
Physical and fun activities at home for children

زلأنشطة بدنية ممتعة لألطفال في المن

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

إدارة نشاط الطالبات 



 و , األطفال بالنشاط والحيوية و الطاقةيتمتع 
ً
الذي يترتب ( نا كورو) للوضع الحالي بسبب نظرا

لكم طاقته جمعت أنشطة بدنية لتفريغإلى يحتاج العدوى , و في المنزل لتجنب عليه بقاء الطفل
.شاطه البدني تساعد في تفريغ طاقته و تحسين نالتي مجموعة من األفكار واألنشطة البدنية 

As we know, the child has energy, activity and vitality, and in view of the current 
situation because of the Coronavirus, the child stays at home to avoid infection .. 

And it needs physical activities to discharge its energy, and I've collected a bunch of 
ideas and physical activities that help to discharge its energy and improve its 

physical activity .



هيا نبدأ
Let’s start !



ه على يضع يده أو قدم, بدنيا للطفل ومفيد هذا النشاط ممتع 
قدمه مساعدته برسم يده أوو يمكن , حسب الصورة التي أمامه 

.بالنتيجة سيكون سعيدا و 

This activity is both interesting and physically useful 
for the child, and every step he put his hand or foot 

according to the picture in front of him, and we can draw 
the hand and the leg ourselves with the help of the child 

he will be happy with the result



وتساعد , و هي عملية سهلةلعبة القفز بين الخطوط

.تقوية عضالت القدمعلى 

An easy idea to implement for the child, and help to 

strengthen leg muscles.                                                       



 فيها نشاط بدني وتساعد 
ً
ية مهارة تنمعلى فكرة جميلة جدا

.الطفلالتركيز لدى 

A very  beautiful  idea  with  physical  activity and  
helps  to develop the child's  concentration  skill.



األسرة راد جدا تنفذ بين أفممتعة على فكرة اللعبة تحتوي هذه 
عد وبشخص يكون في مسار لون معين ,حيث أن كل ,كسباق
صنع ويمكن أن ن, له حسب الرقم الذي ظهر المكعب  يقفز رمي 

.الكرتونالمكعب من

Here is a nice idea to do as a race between family 
members. It is a nice and enjoyable, in which each person 
is in a path of a certain color.  After throwing the cube, 
the result that you aspire to jump, we can  put colored 

papers on the ground and the cube we make it ourselves 
from the carton.



(المدرسة مفيد لألطفال ما قبل ) نشاط هذا
ه هذ, األرض علىيمكن صنعه من الورق الملون و تثبيته 

.و يلعببحيث يتعلم الحروف و يرددها و ه, مفيدة و ممتعةاللعبة

This activity (useful for pre-school children)
We can make it ourselves out of colored paper and put 
it on the floor, this game is fun and educational, in which 
the child learns letters and repeats them while he plays.



كوا األمجموعة من يمكن وضع ,للطفل محفزة و ممتعة اللعبة هذه 
.  في المنزل أي علب بالستيكية متوفرة لدينا أو 

It's fun and motivational for the kid. it's good to put a set 
of plastic cups or any cans we have and arrange them 

together.



و من خاللها يبدع , الماءكما يمكن تنفيذها بعلب 
.يستمتع و يلعب فيها ثمالطفل 

And we can do it using water cans, in which the child 
create the decorating the cans then enjoy and play 

with  it. 



و مرمى جميل من صنعكيحتاج كرات نشاط ممتع 

An interesting activity , you need balls and a beautiful 
goal of your making.



:  مثل, زل في هذا النشاط نحتاج أدوات بسيطة متواجدة في المن
.و يعتبر نشاط ممتع للطفل (بالون–ملعقة -صحن)

In this activity, we need simple tools at home, like
( a plate, spoon, balloon) It's a fun activity for the child.



 
ً
.لالطفاإلرادة والشجاعة عند يقوي و , هذا النشاط ممتع جدا

This activity is very interesting, and it strengthens 
the will and courage of the child.



شاركة ومن الممكن م, ُكره بالون أو ىإلالنشاط نحتاج في هذا 
.أفراد األسرة للطفل 

In this activity we just need a balloon or a ball, and do 
some fun family competitions .  



ن صنعه و يمك, نشاط ممتع و ينمي التركيز عند الطفل 
.المنزلفي 

It's fun, it's developing a child's focus, and it 
can  be made at home.



صنعهاكما نستطيع لعب كرة السلة و يمكن 
.بطرق مختلفة 

and we can play basketball at home and we can 
make it ourselves , See with us the way.



نعه من صويمكن , التركيزتنمية على نشاط ممتع يساعد 
.يهفصحون الورق وتلوينه بألوان جميلة قبل اللعب 

This activity helps to develop focus and fun 
activity, we can make it out of a paper plate and 

color it in beautiful colors before playing. 



يمكن ة ,و و تعليمي لألطفال ما قبل المدرسهذا النشاط مفيد
.بألوان مختلفة الكرتون صنعه من 

This activity is useful and educational for pre-school 
children .. and we can make the cartoon ourselves with 

fun colors



ممتع و, يساعد على توافق عضلي نشاط نقل الكرات من الماء  
.للطفلجدا 

It helps with muscle compatibility, and it's very fun 
for the child.



م عمل لألطفال حيث يتممتعة و ربط األرجل فكرة سهلة 
.العائلةفراد أمعمسابقات 

An easy and fun idea for the children and do 
competitions with the family members



النشاط تقوم فكرة,هذا النشاط ممتع و ينمي السرعة عند الطفل 
أن و يمكن,للطفل اآلخر االسفنج يأخذ كل طفل عصا على أن 

.آخرنستبدل االسفنج بأي بديل 

This activity is interesting and it develop the child's 
speed, the idea is every child has a sponge stick, and when 

starting, each one runs towards the sponges stick for 
the other child, we can replace the sponge stick with any 

other suitable replacement at home.



بة في في مساحة مناسالتنس نستطيع أن نمارس لعبة 
نع و نستطيع أن نص, الغرفة أو السطح أو فناء المنزل 
.الصورةمضر  تنس كما في 

We can play tennis at home, for example, in an 
appropriate space in a room, a arena or a roof 

And we can make a tennis racket at home, as in the 
picture.



فير يمكن تو,هذا النشاط ممتع جدا لألطفالن أعتقد أ
.و هو نشاط فيه حماس و تحدي, األدوات 

I think this is a very interesting activity for kids, 
and the tools we can provide, they have enthusiasm 

and challenge.



ن نستطيع أن نصنع المكعب م, نشاط سهل وممتع 
.قفزة لألماميقفز و كل طفل يحين دوره , الكرتون

It's easy & fun, we can do the cube cardboard 
ourselves, and anyone who comes in a turn jumps 

forward .



.لألطفالفكرة لنشاط ممتع و مفيد هذه 

And here's an idea for a fun activity that's useful 
for kids.



ةعممتو,مفيدةاألفكارتكونأنأتمنى..النهايةفيو
.سوياباللعبنستمتعونطبقهافهيا

And in the last.. I hope all the ideas benefit you, 
and you like it, and most importantly, we apply 

them and we're happy together



مها مشبري. أ/ تصميم  مشبريندى.أ/ إعداد 

برناويوفاء . أ/ةترجم


