


1 -التعلـم املقـرون ابللعـب واحلمـاس سـيکون ألـذ وأکثـر دوامـاً، فعليـك 
الکـف عـن اللعـب إذا مـا أحسسـت بتعـب يف طفلـك . 

ال   ، حينـه  ؛  األلعـاب  أحـد  لعـب  مـن  طفلـك  يتمكـن  ال  -قـد   2
حتتقـره وال تقارنـه مـع أقرانـه يف العمر.إسـتأنف اللعبـة إذا بـدا الطفـل مل 

يشـعرابمللل.
3 - تذكـر أنـه خـال كل هـذه األلعـاب جيـب أن ترافـق طفلـك وأال 
ترتكه وحده. العب معه واستمتع بطفولة طفلك وعّلمه احلياة يف إطار 

اللعب.
4- كـن حـذرًا يف اختيـار اللعبـة وفًقـا ملسـتوى وعـي الطفـل ومهاراتـه 
ووفًقـا للموضـوع التعليمـي ، ألن الطفـل کلمـا کان لديـه املهـارة الکافيـة 

کلمـا أصبحـت لديـه الثقـة الازمـة ابلنفـس.
5. کـن علـی علـم أنـه مـن أجـل تنميـة وازدهـار مواهـب طفلـك  ، حتتـاج 
إىل توفـر بيئـة مواتيـة للتنميـة الفكريـة واللفظيـة واالجتماعيـة والعاطفيـة 
واجلسدية. بيئة ميكن  من خاهلا نقل الدروس إليه بشكل غر مباشر 

وتسـبب السـعادة لطفلك .
6 - الختيـار اللـون يف لعبـة متعـددة األفـراد إحـرص علـی حفـظ العدالـة 

بـن األطفـال مـن خـال  نـرد اللدببـة امللونـة .
7 - ال تنس احلماس يف اللعب.

8 - إحرص علی تعليم مراعاة التناوب و الصرب أثناء اللعب .
9 - الحظ أن هذا الدليل قد يعلم عددا قليا من األلعاب ، والباقي 

يعتمد على إبداع الوالدين واملدربن األعزاء.

النقاط الهامة للعبة التي یجب عليك معرفتها أثناء اللعب
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اللعبة 1 :  ما هو لون الدبدوب؟
الغرض التعليمي: فرز التصنيف إعتماداً علی اللون

طریقة اللعب: اطلب من الطفل أن يرتب الدببة املتناسقة اللون ويضعها يف 
أواٍن ملونة خاصة هبا. مثال: الدببة احلمراء داخل كوب أمحر

اللعبة 2: هنا وهناك
هـدف التدریـب: تدريـب املفهـوم اجلنـب واخللـف واألمـام - التدريـب علـی 

الرتكيـز وسـرعة احلركـة
طریقـة اللعـب: اطلـب مـن الطفـل أن يضـع الدببـة أمـام أوانيهـم امللونـة ؛ يف 
اخلطـوة التاليـة ، اطلـب منـه أن يضـع الدببـة جبانـب األكـواب أو خلفهـا. يف 
املراحل التالية من اللعبة ، ميكنك نفس اللعبة بغض النظر عن األلوان. ملزيد 
من اإلاثرة ، قّسـم األواين بن األطفال وأقم السـباق. هذه اللعبة تعزز الرتكيز 

وسـرعة احلرکـة.
يف نفـس املرحلـة ، ميكنـك إعطـاء كل طفـل کأسـن. فليکـن اللعـب بـن ثاثـة 
أطفال. اطلب منهم وضع الدببة ابلكامل بن كأسن. جيب أن يتم تفهيم الـ 

»بن« بعد اخلطوة املذكورة أعاه حىت 
ال خيلط الطفل مع مفهوم »جانبا«.

لعبـة  دليـل 
اخلارقـة  الدببـة 
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اللعبة 3: داخل الکأس - خارج الکأس
هـدف التدریـب: تعليـم مفهـوم »الداخـل أو الضمـن« ، »أنـت« و »التدقيـق 

يف األلـوان«

طریقـة اللعـب: اطلـب مـن الطفـل 
أو  الـكأس  يف  الدببـة  يفـرغ  أن 
يصفـف بضـع دببـة خـارج الزجـاج ، 
حيـث ميكنـك اسـتخدام البطاقـات 
الدائريـة امللونـة املرسـومة علـى عـدد 

داخـل  يف  اللـون  املتناسـقة  الدببـة  يضـع  أن  واطلـب  للطفـل  وّفرهـا  مث  األواين 
الزرقـاء( الدائـرة  داخـل  الزرقـاء  )الدببـة  الدائـرات. 

اللعبة 4: التصفيف
هدف التدریب: تعليم مهارات الدقة والرتكيز وسرعة احلرکة

طریقـة اللعـب: اطلـب مـن الطفـل أن يقلـب األواين ويضـع  الـدب املتناسـق 
اللـون علـی ذلـك الـکأس. جيـب علـى الطفـل اختبـار قدرتـه و حیـاول وضـع بعض 

الدببـة علـى الزجـاج حـىت ال تسـقط.
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اللعبة 5 : التکدیس
هدف التدریب: تعليم مهارات الدقة والرتكيز وسرعة احلرکة

طریقـة اللعـب: يف هـذه املرحلـة ، فاللعبـة تکـون ابلکـؤوس 
الکـؤوس  تكديـس  حماولـة  الطفـل  علـى  وجيـب   ، فقـط 
بعنايـة. جيـب أن يكـون هـذا الرتتيـب حبيـث ال تسـقط تلـك 
أيًضـا  ، ميكنـك  الثانيـة  للمـرة   ، الرتتيـب  هـذا  األواين. يف 
تعين األولوایت لأللوان ، على سـبيل املثال  جتعل األزرق 

واألخضـر واألمحـر يف األسـفل ، والباقـي عليهـا.

اللعبة 6 : التسریع
هـدف التدریـب:  التدريـب علـى مهـارات العـد ، سـرعة احلركـة واملعرفـة علـی 

أرقـام ذات عـدد منفـرد.

كيفيـة اللعـب: ضـع الدببـة أمـام األطفـال )لعبـة مـن سـتة أفـراد( مث اطلـب منهـم 
حـن تقـرأ الرقـم أن أیخـذوا علـی ذاك الرقـم عـدداً مـن الدببـة إعتمـاداً علـی اللـون 

وحیفظوهنـا علـی أکفهـم. )مثـا فليأخـذوا اثنـن مـن الدببـة بقولــك رقـم 2(

اللعبة 7 : التسریع , حتدید اللون
هدف التدریب:  التدريب على مهارات العد ، سرعة احلركة 

يف هذه اللعبة، يقرتح املدرب أو الوالدان  رقماً ويطلبون من األطفال أن أیخذوا من 
الدببة علی العدد املقروء عليهم مث يفرغون تلک الدببة يف جوف الکأس. البد أن 

تتناسق هنا لون الدببة لوَن الکؤوس . ميکنکم تفريغ مجيع الدببة علی الطاولة 
لإلزداید من احلماس. ميکنکم بدء اللعب ب6 نفر أو أقل،الذي يفرغ أواًل 

العدد املطلوب  يف الکأس حسب اللون سيکون هو الفائز.

لعبـة  دليـل 
اخلارقـة  الدببـة 
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اللعبة 8: مانش الدب
الصـرب  التدريـب علـى  الدقـة والرتکيـز -  التدریـب: تدريـب مهـارة عـد  هـدف 

املناوبـة رعايـة  وتدريـب 

هـذه  لعـب  يتـم  اللعـب:  طریقـة 
سـتة  إىل  شـخصن  مـن  اللعبـة 
اسـتخدام  عليـك  وجيـب  أشـخاص 
الـدب  ونـردات  رقميتـن  نردتـن 
امللونـة. حیصـل كل طفـل علـى لونـه 

اخلـاص مـن خـال رمـي النـرد الدب امللون 
البطاقـة  علـى  الدببـة  يضـع  مث   ، الرقمـي  النـرد  يرمـي  مث   ،

املرسـومة حسـب العـدد يف النـرد. کل شـخص  متکـن يف بدايـة اللعبـة مـن  أن 
يصفـف الدببـة ابلکميـة املطلـون سـيکون هـو الفائـز .هنـاك 10 دببـة مطلوبـة يف 

مانـش( لعبـة  )مثـل  اجملمـوع. 

اللعبة 9 : مقابل 2
هدف التدریب: تعليم مهارة العثور علی النمط

طریقـة اللعـب : منـط 2 إلـی 1  اطلـب مـن طفلـك أن يصفـف الدببـة علـی 
طريقـة الـي أنـت ترتبهـا. علـی سـبيل املثـال:  دبـن أخضريـن وُدابً  أزرق.
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اللعبة 10 : رّتب مثلي
هـدف التدریـب : تعليـم مهـارة العثـور علـی النمـط – تعليـم الدقـة والرتکيـز علـی 

األمناط
طریقـة اللعـب: يف هـذه اللعبـة 
، جيـب علـى الوالـد أو املـدرب 
ترتيب الدببة وفًقا لنمط حمدد. 

مث اطلـب مـن الطفـل االسـتمرار بنفـس الطريقـة. ميكنـك انطـاق هـذه اللعبـة 
كسـباق بـن األطفـال للمزيـد مـن اإلاثرة. كل مـن ميضـي قدمـا مبكـرا وصحيحـا 
هـو الفائـز. النقطـة اهلامـة هـو أن تبـدأ مـع أمنـاط بسـيطة حبيـث ال تقـل مـن ثقـة 

النفـس عنـد الطفـل. )أصفـر أصفـر أمحـر أمحـر أمحـر أزرق(

اللعبة 11 : ملن الشکل؟
هدف التدریب : تعليم األشکال اهلندسية 

طریقـة اللعـب: هـذه اللعبـة 
هي لـستة أشخاص. اطلب 

من األطفال أن يتناوبوا على رمي النرد.فمن حصل علی العدد األکثر سـکون 
اخليار له  يف اختيار الشکل. إذا كان عدد من األشخاص متساوين يف األرقام 
، فسـيتم إلقـاء النـرد مـرة أخـرى ، لكـن هـذه املـرة سـيضيفون العـدد السـابق إلـی 
الرقـم اجلديـد. أي منهـم حصـل علـی الرقـم األعلـی سـيختار الشـكل الطلـوب 
عنـده فتبـدأ اللعبـة ، يرمـون النـرد وحسـب العـدد املطـروح يرتبـون علـی شـکله 

اخلـاص . کل مـن متکـن مبکـرا مـن تصفيـف 10 دببـة لـه سـيکون 
هـو الفائـز.  

لعبـة  دليـل 
اخلارقـة  الدببـة 
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اللعبة 12: اليسار اليسار اليمني اليمني
هدف التدریب: تعلم األمين واأليسر - تدريب مهارة التجميع

طریقة اللعب: اطلب من الطفل أن حیمل ، على سبيل املثال 3 دببة زرقاء يف اليد 
اليمىن ودبن أمحرين يف اليد اليسـرى. اطلب منه اآلن أن يضع الدببة يف كوب وأن 
يعدهـم. ميكنـك أيًضـا أن تلعـب هـذه اللعبـة متعـددة الاعبـن. ال تنسـى أن احلمـاس 
يف اللعبة سيحفز الطفل علی أن يستمر يف اللعبة. يف هذا القسم ، يعد تعلم مفهوم 

اليمن واليسار أمرًا مهًما للغاية.
جيب بعده اإلهتمام جبمع الدببة. 

اللعبة 13: إسرع وصفِّف الدببة
هدف التدریب: تدريب مهارات مجع املعلومات

العـدد  إىل  الطفـل  بتوجيـه  قـم  اللعـب:  طریقـة 
لونـن  وحـدد   ، اجلـدول  أعلـى  يف  املطلـوب 
اجلـدول  طـرق يف  بعـدة  يضعهـا  الدببـة کـي  مـن 
للحصـول علـى اإلجابـة يف أعلـى اجلـدول. ميكـن 
ذات  اللعبـة  أطفـال. يف  ثاثـة  بـن  اللعبـة  لعـب 
احلمـاس  ازداید  مـن  تتمکـن  أشـخاص  ثاثـة 
واإلاثرة حبصولـك علـی العـدد أعلـی 
اجلـدول ويف النهايـة الفـوز بسـرعتك 

شـتی. طـرق  خـال  ومـن  الدببـة  مـن  لونـن  واسـتخدام 
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اللعبة 14: واحد اثنان ثالثة
هـدف التدریـب: تدريـب مهـارة التجميـع 

الثاثـي

طریقـة اللعـب: كل طفـل لديـه كـوب. أواًل ، ابسـتخدام زهـر النـرد امللـون يعثـر کل 
طفـل علـی کوبـه وجيعلـه أمامـه مث ابسـتخدام الـرتد الرقمـي اطلـب مـن األطفـال أن 

يفرغـوا الـدب املتناسـق مـع اللـون يف الکـوب حسـب العـدد املطـروح يف النـرد.
إنتبهـوا أبن جيـب يف هـذه اللعبـة أن يصلـوا إلـی ۱۰ دببـة. إن رمـوا النـرد للمـرة الثالثـة 

ومل جتمـع ۱۰ دببـة فعليهـم أن يطرحـوا مـن الدببـة حسـب ذاك 
العـدد. مثـا:

إذا کان لـکل طفـل ۷ دببـة وظهـر يف النـرد رقـم ۴ فعلينـا أن 
يطـرح ۴ دببـة لعـدم وصولـه للعشـرة. فنواصـل اللعـب إلـی أن 
يتضح أي طفل سـيصل أوال إلی العشـرة فهو سـيکون الفائز. 

اللعبة 15: حفنة من الدببة
هدف التدریب: التدريب على التصنيف العشري – أتعليم األعداد األکرب من 10

طریقـة اللعـب: هـذه هـي لعبـة ذات ثاثـة العبـن. حـدد يف البدايـة رقًمـا  )علـى 
سبيل املثال ، 14(مث أعط لكل طفل کأسن ودببة متناسقة معها يف اللون)ميكنك 

القيـام بذلـك ابسـتخدام النـرد امللـون( جيـب علـى األطفـال رمـي  نـردات 
الـکأس  مث حماولـة  اللـون يف  متناسـقة  دببـة  تفريـغ  ۱۰  رقميـة وحیاولـوا 

الوصـول إىل الرقـم احملـدد ابسـتخدام الرقـم املخصـص أواًل.

لعبـة  دليـل 
اخلارقـة  الدببـة 
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اللعبة 16: من میلك األكثر من الدببة؟
هدف التدریب: تعليم مهارة مقارنة – تعليم مهارة السرعة والتدقيق

طریقة اللعب: هي لعبة ذات ثاثة العبن. الختيار اللون بن األطفال ، استخدم 
نـرد الـدب امللـون کـي ال يسـبب اإلزعـاج بـن األطفـال. بعـد اختيـار األلـوان ، جيـب 
علـى كل طفـل مرمـي زهـر النـرد الرقمـي مرتـن وعلـی هـذا العـدد أیخـذ ويفرغهـا يف 
الکـوب . مث يسـأل املـدرب أي کـوب يبطـن دببـة أکثـر؟ اجمليـب أوال إن رد صحيحـا 

سـيکون الفائـز.
املرة األوىل 3 دببة خضراء - املرة الثانية 6 دببة زرقاء

اللعبة 17: من له األقل من الدببة؟
هـدف التدریـب: تدريـب مهـارات األعـداد - تدريـب مهـارات السـرعة والدقـة - 

أرقـام أكـرب مـن 10

طریقـة اللعـب:  هـذه اللعبـة أيًضـا بـن ثاثـة أشـخاص. حـدد رقمـن أكـرب مـن 10 
وأخـرب األطفـال بذلـك واطلـب منهـم أن أیخـذوا نفـس العـدد مـن الدببـة ويفرغوهـا 
يف أكـواب. اآلن جيـب علىهـم أن جييبـوا سـؤالك ويقولـون مـا هـو العـدد األصغـر أو 

األکـواب الـي حتمـل داًب أقـل.
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اللعبة 18: ثلة ،ثلة
هدف التدریب: تدريب مهارات احلصول علی النمط

 - تدريب مهارات الضرب)رایضيات(

طریقة اللعب: منط أو رمي النرد ، يف ابدئ األمر إرم نرد الدببة امللونة ، على سبيل 
املثـال ، الـدب األمحـر أیيت. مث ارم النـرد الرقمـي ، علـى سـبيل املثـال يظهـر لـك رقـم 
3 ، مث أخرج  3 دب من الدببة احلمراء. من اآلن فصاعًدا ، ما عليك سـوى رمي 
نـرد الـدب ، ابفـرتاض أن الـدب األخضـر جـاء ، فعليـك اآلن وضـع الـدب األخضـر 

3 أضعـاف ، الـدب األمحـر. 3 6 9

اللعبة 19: املربعات السحریة مذهلة
هدف التدریب: لتعليم مهارات الدقة والرتكيز وسرعة احلرکة

طریقة اللعب: جدول املربعات الثاثية مذهل ؛ يف هذه اللعبة ، ميكن للطفل استخدام 
ثاثـة ألـوان الـدب فقـط. جيـب أن يتـم ترتيـب الدببـة بطريقـة ال توجـد هبـا دببـة مكـررة يف 

املربعات. وفق الدليل ، ضع الدببة يف املربعات املذهلة واطلب من الطفل إكماهلا.
جـدول املربعـات الرابعيـة املذهـل ؛ يف هـذه اللعبـة ، ميكـن للطفـل اسـتخدام أربعـة 
ألـوان دب فقـط. جيـب أن يتـم ترتيـب الدببـة بطريقـة ال توجـد هبـا دببـة مكـررة يف 
املربعـات. وفـق الدليـل ، ضـع الدببـة يف مربعـات مذهلـة واطلـب مـن الطفـل إكماهلـا.

جـدول املربعـات السداسـية املذهـل ؛ يف هـذه اللعبـة ، ميكـن للطفـل اسـتخدام 6 
ألـوان فقـط مـن الدببـة. جيـب أن يتـم ترتيـب الدببـة بطريقـة ال توجـد هبـا دببـة 
مكـررة يف املربعـات. وفـق الدليـل ، ضـع الدببـة يف مربعـات مذهلـة واطلـب 

مـن الطفـل إكماهلـا.

لعبـة  دليـل 
اخلارقـة  الدببـة 
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دليل لعبة السودوكو الثالثية

دليل لعبة السودوكو الرباعية
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دليل لعبة السودوكو الرباعية

آبیقرمز

سبزآبی

قرمزآبیزرد

آبیقرمز

قرمززرد

سبزآبی

زردقرمز

قرمزسبزآبیزرد

لعبـة  دليـل 
اخلارقـة  الدببـة 
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دليل لعبة السودوكو السداسية

آبیسبزنارنجیبنفشزرد

زردبنفشسبزآبی

نارنجیآبیقرمز

قرمززرد

قرمزنارنجیبنفشسبز

زردقرمزنارنجی
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دليل لعبة السودوكو السداسية

بنفشآبیسبززردنارنجی

نارنجیآبیسبز

آبیزردقرمز

سبزنارنجیآبیزرد

زردبنفشنارنجیسبز

سبزنارنجیزردبنفش

لعبـة  دليـل 
اخلارقـة  الدببـة 
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دليل لعبة السودوكو السداسية

زردقرمزنارنجیسبزآبی

نارنجیسبزقرمززرد

قرمزبنفشآبینارنجی

آبینارنجیسبزقرمزبنفش

زردبنفشقرمز

نارنجیبنفشزرد
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دليل لعبة السودوكو السداسية

آبیبنفشسبزنارنجی

سبززردبنفش

بنفشسبزنارنجی

نارنجیسبززردبنفش

آبیبنفشنارنجیقرمززرد

زردآبی

لعبـة  دليـل 
اخلارقـة  الدببـة 
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