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#تحرك_والعب

هي مبادرة من

االتحاد السعودي للرياضة للجميع

واالتحاد السعودي للرياضات

اإللكترونية والذهنية

هدفها إن 

الجميع يتشجع على الحركة 
ويحسن  نمط حياته 

وأكيد يغير جو
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ايش عندنا؟

كل اللي عليك أنك تمشي

تحديات الخطوات

 بطوالت األلعاب اإللكترونية

تحديات رياضية

وأكيد فيه جوائز وسحوبات يومية واسبوعية

لتفاصيل أكثر شوفوا حساباتنا في السوشال ميديا
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 تحرك والعب
بالصالة
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حركة..ستوب!
 الفكرة إنك تشغل موسيقى -أو أي صوت، وممكن

 أنت تقول حركة، ستوب!- للي معاك و الكل يبدأ
 يتحرك بشكل عشوائي، وأول ماتوقف الموسيقى

 الكل يتوقف عن الحركة، طبًعا عشان تصير اللعبة
ممتعة شغل ووقف الموسيقى بسرعة!

الفائز هو آخر العب يبقى متوقف عن الحركة.
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تنزل تطبيق جلسة - جوال واحد يكفي 

نوع الجلسة - األهل

يبدأ اللعب عند تدوير السهم في نص الشاشة

 الشخص اللي يقع عليه اإلختيار يختار نوع التحدي و يجاوب عليه 

اضغط على الصورة
عشان تحمل اللعبة

جلسة!
 تبدأ اللعبة بانضمام شخصين إلى ثمانية أشخاص

 وطريقتها:

https://apps.apple.com/us/app/jalsah-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9/id1106410643


 الفكرة إنك تخبي شيء يعرفونه والكل يدور عليه

ممكن إذا عددكم كثير تخبي أكثر من شيء في نفس الوقت عشان يصير حماس

ممكن إذا قربوا من الشيء تقول حار وإذا بعدوا عنه تقول بارد

  الفائز طبًعا هو الشخص اللي يالقي الشيء

ممكن تخبي: ساعة، ريموت التلفزيون، أو أنت تتخبى
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البحث عن الكنز
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 كل اللي عليك إنك توصل لصديقنا اللي في
النص، وتحرره عشان يكمل مشي.

ك مخك حرِّ



#تحرك_والعب_بالعيد

 من أشهر العاب الرقص والحركة بحيث الزم
 تتفاعل فيها بكامل جسمك!

 وهي لعبة تعتمد على الموسيقى واإليقاع و
 الزم تسوي نفس حركات الراقصين اللي

 بالشاشة عشان تفوز

ممكن تلعبها على:

سويتش

اونالين

باليستيشن

اكس بوكس

جست دانس



ورقة وحركة
 الفكرة إنك تجيب ورق اللعب وتحرك الورق

 إلى مايقول الشخص اللي معك “وقف” وكل
 ورقة بيكون لها تمرين محدد

مثاًل: إذا طلعلك          معناته تسوي                10مرات

اضغط على الرمز عشان تعرف كيف تسوي التمرين بطريقة صحيحة

معنى كل رمز:
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Burpees

Burpeesتسوي                بنفس عدد مرات الرقم اللي في الورقة

Squatsتسوي             بنفس عدد مرات الرقم اللي في الورقة

Sit-Upsتسوي               بنفس عدد مرات الرقم اللي في الورقة

Lungesتسوي              بنفس عدد مرات الرقم اللي في الورقة

*بلوت منى شهاب

*

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk00EVcK-aGzFeJof6mM0wI4TT14_Yw%3A1590253202215&ei=klbJXs3pDNycjLsPg9KgyAw&q=burpees+exercise&oq=Burpees+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIIxAnMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQhwlYhwlguxdoAHAAeACAAd4BiAHeAZIBAzItMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk02sxS4UJWuxlYQvpcT92x-Fd4hAoA%3A1590253260521&ei=zFbJXuuvH9vBmwW-y6XYDw&q=sit-ups+exercise&oq=Sit-Ups+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABBHUO7JAljuyQJgu94CaABwAXgAgAHaAYgB2gGSAQMyLTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?safe=strict&hl=en&sxsrf=ALeKk00fHGqGKaJabYcRxUzvlJ-Dbq5Tjw%3A1590253345340&source=hp&ei=IVfJXoWwEs2MlwSz4aHgCA&q=squats+exercise&oq=squats+exercise&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DeAVjeAWDcA2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjFxP-tu8rpAhVNxoUKHbNwCIwQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.com/search?q=Lunges+exercise&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&oq=Lunges+exercise&aqs=chrome.0.69i59j0l7.247j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 اللعبة تعتمد على تخمين أكبر عدد من الكلمات
 اللي تطلع في شاشة جوالك، من خالل األشخاص

 اللي تلعب معاهم، واللي عليهم إنهم يشرحون
 ويمثلون الكلمة لك بدون مايقولون الكلمة

الفائز هو أكثر واحد يجاوب صح

اللعبة لشخصين وأكثر

اضغط على الصورة
عشان تحمل اللعبة
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 جوالك على
 راسك

https://apps.apple.com/us/app/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83/id723566215
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 تحرك والعب
بالحوش



عيني بعينك

 تتوزع أوراق االونو من رقم 10-1 على الالعبين بحيث  يكون
هناك 4 أوراق من كل رقم.

عدد الالعبين: 4

إذا كان أحد الالعبين عنده شك بمصداقية الالعب األول يتحداه، ويقول “عيني بعينك”
و تنكشف آخر ورقة انلعبت لجميع الالعبين! 

يبدأ الالعب األول و يضع كل األوراق اللي معاه من فئة رقم 1 على الطاولة بالمقلوب

الفائز طبًعا هو اللي يخلص جميع أوراقه بدون ما يكتشفون إنه كذاب

يبدأ الالعب الثاني و يضع األوراق من فئة ٢ و يستمر اللعب بنفس الطريقة
 إلى نهاية كل الفئة رقم 10 

إذا اخطأ الشخص في تحدي “عيني بعينك” ثالثة مرات يمنع من التحدي )قول“عيني بعينك”)
 إلى نهاية اللعبة
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إذا ما كان عنده رقم 1؟ يضع أي ورقة و يقول أنها رقم 1

إذا كانت الورقة فعال مو نفس الفئة؟ كل األوراق اللي في النص تكون لالعب األول  

إذا كانت الورقة فعال من نفس الفئة؟ كل األوراق اللي في النص تكون لالعب المتحدي
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شجرة نملة
الفكرة إنك تقول للي معاك شجرة أو نملة
 بحيث إذا قلت شجرة الكل يوقف وإذا قلت

 نملة الكل ينزل على األرض، طبًعا عشان تصير
اللعبة ممتعة قول شجرة نملة بسرعة

وبطريقة عشوائية.

هنا توقف

هنا تجلس

الفائز هو الشخص اللي يستمر لألخير بدون مايخطئ
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كل اللي عليك إنك تحاول تستكشف النمط
عشان تعرف جواب المربع األول

ك مخك حرِّ
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https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01bbfMsXIBTlBtMbc-mFcptsKtivQ%3A1590119044889&ei=hErHXrDsNc_asAfXvI7wAw&q=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIHCAAQChDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBOgQIABBHOgIIADoFCAAQgwE6DgguEIMBEIsDEKgDEJwDOgsILhCLAxCfAxCoAzoLCC4QiwMQngMQqAM6CwguEIsDEKgDEJ4DOg4ILhCLAxCYAxCoAxCaAzoNCC4QChCLAxCZAxCoAzoECAAQClDfNFivPWCPQGgAcAN4AIABmgGIAeQFkgEDMC41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpergBAg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwvsiGx8bpAhVPLewKHVeeAz4Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01bbfMsXIBTlBtMbc-mFcptsKtivQ%3A1590119044889&ei=hErHXrDsNc_asAfXvI7wAw&q=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIHCAAQChDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBOgQIABBHOgIIADoFCAAQgwE6DgguEIMBEIsDEKgDEJwDOgsILhCLAxCfAxCoAzoLCC4QiwMQngMQqAM6CwguEIsDEKgDEJ4DOg4ILhCLAxCYAxCoAxCaAzoNCC4QChCLAxCZAxCoAzoECAAQClDfNFivPWCPQGgAcAN4AIABmgGIAeQFkgEDMC41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpergBAg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwvsiGx8bpAhVPLewKHVeeAz4Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01bbfMsXIBTlBtMbc-mFcptsKtivQ%3A1590119044889&ei=hErHXrDsNc_asAfXvI7wAw&q=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIHCAAQChDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBOgQIABBHOgIIADoFCAAQgwE6DgguEIMBEIsDEKgDEJwDOgsILhCLAxCfAxCoAzoLCC4QiwMQngMQqAM6CwguEIsDEKgDEJ4DOg4ILhCLAxCYAxCoAxCaAzoNCC4QChCLAxCZAxCoAzoECAAQClDfNFivPWCPQGgAcAN4AIABmgGIAeQFkgEDMC41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpergBAg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwvsiGx8bpAhVPLewKHVeeAz4Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01bbfMsXIBTlBtMbc-mFcptsKtivQ%3A1590119044889&ei=hErHXrDsNc_asAfXvI7wAw&q=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIHCAAQChDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBOgQIABBHOgIIADoFCAAQgwE6DgguEIMBEIsDEKgDEJwDOgsILhCLAxCfAxCoAzoLCC4QiwMQngMQqAM6CwguEIsDEKgDEJ4DOg4ILhCLAxCYAxCoAxCaAzoNCC4QChCLAxCZAxCoAzoECAAQClDfNFivPWCPQGgAcAN4AIABmgGIAeQFkgEDMC41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpergBAg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwvsiGx8bpAhVPLewKHVeeAz4Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01bbfMsXIBTlBtMbc-mFcptsKtivQ%3A1590119044889&ei=hErHXrDsNc_asAfXvI7wAw&q=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIHCAAQChDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBOgQIABBHOgIIADoFCAAQgwE6DgguEIMBEIsDEKgDEJwDOgsILhCLAxCfAxCoAzoLCC4QiwMQngMQqAM6CwguEIsDEKgDEJ4DOg4ILhCLAxCYAxCoAxCaAzoNCC4QChCLAxCZAxCoAzoECAAQClDfNFivPWCPQGgAcAN4AIABmgGIAeQFkgEDMC41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpergBAg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwvsiGx8bpAhVPLewKHVeeAz4Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01bbfMsXIBTlBtMbc-mFcptsKtivQ%3A1590119044889&ei=hErHXrDsNc_asAfXvI7wAw&q=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIHCAAQChDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBOgQIABBHOgIIADoFCAAQgwE6DgguEIMBEIsDEKgDEJwDOgsILhCLAxCfAxCoAzoLCC4QiwMQngMQqAM6CwguEIsDEKgDEJ4DOg4ILhCLAxCYAxCoAxCaAzoNCC4QChCLAxCZAxCoAzoECAAQClDfNFivPWCPQGgAcAN4AIABmgGIAeQFkgEDMC41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpergBAg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwvsiGx8bpAhVPLewKHVeeAz4Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01bbfMsXIBTlBtMbc-mFcptsKtivQ%3A1590119044889&ei=hErHXrDsNc_asAfXvI7wAw&q=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIHCAAQChDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBOgQIABBHOgIIADoFCAAQgwE6DgguEIMBEIsDEKgDEJwDOgsILhCLAxCfAxCoAzoLCC4QiwMQngMQqAM6CwguEIsDEKgDEJ4DOg4ILhCLAxCYAxCoAxCaAzoNCC4QChCLAxCZAxCoAzoECAAQClDfNFivPWCPQGgAcAN4AIABmgGIAeQFkgEDMC41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpergBAg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwvsiGx8bpAhVPLewKHVeeAz4Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01bbfMsXIBTlBtMbc-mFcptsKtivQ%3A1590119044889&ei=hErHXrDsNc_asAfXvI7wAw&q=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIHCAAQChDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBOgQIABBHOgIIADoFCAAQgwE6DgguEIMBEIsDEKgDEJwDOgsILhCLAxCfAxCoAzoLCC4QiwMQngMQqAM6CwguEIsDEKgDEJ4DOg4ILhCLAxCYAxCoAxCaAzoNCC4QChCLAxCZAxCoAzoECAAQClDfNFivPWCPQGgAcAN4AIABmgGIAeQFkgEDMC41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpergBAg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwvsiGx8bpAhVPLewKHVeeAz4Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01bbfMsXIBTlBtMbc-mFcptsKtivQ%3A1590119044889&ei=hErHXrDsNc_asAfXvI7wAw&q=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIHCAAQChDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBOgQIABBHOgIIADoFCAAQgwE6DgguEIMBEIsDEKgDEJwDOgsILhCLAxCfAxCoAzoLCC4QiwMQngMQqAM6CwguEIsDEKgDEJ4DOg4ILhCLAxCYAxCoAxCaAzoNCC4QChCLAxCZAxCoAzoECAAQClDfNFivPWCPQGgAcAN4AIABmgGIAeQFkgEDMC41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpergBAg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwvsiGx8bpAhVPLewKHVeeAz4Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01bbfMsXIBTlBtMbc-mFcptsKtivQ%3A1590119044889&ei=hErHXrDsNc_asAfXvI7wAw&q=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&oq=%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIHCAAQChDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBMgcIABAKEMsBOgQIABBHOgIIADoFCAAQgwE6DgguEIMBEIsDEKgDEJwDOgsILhCLAxCfAxCoAzoLCC4QiwMQngMQqAM6CwguEIsDEKgDEJ4DOg4ILhCLAxCYAxCoAxCaAzoNCC4QChCLAxCZAxCoAzoECAAQClDfNFivPWCPQGgAcAN4AIABmgGIAeQFkgEDMC41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpergBAg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiwvsiGx8bpAhVPLewKHVeeAz4Q4dUDCAw&uact=5
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 الفكرة إنك تسأل اللي معاك سؤال و اللي
 يجاوب صح يمشي خطوة قدام، واللي يغلط

  يرجع خطوة ورا

ممكن إذا السؤال صعب تخلي الشخص يمشي 5 خطوات

  الفائز طبًعا هو أكثر شخص متقدم بالخطوات

أمثلة على االسئلة:

 مامعنى ظِفَر؟ اإلجابة: الفوز

ثالث حيوانات تبدأ بحرف النون. اإلجابة: نمر، نسر، نعامة

ما اسم دولة مصر قديًما؟ اإلجابة: أرض الكنانة

من هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن؟ اإلجابة: زيد بن حارثة

ثالث دول تبدأ بحرف الالم. اإلجابة: ليبيا، لبنان، التفيا

خطوة قدام

إذا جاوبت صح

إذا جاوبت خطأ



اضغط على الصورة
عشان تحمل اللعبة
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عوايدك
 اختاروا كم شخص بيلعب وكم سؤال لكل جولة

 صّوت على اللي ينطبق عليه الوصف حتى لو كان إنت بس بدون ماتعلم
 أحد وبعد ما الكل يصوت راح تطلع النتيجة إذا صّوت على اللي متفقين

 عليه الجميع راح تحصل على نقطة

الفائز هو اللي يجمع أكبر عدد من النقاط وهو الي يعرف عوايدك 

عطي الجوال للشخص اللي الدور عليه 

اللعبة تخليكم تتعرفون على بعض بشكل ممتع

https://apps.apple.com/us/app/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%83/id1281328926?ls=1


#تحرك_والعب_بالعيد

 تحرك والعب
بغرفة األكل



#تحرك_والعب_بالعيد

أفضل فطور!

الفائز هو الشخص اللي يحصل على أعلى تقييم من لجنة التحكيم

 عيد األضحى مشهور بوجبة الفطور عشان كذا يتم
 تقسيم جدول الفطور بين أفراد العائلة وتقوم لجنة
 التحكيم )القائد و القائدة) بتقييم الفطور من ناحية

 التقديم و الطعم.

بيضبانكيك

فول

فطائر



#تحرك_والعب_بالعيد

الكراسي
 الفكرة إنك تجيب كراسي أقل من عدد الالعبين

 بواحد، وتشغلون أي صوت )أغنية، شخص يتكلم)
 وتدورون حولها، وبس يوقف الصوت تجلسون
 على الكراسي بسرعة، والشخص اللي ماجلس

 يخرج من اللعبة ويخرج كرسي معه وهكذا..

ز3كراسي

ز4 أشخاص

الفائز هو الشخص اللي يبقى لألخير



#تحرك_والعب_بالعيد

 كل اللي عليك إنك تالقي االختالفات السبعة
بين الصورتين

ك مخك حرِّ



اضغط على الصورة
عشان تحمل اللعبة

#تحرك_والعب_بالعيد

برا السالفة

إذا كنت انت داخل السالفة حاول تعرف مين برا السالفة بأسئلة تحجيرية

 إذا إنت اللي برا السالفة حاول تعرف ايش هي السالفة من أسئلة وأجوبة
البقية وأقنعهم يصّوتون على الشخص الخطأ

 اعرف مين من أهلك محترف في ترقيع السالفة
 وخبير في التصريف. اجمعهم والعبوا “برا السالفة”
 واستمتعوا بلحظات ممتعة )أو مؤلمة على حسب

 جوكم!)، الفاهم فيكم بيقفط النّصاب بينكم
 والنّصاب اللي برا السالفة الزم يلقط السالفة

https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9/id1486192343


#تحرك_والعب_بالعيد

 تحرك والعب
بغرفة النوم



#تحرك_والعب_بالعيد

جواكر

كل فرد ينشئ حساب في التطبيق

اختاروا اللعبة اللي تعجبكم )سعودي ديل، جواكر،ضامنة أو حتى بلوت)

يرسل الشخص اللي انشأ الطاولة دعوة لباقي الالعبين و يبدأ اللعب

 تطبيق يحتوي على ألعاب جماعية متنوعة

اضغط على الصورة
عشان تحمل اللعبة

https://apps.apple.com/us/app/jawaker/id870092728


#تحرك_والعب_بالعيد

 الفكرة إنك تسوي كل التمارين بشكل صحيح 

الفائز الخارق: هو اللي ينهي كل التمارين

الفائز البطل: هو اللي ينهي تمارين صف كامل و عمود كامل

الفائز الرهيب: هو اللي ينهي كل التمارين اللي لونها برتقالي

 اضغط على التمرين عشان تعرف كيف تسويه بشكل صحيح

بينقو!

Squats
2min

Side Plank
2min

Tiger
3min

Superman
1min

Mountain 
Climbers 

2min

Warrior1
2min

Wall Sit
3min

Frog Jumps
3min

Sit-Ups
1min

Bridge
1min

Bend and 
Reach 
3min

High Knees
2min

Boat
2min

Skaters
2min

Crunches
1min

Chair
1min

Plank
1min

Jumping 
jacks
2min

Push-Ups 
3min

Lunges
2min

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A1&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&oq=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A1&aqs=chrome..69i57j0l7.8087j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk03Yc5RWGk-3kBUGuTazca8tm--Tqw%3A1590169858601&ei=AhHIXp6WJNHzkwWw2KyYBg&q=Side+Plank&oq=Side+Plank&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQR1CFfViFfWDbf2gAcAF4AIABuQGIAbkBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwien7eshMjpAhXR-aQKHTAsC2MQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk01Jv9PDuP6MYUEfBHkVboUde-Ljpg%3A1590170068566&ei=1BHIXteOIrHrxgOwoY3AAw&q=tiger+exercise&oq=tiger+exercise&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeOgQIABBHOgcIIxCwAhAnOgQIABANUNiGAVitkAFghpMBaABwAXgBgAHnA4gB_wuSAQkwLjMuMS4xLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjXyMaQhcjpAhWxtXEKHbBQAzgQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk021uLfb8rkYFTp6av4HRWIOJQvGnQ%3A1590170195682&ei=UxLIXqmcKafjkgWjjb3wDw&q=Superman+exercise&oq=Superman+exercise&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DAngFYwJ4BYOygAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjpkZXNhcjpAhWnsaQKHaNGD_4Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk017Cu5CBQKenj2YQj9tR-5DtL4KRA%3A1590170217661&ei=aRLIXpDvJ66KmwXptLG4DA&q=Mountain+Climbers+exercise&oq=Mountain+Climbers+exercise&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQQzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUMX5AVjF_gFgs4ECaABwAHgAgAGuAYgBzwKSAQMwLjKYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjQx9LXhcjpAhUuxaYKHWlaDMcQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk00RVC33qfmw8ak2PrdibuHVyl4MNw%3A1590235109215&ei=5Q_JXof0C6eImwXAy6PgBA&q=Warrior+1+exercise&oq=Warrior+1+exercise&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjoECAAQRzoGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHlCLqApYv6sKYO-vCmgAcAJ4AIABgAKIAfIDkgEDMi0ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjH-qu298npAhUnxKYKHcDlCEwQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?q=Wall+Sit&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&oq=Wall+Sit&aqs=chrome..69i57j0l7.353j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk01zha_UtK9FRfhMs-IJaSfBXQdMvA%3A1590235321728&ei=uRDJXoOKLMKLmwW67pm4Bg&q=Frog+Jumps+exercise&oq=Frog+Jumps+exercise&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgAEEdQnBtY3hxgpSFoAHABeACAAY8CiAH8A5IBAzItMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjDyteb-MnpAhXCxaYKHTp3BmcQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk012D8QZwVnO1YBOJZWDOFr-35V2PQ%3A1590235164865&ei=HBDJXuC4NMuGk74PnvyWOA&q=sit-ups+exercise&oq=sit-ups+exercise&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHlCwwQFYztQBYNLWAWgAcAB4AIABiwKIAdQNkgEDMi03mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjgtvHQ98npAhVLw8QBHR6-BQcQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk03EY9Nk_zTiQ4CinBacGaK80KAjRw%3A1590169930567&ei=ShHIXoSsIYqamwX_6JPoBw&q=bridge+exercise&oq=Bridge+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIIxAnMg4ILhCDARCLAxCoAxCkAzIQCC4QFBCHAhCLAxCoAxCkAzIFCAAQywEyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADILCC4QiwMQqAMQpAM6BAgAEEc6BQgAEJECOgQIABAKOgcIABAUEIcCUJIFWNQUYOkdaAFwAXgAgAGPBYgBnQiSAQczLTEuMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpergBAw&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?q=bend+and+reach+exercise&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&oq=Bend+and+Reach&aqs=chrome.1.69i57j0l7.1621j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=High+Knees+exercise&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&oq=High+Knees+exercise&aqs=chrome..69i57j0l7.370j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk02rNM16hQTU1-jXho59IHBDdtXs2Q%3A1590169936709&ei=UBHIXo7oKsGKmwWGlIPgCg&q=boat+exercise&oq=boat+ex&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABAUEIcCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABBHOgQIIxAnOgQIABBDOgUIABCRAjoECAAQClDjOFjn1AFgsuEBaAFwA3gBgAHGYIgB42mSAQcyLTUuOS0xmAEBoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk025FawC3Xywqz6U1r0KIJWGnL5e-Q%3A1590170310890&ei=xhLIXuvvNeKCk74PmIiAkAM&q=Skaters+exercise&oq=Skaters+exercise&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQQzIICAAQBxAKEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yAggAMgIIAFC0vAVYtLwFYMq_BWgAcAB4AIABtwGIAbcBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjr6oyEhsjpAhViwcQBHRgEADIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk01WFUtz56ChLT8g3v8SJ_810bRDWw%3A1590170169158&ei=ORLIXtiRCZHmsAeDtrGIAw&q=Crunches+exercise&oq=Crunches+exercise&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQQzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgIIADIGCAAQBxAeUM2_AVjNvwFgq8IBaABwAHgAgAG4AYgBuAGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiYksLAhcjpAhURM-wKHQNbDDEQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk0239V8PL28TLUVOivZ6eDbOrK3GbQ%3A1590170004147&ei=lBHIXuP4B_iVk74P4Zmm4A0&q=chair+exercise&oq=chair+exercise&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQQzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjICCAAyBAgAEEMyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIIxAnOggIABAHEAoQHlCh2gNYnuoDYOXsA2gAcAB4AIAB1AGIAa8KkgEFMC42LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjjkurxhMjpAhX4ysQBHeGMCdwQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&oq=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83&aqs=chrome..69i57j0l2j46j0l4.5058j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk03_aJgqxMqohlSkiMYW8oI0yUE3mg%3A1590234942301&ei=Pg_JXrLqEY2Hk74Pr-mo8A8&q=jumping+jacks&oq=ju&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIIxAnMg0ILhAnEIsDEJkDEKgDMgUIABCRAjILCC4QiwMQnQMQqAMyCwguEIsDEJsDEKgDMgsILhCLAxCkAxCoAzIRCC4QgwEQiwMQmAMQmgMQqAMyDgguEIsDEJgDEJoDEKgDMgsILhCLAxCkAxCoAzIOCC4QgwEQiwMQpAMQqAM6BAgAEEc6BggjECcQEzoOCC4QgwEQiwMQqAMQmgM6BQgAEIMBOgIIADoECAAQCjoQCC4QChCLAxCoAxCYAxCaAzoHCCMQ6gIQJzoNCAAQ6gIQtAIQQxCLA1C5GFiON2DxQmgDcAN4AIABjQKIAdoJkgEDMi01mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCrgBAw&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&sxsrf=ALeKk02bmG6o6P2E6nzloIf2AIoGmzYBIA%3A1590169815936&ei=1xDIXv7OOMGYsAf4uZzgCA&q=push-ups&oq=push&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgsILhCLAxCkAxCoAzICCAAyCwguEIsDEKMDEKgDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6BAgAEEM6BQgAEIMBOgsILhCLAxCoAxCdAzoNCC4QQxCLAxCoAxCZAzoLCC4QiwMQqAMQngM6CwguEIsDEKgDEJkDOgcIABAUEIcCOgsILhCLAxCYAxCoA1DoUljyWGDGZWgAcAN4AIABygKIAcEIkgEFMi0zLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6uAED&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?q=Lunges&rlz=1C1SQJL_enSA886SA886&oq=Lunges&aqs=chrome..69i57j0l7.246j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


الفكرة إنكم تكتبون مهام في أوراق وتحطونها
 في الصندوق، وكل واحد منكم يسحب ورقة 

   ممكن إذا المهمة صعبة كلكم تتعاونون مع بعض
  الفائز طبًعا هو الشخص اللي ينجز مهمته

أمثلة على المهام:

تنظيف غرفة في البيت

زراعة أحواض نباتات

 تغيير ترتيب أثاث الصالة

تجهيز فطور العيد

#تحرك_والعب_بالعيد

صندوق الحركة

امشي 5000 خطوة

 جهز طاولة لحلويات العيد
مساباقات للعيد فطور العيد



#تحرك_والعب_بالعيد

5 4
4 5 2

6
5

3 5 4
2 3

 كل اللي عليك إنك ماتكرر نفس الرقم بالصف
والعمود

 مثاًل في المربع األول مايصير تكتب 4 ألنه موجود في نفس الصف
 والعمود ومايصير تكتب 5 ألنه موجود في نفس الصف، وال تكتب 2

ألنه موجود في نفس العمود وهكذا..

ك مخك حرِّ



 يبدون الالعبين برمي النرد بالدور إلى مايطلع لهم رقم 6، عشان
 يقدرون يبدون اللعب، أيًضا رقم 6 يسمح لك تلعب مرة ثانية
 وتبدأ تمشي وتحاول عرقلة خصمك بإنك تاكله كل مره يكون

 قدامك فيها وإذا أكلت قطعة الخصم تلعب مرة ثانية
 عندك أكثر من منطقة أمان وهي المناطق الي يكون مرسوم فيها

 نجمة أو شكل قطعة اللعب
 إذا تكرر عندك رقم 6 ثالث مرات ينلغي دورك باللعب

الفائز هو اللي كل قطع لعبه وصلت إلى النهاية

اضغط على الصورة
عشان تحمل اللعبة

#تحرك_والعب_بالعيد

 يال لودو
 تبدأ اللعبة بانضمام شخصين أو أربعة أشخاص

 وطريقتها:

https://apps.apple.com/us/app/%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88/id1419536376?l=ar


 ال تنسون!
شاركونا الصور وانتم تلعبون

movetogame.com

https://twitter.com/MoveToGame?s=20
https://www.instagram.com/movetogame/
https://www.movetogame.com/

