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 رٌاضة الخواص تامحاضر

 المرحلة الرابعة 

 م.د عباس عبد الحمزة كاظم                              7102 -7102العام الجامعً / 

 15المحاضرة 

 لذوي االحتٌاجات الخاصة األلعاب الصغٌرة

 ف اللعب وفوائدةدااه

ٌصعب الفصل بٌن الهدؾ وفوائدة حٌث ان اللعب ٌمثل السلوك الذي ٌجمع فً شكله ومضمونه بٌن 

 .الهدؾ عندما ٌخطط له وبٌن النتٌجة عندما ٌراد قٌاسها اما االثر البعٌد فٌمكن فً بناء الشخصٌة 

 وفٌما ٌلً بعض الفوائد المهمة للعب 

  الفوائد البدنٌة

  ًزٌادة كفاءة اجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الدوري التنفسً العضل 

 زٌادة كفاءة الحواس المختلفة 

  بناء المهارة الحركٌة وزٌادة التوافق 

 ٌساعد على زٌادة كفاءة العملٌات العقلٌة 

  ًٌعبر بصورة مباشرة عن السالمة الصحٌة لالطفال ونموهم الطبٌع 

 الفوائد النفسٌة

 ت الفرد النفسٌة كالحرٌة والثقه بالنفس وتوكٌد الذات والشعور بالنجاح اشباع حاجا -

 تهٌئة الطفل وجذب انتباهه للتعلم ونمو الؽة كأحد ادوات التعلم  -

 اتاحة الفرص العدٌدة للطفل او الفرد البالػ للتعبٌر عن مٌوله ورؼباته -

 لالنسانٌوفر الفرص العدٌدة للتعبٌر وهً من الحاجات االساسٌة  -

 

 

 الفوائد العقلٌة 

 ٌوفر المجال لتنمٌة العقل للطفل وزٌادة قدرته على الفهم  -
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 ٌوفر للطفل فرص االبتكار واالبداع والتشكٌل  -

 ٌساعد على تنمٌة عملٌات االستكشاؾ العقلٌة -

 الفوائد االجتماعٌة

 تدرٌب الطفل على االنتقال من االهتمام بالفردٌة الى االهتمام بالجماعة  -

 ٌساعد اللعب الجماعً على تقوٌم خلق الطفل  -

 احترام القواعد والقوانٌن والعادات الخاصة بالمجتمع  -

زٌادة العالقات االجتماعٌة وتوطٌدها فاللعب له فوائد كثٌرة فً مجال العالج النفسً حٌث ٌعد مجاال  -

 خصبا للتعبٌر عن الدوافع والرؼبات وتخفٌؾ التوترات النفسٌة 

 التفاهم مع االخرٌن  تعلٌم كٌفٌة -

 تعلٌم كٌفٌة استؽالل وقت الفراغ -

 خلق وتطوٌر الشعور باالنتماء والقبول فً الجماعة  -

 مساعدة الفرد كً ٌصبح عضوا مشاركا فً الجماعة  -

 خلق المواقؾ التً تعكس الصفات الحمٌدة  -

 الخاصةنماذج لبعض األلعاب لتنمٌة بعض الصفات والقدرات لدى ذوي االحتٌاجات 

 اسم اللعبة : الشكل الناقص -0

 الؽرض: تنمٌة التذكر البصري-

 عدد المشتركٌن :عدد افراد الفصل-

 االدوات :اربعة اشكال لحٌوانات وطٌور -

 الملعب :حجرة الدراسة -

الشرح : ٌوضع امام الطفل مجموعة صور وٌترك للطفل للتعرؾ علٌها ثم ٌقوم الطفل 

المدرس بأخفاء احدى الصور ثم ٌطلب من الطفل تحدٌد لالستدارة خلفا لحٌن قٌام 

 الصورة المختفٌة .

تحدٌد الفائز : ٌتم التصفٌق فً حالة تحدٌد الصورة المختفٌة )ٌمكن ان تلعب هذه اللعبة 

بأستخدام المكعبات او الصور التً ٌتم تجمٌعها مع مراعاة استخدام اللعبة التً تناسب 

 قدرات الطفل(.

 اسمك واسمً .اسم اللعبة  -2
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 الؽرض :تنمٌة حاسة السمع واالدراك -

 عدد المشتركٌن : عدد افراد الفصل -

 االدوات..................... -

 الملعب : حجرة الدراسة والملعب. -

الشرح : ٌقؾ االطفال فً شكل دائرة وٌطلب من احدهم ان ٌحدد باالشارة  -

 زمٌله الذي ٌقوم المدرس بالنداء على اسمه

: كل طفل ٌتعرؾ على الزمٌل المطلوب ٌحصل على نقطة الى ان تحدٌد الفائز  -

نقاط او نصفق لكل طفل ٌنجح ) ٌمكن  اداء هذه اللعبة  5تنتهً اللعبة مثال من 

باستخدام الكرة او ٌنادى المدرس على اسم احد االطفال ٌقوم الطفل الذي بٌده 

 طفال .الكرة بتمرٌرها الى الطفل المحدد مع تناسب المسافات بٌن اال

 اسم اللعبة : الصوت المختفً . -3

 الؽرض : تنمٌة حاسة السمع

 عدد المشتركٌن : عدد افراد الفصل او طفل واحد 

 االدوات : جهاز تسجٌل او شرٌط موسٌقى 

 الملعب : فناء المدرسة

الشرح : ٌقوم المدرس بتشؽٌل الموسٌقى مع اخفاء جهاز التسجٌل داخل دوالب او 

الموجودٌن بالفصل ثم ٌطلب من الطفل الذي ٌأتً من خارج تحت منضدة من 

الفصل التعرؾ على مكان جهاز التسجٌل من خالل سماع الموسٌقى وتتبع 

 مصدرها.

تحدٌد الفائز : اذا تعرؾ الطفل على مكان جهاز التسجٌل ٌعطٌه المدرس قطعة من 

 الحلوى التً ٌفضلها.

 اسم اللعبة : الكراسً الموسٌقٌة. -4

 : تنمٌة حاسة السمع , وسرعة رد الفعل . الؽرض -

 عدد المشتركٌن : عدد افراد الفصل. -

 االدوات مقاعد وجهاز وشرٌط موسٌقى . -

 الملعب : فناء المدرسة. -

الشرح : ٌرسم المدرس دائرتٌن متداخلتٌن ٌقوم المدرس بتوزٌع الكراسً على  -

محٌط الدائرة الداخلٌة بحٌث ٌقلل عدد الكراسً عن عدد المشاركٌن بواقع خمس 

العبٌن الربع كراسً ثم ٌقؾ االطفال موزعٌن على محٌط الدائرة وعند سماع 

رة وعند توقؾ الموسٌقى الموسٌقى ٌبدأون فً الجري فً اتجاه واحد على الدائ
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ٌجري كل طفل لمحاولة الجلوس على كرسً من الكراسً الموجودة على 

 الدائرة .

تحدٌد الفائز : تحتسب نقطة على كل طفل لم ٌستطع الحصول على كرسً عند  -

مرات مثال وعموما ٌتم تشجٌع  01توقؾ الموسٌقى وٌتم تحدٌد الفائز بعد لعب 

رس مناسبا لمٌول االطفال سواء بتوزٌع الحلوى او الفائز بالشكل الذي ٌراه المد

 التصفٌق لبعض منهم .

 . اسم اللعبة : الدوائر الرقمٌة -5

 الؽرض : تنمٌة سرعة رد الفعل , حاسة السمع.

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل.

 االدوات ................

 الملعب : الملعب المناسب 

عب وعند سماعهم الرقم الذي ٌنادي علٌه المدرس الشرح : ٌنتشر االطفال داخل المل

 ٌقومون بتكوٌن دائرة بنفس العدد المطلوب .

تحدٌد الفائز : الطفل الذي ال ٌنجح فً االنضمام للدائرة تحتسب علٌه نقطة وٌمكن 

 .او اكثر  7ان تكون اشواط اللعبة من 

 اسم اللعبة : صٌادون السمك  -6

 الؽرض : تنمٌة سرعة رد الفعل , السرعة الحركٌة , الرشاقة , التوافق 

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل .

 االدوات : كرة صؽٌرة او متوسطة الحجم 

 الملعب : فناء المدرسة 

الشرح : ٌقؾ طفالن على مسافة  من بعضهما , وٌقؾ باقً المجموعة بٌنهما فً 

حاول الطفالن الموجودان على جانبً الملعب ) الساحة المحددة ) السمك ( ٌ

 الصٌادٌن( تصوٌب الكرة على السمك الموجود وٌحاول السمك الهروب من الكرة .

 تحدٌد الفائز : ٌتم تؽٌر الطفل الذي لمسته الكرة بالصٌاد الذي نجح فً اصطٌاده .

 اسم اللعبة : حرب البالد  -7

 لحركٌة , الرشاقة , التوافق.الؽرض : تنمٌة سرعة رد الفعل , السرعة ا

 عدد المشتركٌن: عدد افراد الفصل 

 االدوات : كرة صؽٌرة او متوسطة الحجم

 الملعب فناء المدرسة 

الشرح : ٌتخذ كل طفل اسما لبلد معٌن وٌقفون فً دارة وموضوع فً مركزها كرة 

وعندما ٌنادي المدرس على اسم البلد ٌقوم الطفل صاحب هذا االسم بالجري سرٌعا 
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على الكرة والتقاطها للتصوٌب على اي بلد االطفال االخرٌن ٌقومون فً نفس 

 الوقت فً الملعب بعٌدا عن الكرة .

ئز : فً حالة نجاح الطفل فً التصوٌب على احد زمالئة تحتسب لدٌه تحدٌد الفا

نقطة او تحتسب علٌه فً حالة عدم نجاحة وتحتسب النتٌجة النهائٌة بعد خمسة 

 اشواط او كثر حسب عدد االطفال .

 اسم اللعبة : الجري عكس االشارة  -8

 الؽرض : تنمٌة سرعة رد الفعل 

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل  

 االدوات : صفارة 

 الملعب : فناء المدرسة 

الشرح : مع الصفارة ٌحرك المدرس ذراعة فً اي اتجاه وعلى االطفال ان ٌتجهو 

عكس اشارته فاذا اشار جهة الٌمٌن فعلٌهم التوجه الى الٌسار واذا اشار بٌده العلى 

 علٌهم الوثب فً المكان .علٌهم الجلوس وذا اشار الى االسفل 

تحدٌد الفائز : تحتسب نقطة على كل طفل ٌتأخر وٌخطئ فً تنفٌذ المطلوب 

 وتحتسب النتٌجة بعد خمسة ادوار مثال وٌتم تشجٌع الفائزٌن .

 اسم اللعبة : خطف الكرة  -9

 الؽرض : تنمٌة السرعة االنتقالٌة 

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل .

 متوسطة الحجم بعدد االطفال المشتركٌن _ جٌر االدوات : كرات 

 الملعب : فناء المدرسة 

الشرح : ٌقؾ االطفال صفا واحدا وٌحدد بالجٌر المسارات ) حارات الجري بحٌث 

م ٌرسم صؾ 01ٌجري كل طفل فً حارة مخصصة له وفً المقابل وعلى بعد 

دو االطفال توضع علٌه الكرات بحٌث تخصص لكك طفل كرة مع اشارة المدرس بع

 كل فً حارته لٌلتقط الكرة المخصصة له وٌعود الى خط البداٌة .

 تحدٌد الفائز : الطفل الذي ٌعود الى خط البداٌة ومعه الكرة قبل زمالئه هو الفائز.

 . اسم اللعبة : تصوٌب الكرة -10

 الؽرض : تنمٌة التوافق بٌن العٌن والٌد 

 عدد المشتركٌن . عدد اطفال الفصل 

 االدوات : مجموعة من الصولجانات كرة او مجموعة كرات 

 الملعب : مكان ٌسمح بدحرجة الكرة ) حجرة الدراسة(
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الشرح : ٌتم وضع مجموعة الصولجانات داخل مربع مرسوم على االرض ٌقؾ 

الطفل على مسافة محددة من الصولجانات وٌمسك الكرة وٌحاول اسقاط اكبر عدد 

ٌات مثال على ان تخرج الصولجانات من المربع رم 3من الصولجانات خالل 

 المرسوم حولها 

تحدٌد الفائز : ٌتم حصر الصولجانات التً قام الطفل بأسقاطها فً نهاٌة الثالث 

 محاوالت .

ملحوظة : ٌمكن ابتكار اشكال عدٌد من هذه اللعبة وكذلك فً اسلوب تنذٌذها من 

صوٌب على سلسلة معلقة او تمرٌر حٌث كونها منافسة بٌن طفلٌن او فرٌقٌن او الت

 بٌن اطواق موضوعة بشكل معٌن على االرض .

 اسم اللعبة : المشابك على الحبل  -11

 الؽرض : تنمٌة التوافق بٌن العٌن والٌد واالداة والسرعة الحركٌة 

  عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل 

ومضاعفة عدد  مشابك )وٌمكن اضافة حبل او اكثر 01االدوات : حبل معلق , 

 المشابك واشراك اكثر من طفل(

 الملعب : فناء المدرسة 

الشرح : ٌقؾ الطفل امام الحبل المعلق من الطرفٌن وبجواره سلة بها المشابك وعند 

 ثانٌة مثال... 05سماع االشارة ٌبدأ فً تعلٌق المشابك على الحبل خالل 

تحدٌد الفائز : ٌحصل على نقطة الطفل الذي ٌمكنه تعلٌق المشابك فً الزمن المحدد 

ادوار ) وٌمكن ان نحدد الفائز من خالل عدد المشابك وٌحسب له عدد النقاط خالل خمسة 

 التً وضعها على الحبل خالل الزمن المحدد(

 فً السلة  اسم اللعبة : الكرات -12

 لٌد واالداة والسرعة الحركٌة الؽرض : تنمٌة التوافق بٌن ا

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل 

 االدوات : مجموعة من الكرات , سلتٌن 

 الملعب : فناء المدرسة 

الشرح : ٌقؾ الطفالن فً وسط الملعب وسط الكراسً المنتشرة على االرض وفً 

ن ٌد كل منهما سلة ومع اشارة المدرس على كل طفل التقاط اكبر عدد ممكن م

 الكرات ووضعها فً السلة خالل المدة المحددة

تحدٌد الفائز : ٌحصل على نقطة الطفل الً ٌجمع اكبر عدد من الكرات خالل 

 الزمن المحدد 

 اسم اللعبة : الدوائر المرقمة  -13
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 الؽرض : تنمٌة التوافق بٌن الٌد والعٌن , الدقة , االحساس الحركً.

 بالتوالً على عدد افراد الفصل(عدد المشتركٌن : طفل واحد ) 

 جٌر  –االدوات كرة او طوق 

 الملعب : حجرة الدراسة , فناء المدرسة 

الشرح : ٌقوم المدرس برسم دوائر متداخلة بالجٌر ) فً حالة اللعب فً فناء 

 3, االصؽر 2, االصؽر  0المدرسة ( وٌعطً كل واحد رقم معٌن ) الدائرة الكبٌرة 

ؾ الطفل على مسافة محددة وٌقوم بدحرجة الكرة على االرض ,...( ٌق 4, االصؽر

الى ان تستقر داخل الدوائر  ومحاوال تحقٌق اكبر رقم ممكن ) او ٌرمى الطوق 

 داخل الدوائر( 

تحدٌد الفائز : ٌحتسب الرقم الذي ٌحرزه الطفل فً كل مرة او تحتسب النتٌجة 

 طوق (للفرٌق لتحدٌد الفائز ) زكذالك االمر بالنسبة لل

ملحوظة : ٌمكن ابتكار اشكال عدٌدة من هذه اللعبة وٌمكن وضع الدوائر على 

 الحائط او رسمها علٌها والتصوٌب علٌها مثال .

 اسم اللعبة : قذف ولقف الكرة  -14

 الؽرض : تنمٌة التوافق بٌن الٌد والعٌن والكرة 

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل 

 م االدوات : كرات كبٌرة الحج

 الملعب : فناء المدرسة 

الشرح : ٌأخذ كل طفل كرة ومع كل صفارة ٌطلقها المدرس ٌقوم الطفل بقذؾ الكرة 

 لالعلً ثم ٌلتقطها قبل وقوعها على االرض .

تحدٌد الفائز : ٌحتسب للطفل عدد مرات نجاحه فً التقاط الكرة من خمس محاوالت 

 النقاط .والفائز بٌن االطفال هو صاحب اكبر عدد من 

 اسم اللعبة تنطٌط الكرة  -15

 الؽرض : تنمٌة التوافق بٌن الٌد والعٌن والكرة 

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل 

 االدوات : كرة سلة او مجموعة كرات 

 الملعب : حجرة الدراسة , ملعب المدرسة 

الشرح : ٌقؾ الطفل ممسكا بالكرة مع صفارة المدرس ٌبدأ فً دفع الكرة تجاه 

 االرض باستمرار وٌحسب له عدد مرات تنطٌطها الى ان تبتعد عنه 

 تحدٌد الفائز : ٌعتبر الفائز الذي ٌظل ٌنطط الكرة اطول فترة ممكنة عن زمالئه 
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مكان الخر مع تنطٌط ملحوضة: ٌمكن تعدٌل اللعبة بأشكال كثٌرة كاالنتقال من 

 الكرة او تتابعات بٌن الفرق فً نفس المهارة 

 اسم اللعبة : تمرٌر الكرة من بٌن الساقٌن للزمٌل  -16

 الؽرض : تنمٌة المرونة للجذع والذراعٌن 

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل 

 االدوات : كرتان متوسطتا او كبٌرتا الحجم 

 الملعب : فناء المدرسة 

: ٌقسم االطفال الى فرٌقٌن متساوٌٌن وٌقفون فً وضع الوقوؾ فتحا على الشرح 

شكل قطارٌن بحٌث تكون هناك مسافة بٌن كل طفل وزمٌله الموجود امامه , ٌمسك 

اول طفل فً كل قطار الكرة الكرة بٌن ٌدٌه وامام جسمه . ومع صفارة المدرس 

ه الى زمٌله الواقؾ خلفه ٌنحنً لالمام والسفل وٌمرر الكرة بٌدٌه ومن بٌن رجلٌ

 وهكذا على ان تتم عملٌتً التسلٌم والتسلم بدون تحرٌك االرجل .

تحدٌد الفائز : ٌحتسب فائز اذا نجح فً توصٌل الكرة من خالل تمرٌرها بٌن 

 االرجل الى اخر فرد فٌه قبل الفرٌق االخر .

ٌدٌن من فوق ملحوظة : ٌمكن اداء نفس اللعبة السابقة من خالل تمرٌر الكرة بال

 الرأس .

 اسم اللعبة : المرور بٌن االطوق  -17

 الؽرض : تنمٌة المرونة  

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل  

 االدوات : عدد من االطواق 

 الملعب : فناء المدرسة 

اطواق على خط مستقٌم وٌفصل بٌن كل طوق واخر مسافة  4او  3الشرح : توضع 

لبداٌة ثم ٌطلب منه ان ٌحبو على ٌدٌه ورجلٌه لكً ٌمر متر ٌقؾ الطفل على خط  0

 بٌن االطواق الموجودة امامه .

تحدٌد الفائز : اول طفل ٌصل الى خط النهاٌة بعد اخر طوق دون اسقاط اي طوق 

 خلفه ٌعتبر فائز وٌحسب لفرٌقه نقطه .

 اسم اللعبة : القطار الزجزاجً  -18

 الؽرض : تنمٌة الرشاقه 

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل 

 كرات طبٌة او كراسً بالستٌك  01االدوات  : 

 الملعب : فناء المدرسة 
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الشرح : ٌقؾ المدرس وٌصطؾ االطفال حلقة وٌمسك كل طفل بٌدٌه خصر زمٌله 

امامه وٌبدأ المدرس  فً التحرك وٌقلد االطفال صوت القطار مرددٌن )توت توت ( 

جري الخفٌؾ بٌن الكراسً الموضوعة او الكرات فً شكل خط وٌبدأ القطار فً ال

 متر 0,5مستقٌم وٌفصل بٌن كل كرسً واخر او بٌن كل كرة و اخرى 

تحدٌد الفائز : ٌحتسب نقطة لكل قطار ٌصل الى خط النهاٌة دون اي اخطاء بأن ال 

 ٌسٌر طفل فً نفس مسار قائد القطار 

 اسم اللعبة : الوثب الهزاز  -19

 الؽرض : تنمٌة التوازن , الرشاقة 

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل 

 االدوات : اطواق من الكاوتشوك 

 الملعب : فناء المدرسة 

متر 0الشرح : توضع االطواق فً شكل صؾ واح وبٌن كل طوق واخر مسافة 

وٌقؾ الطفل عند خط البداٌة وٌطلب منه الوثب بالقدمٌن فوق االطواق الموجوده 

 ى االرض حتى ٌصل الى خط النهاٌة .عل

تحدٌد الفائز : او طفل ٌصل الى خط النهاٌة بعد نجاحه فً الوثً على االطواق 

 ٌحتسً لفرٌقه نقطه وٌحتسب نقطه على الطفل فً حالة لمس االرض

 اسم اللعبة : اللمس االرتدادي  -20

 الؽرض : تنمٌة الرشاقه 

 عدد المشتركٌن : عدد اطفال الفصل 

 االدوات : شرٌط الصق , جٌر 

 الملعب : حجرة الدراسة 

الشرح : ٌقسم االطفال الى فرٌقٌن متساوٌٌن ٌرسم على ارض الملعب وتوضع بعض العالمات 

على جانبً الخط , ٌطلب من الطفل الوقوؾ على اول عالمة على ٌسار الخط واضعا ٌدٌه فً 

الٌمٌن فوق العالمة المحددة ثم ٌثب  وسطه و مع اشارة المدرس ٌبدأ الطفل فً الوثب جهة

 العالمة التالٌه الموجودة على ٌسار الخط وهكذا حتى الوصول الى العالمة االخٌرة 

تحدٌد الفائز : ٌعتبر الطفل فائز الذي ٌؤدي اللعبة فً اقل زمن ممكن وباقل عدد من االخطاء 

 .وفً كل مرة ال ٌضع الطفل قدمٌه على العالمة تحتسب علٌه نقطة 
 

 
 


