اصنع دميتك التقليدية

شكل االلعاب الشعبية القديمة في االمارات ً
ُت ّ
جزءا كبي ًرا من ذكريات الطفولة لكل من عاش في دولة
أ
أ
ا إالمارات خالل سنواته االولى ،فتراها ُحفرت في ذاكرتك بشكل عميق ويسهل استذكارها في اي لحظة،
أ
أ
أ
أ
لكن مع اختالف العصر ،بدات تتباين انشطة االطفال وتختلف ّعما ّكنا نفعله في االجيال السابقة،
فكانت االلعاب الشعبية في االمارات مثل لعبة الكرابي و لعبة الدوامة ولعبة المريحان تعزز فينا روح
المشاركة واللعب الجماعي.

لعبة الغمة
أ
ُيشارك في لعبة الغمة مجموعة من االطفال ،حيث يتم
أ
أ
أ أ
تغطية اعين احدهم ويبدا بالبحث عن بقية اصدقائه من
أ
أ
خالل تتبع اصواتهم او حركة خطواتهم من حوله ،يواصل
أ
المحاولة في إامساكهم ،إفاذا ما نجح في إامساك احدهم يحل
محله في البحثُ .تعرف لعبة الغمة أا ً
يضا باسم الغميضة.

لعبة الشقحة
هي واحدة من العاب شعبية في االمارات انتشرت بين
أ
الفتيات ،حيث تجلس فتاتان بشكل متقابل ،لتبدا بقية
أ
الفتيات بالقفز من فوق ارجلهن ،إفاذا ما المست إاحدى
أ
الفتيات ارجل الجالسات خالل القفز تكون هي الخاسرة.

لعبة خبز رقاق
أ
تنتشر لعبة خبز رقاق بين االطفال الصبيان ،وهي إاحدى العاب
شعبية اماراتية تعتمد على اللياقة البدنيةُ .يشارك في هذه اللعبة
أ
أ
مجموعة من االطفال ،فينحني احدهم كما في الركوع ويسمى العب
أ
أ
أ أ
الهول ،ثم يبدا االطفال بالقفز من فوق راسه متجنبين مالمسة راسه
أ
او الوقوع .يضع كل العب يديه فوق ظهر العب الهول خالل القفز
بشكل مشابه لعملية عجن الخبز ،لذلك ّ
سميت باسم لعبة خبز
رقاق.

لعبة التيلة:
أ
تنتشر لعبة التيلة بين االطفال في مختلف دول الوطن العربي
أ
التيلة او التيله ،هي من االلعاب الشعبية في االمارات وفي
الك ثير من دول العالم العربي ،وهي كرات زجاجية صغيرة
أ
أ
ّ
وملونة ،يلعبها االطفال بهدف كسب اكبر عدد ممكن من التيل،
أ
أ
تشتهر هذه اللعبة بك ثرة بين االطفال على مر االجيال وفي
أ
سماء متنوعة.
مختلف البلدان ،ولكن با ٍ

لعبة الكرابي:
أ
أ
يلعب لعبة الكرابي فريقان من االطفال ،يقف اعضاء
أ
الفريقين على خطين متوازيين ،تبدا اللعبة بقفز العب من
أ
احد الفريقين على قدم واحدة ويحاول الوصول إالى خط
آ
آ
الفريق االخر ،بينما يواصل الفريق االخر محاوالته في إاعاقته
ومنعه من الوصول.

لعبة عربانة الحديد:
أ
ابتكر اطفال ا إالمارات لعبة عربانة الحديد من عجالت
دراجاتهم الهوائية القديمة
يقوم الطفل إبادخال قضيب حديدي في ثقب عجلة دراجة
أ
هوائية ،اي في مركزها ،ليلهو به من خالل دفع العجلة
ً
ممسكا بالقضيب.

لعبة الحالوسة:
أ
أ
تعد لعبة الحالوسة من اشهر اال لعاب الشعبية في
االمارات التي سادت ً
قديما ،إاذ تعد من تقاليد االمارات
المتوارثة ويعتبرها البعض شطرنج العرب ،تعتمد
أ
اللعبة على تشكيل  28حفرة في االرض بحيث يلعبها
طفالن ،يتم تخصيص مجموعة محددة من الحفر لكل
طفل ،إاذ تعتمد على الذكاء ودقة تحريك الحصى
وتمريرها عبر الحفر ،إفاذا ما اجتمعت حصاتان في
أ
أ
أ
الحفر اخذها الالعب ووضعها امامه ومن يجمع اكبر
عدد من الحصى في نهاية اللعبة يكن الفائز وهي من
االلعاب الشعبية في االمارات.

أ
أ
قم باحضار ادواتك و اتبع الخطوات
لعمل دمية جميلة .

