحاء جميع في األرض على رائطالش الصق: إالستعدادات

 .حواجزصغيرة لوضع الشريط على الصغيرة األشياء

 .لعبوراالطفال الكفاية فيه بما الحواجزسهلة تكون أن يجب !
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 إكمال في لمساعدتهم" اصدقاء" وتحديد الحواجز صعوبة مستوى من خفف الفصل، في اعاقة ذوي أطفال هناك كان إذا @

 .المهمة

 

 

 حاجز 
 مساعد 
 نقطة البداية      

 

 

 

 نقطة النهاية 

 

 عدةلمسا" مساعدين" يكونوا و يتطوعواان  أطفال ثالثة من اطلب. البداية نقطة أمام واحدا صفا يقفوا أن الطالب من اطلب :٪

 .المسارالضيق حول الوقوف المساعدين من اطلب. المهمة إلكمال اآلخرين األطفال

 .الفتيات لمساعدة ياتفت المساعدين من واثنين األوالد لمساعدة انصبي المساعدين من اثنين ليکون األمر، لزم إذا !

 :اللعب طریقة

  يجب. المساعدين وبعض الحواجز بعض لديه. الهدف تحقيق مسار إلى يرمز الضيق المسار هذا أن للطفل اشرح 

 .المهمة إلكمال المساعدين من المساعدة وطلب الحواجز على تغلبي أن
  الخروج دون التعليمات هذه يتبعوا أن يجب و مختلفة، جوالت في مختلفة بأشياء القيام منهم الطلب سيتم أنه شرحا 

 طلبيو الصغيرة الحواجز فوق يصعد أن يجب. واحدة بخطوة ولو  الشريط من المصنوع الضيق الطريق عن

 .المطلوب النحو على للمساعدة المساعدين
  جديد من يبدأ أن يجب الطريق علی خارج يخطو اطفل أي. 
  المساحة العطاء ثانية ٣٠ فرق وجود مع اآلخر تلو واحدا الشريط على المشي بدءب الطالب من يطلب الميسر 

 .طفلينال بين الكافية
  رؤوسهم على كتاب يضعون بينما الشريط الی يدخلون األطفال: ١ جولة. 
 @ و هي  ايديهم قبضة على كتاب وضع خالل من اإلعاقة ذوي األطفال أو سنا األصغر لألطفال اللعبة مالئمة

 .مغلقة
  األرض على إسقاطه دون الضيق، الطريق على السير خالل بالون توازن: ٢ الجولة. 
 @ ةمغلقو هي  بقبضاتهم البالون استخدام طريق عن المعوقين األطفال أو سنا األصغر لألطفالاللعبة  مالئمة. 
  في الصعوبات من الكثير لديك وكان ضيق ممر نهاية إلى الوصول هدفك كان اليوم لعبة في" - اللعبة رسالة شارك 

 ضعو عند الحقيقية الحياة في حتى. هدفك تحقيق في لمساعدتك الطريق طول على مساعدين لديك كان. الطريق
 ظرونن الصعوبات تلك على للتغلب لديك الطرق افضل محاولة عليك يجب. الصعوبات بعض تواجه سوف هدف
 .الهدف تحقيق على نايساعدو أن يمكن الذين لألشخاص أيضا

 باراالعت في األخذ مع الضيق، الطريق في يمشون  بينما ألداءل لألطفال اإلجراءات من متنوعة مجموعة إضافة يمكنك !

 ثابرواي يجعلهم مما المهمة، اكمال في لألطفال الكفاية فيه بما صعبة كونت ان يجب اتختاره إجراءات أي. سنهم مستويات

 .المهمة إلكمال
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 عالمالاالستیالء علی ا  .62
 

 المثابرة : SEL کفاءة

 ٣٣ ،٣١،٣٢ ،٢٣ ،١٨: المتطابقة أالسابيع

 .ممكن وقت أسرع في اآلخر الفريق االستيالء علی اعالم: اللعبة من الهدف

 (رييللتغ قابل) دقيقة ٣٠: الوقت
 طفال ٣٠ حتى: المجموعة حجم

 مفتوحة كبيرة مساحة: المساحة

 و ان تكون على لونين عالملال قماش قطع أو اتورق ١٠ حبل،/  طباشير: الموارد

 حموض هو كما حبل،/  الطباشير باستخدام" الخارجية الحدود خط" و" التقسيم خط" العلم، ومساحة ،'فخ' رسم: إالستعدادات

 :أدناه الخطة في

 

 

 

 

 فخ 

  A فريق  علم   

 

التقسيم خط    

الخارجية الحدود خط     

 فخ  

   B   فريق علم 

 B فريق A فريق

 

 فاللألط وأكبر سنا األصغر لألطفال أصغر الملعب جعل يمكنك. المتوفرة للمساحة وفقا يختلف أن يمكن الملعب حجم @

 .سنا األكبر

 وانضمي أن يمكن األطفال، من فردي عدد هناك كان إذا .B و A فريق وتسميتهما متساويين فريقين إلى المجموعة تقسيم :٪

 .الفرق احد الی

 ألطفالا من مماثل عدد لديهم الفريقين أن من تأكد المجموعة، في األطفال من العمرية الفئات في كبير تفاوت هناك كان إذا @

 االعمار حسب

 

 :اللعب طریقة

  فريق منطقة بين يفصل الذي االنقسام خط - لألطفال الملعب تخطيط شرح Aفريق ومنطقة B 
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  ةالخارجي الحدود خط من احدا يخرج ال ان على مجددا تاکد. 
  اللعب سيتم كيف اشرح. دقيقة ٢ في منطقتهم في مكان أي في توضع أن يمكن التيو اعالم ١٠ فريق كل أعط - 

 أعالمهم حماية أيضا ولكن أعالمها علی واالستيالء اآلخر الفريق منطقة إلى الذهاب عليهم اللعبة تبدأ أن بمجرد 

 .اعليه االستيالء من الخاصة
  داخل الی يذهب ان يجب خفيف لمس طريق عن الالعبين احد علی مصالخ فريق العب قبل من عالمة وضع تم اذا
 " فخ"  الی الفريق نفس من العب يأتي عندما اال سراحه يطلق أن يمكن ال الالعب هذا. الفريق ذلكضمن " فخ"

 .سراحه لطالق الالعب ويلمس
 اللعب منطقة من زاوية في صغير مربع في وضعت األعالم كل. 
 الفائز هو الخصم فريق من االعالم اکثر ياخذ الذي الفريق 
  اللعبة أبدت!" أابد" إشارة بعد. 
  في رللتفكي دقائق خمس لمدة الراحة من قسط خذا فرقال من يطلب!" قف" إشارة بعد( للتغيير قابل) دقيقة ١٠ بعد 

 .هدفهم لتحقيق خطة
  (للتغيير قابل) أخرى دقيقة ١٠ لمدة اللعب لألطفال السماح. اللعبة ألبد!" أابد" اإلشارة. 
  الجميع قبل من له والتصفيق الفائز الفريق اعلن. 
  قبل. احدو كفريق هدفكم تحقيق کيفية في للتخطيط وقت أي أعطيكم لم األولى الجولة في" - اللعبة رسالة شارك 

 ألاس"  الفريق أعضاء علی والحفاظ األعالم ستاخذون كيف للتخطيط الوقت بعض لديکم كان الثانية، الجولة

 :سؤال كل على المتطوعين من االجوبة بعض وخذ التالية األسئلة األطفال
o  البعضو  خطط لدينا نعم، - الجواب على مثال. )كيف إشرح خطة؟ هناك يکون ان المفيد منانه  وجدت هل 

 .(لدينا األعالم يحرس
o بعضها نع بعيدا اعالمنا وضعنا قد لكنا نعم، - الجوابعلى  مثال) مختلفا؟ شيئا تفعل کنت هل مضی فيما تفکر لو 

 .(اخذها اآلخر الفريق على الصعب من جعلنل البعض
 ".الفريق أهداف أو الشخصية أهدافنا كانت سواء - أهدافنا لتحقيق خطة وضع جدا المهم من رأيتم کما" قائال أختتم

 .مرة كل في استراتيجيتهم وتغيير يريدون، كما مرات عدة اللعبة هذه لعب لألطفال يمكن !

 .األعالم عدد اننقص أو زيادة طريق عن سهولة أو صعوبة أكثر كونت أن يمكن اللعبة هذه @

 


