
أوقاتنا مع كبار الســـــن 

_حاضر دليل األنشطة والفعاليات#زمانهم



دليل األنشطة والفعاليات

كبار السن هم قدوتنا في هذه الحياة فمن 
نصائحهم نتعّلم، ومن خبراتهم نستفيد، ومن 

تجاربهم نستلهم. في هذا الدليل ستجد أنشطة 
وفعاليات مقترحة، تتيح لك االستفادة مما لديهم 

واالستمتاع معهم في الوقت ذاته.

المقدمة
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سيتم التركيز عليها بشكل *
 أساسي في هذا الدليل.

ال يخفى علينا خطر الوحدة بين كبار السن، خاصًة 
مع عدم وجود أعمال أو أنشطة تشغل أوقاتهــم، 
وهنـــا ينبغي علينـــا أن نستفيـــد من خبراتهـــم في 

هذه الحيــاة، ومشاركتهـــم واألخذ برأيهـم

وينعكس إيجاًبا على تحقيق حالـــــة  من التكامــــل 
الجسدي، العقلي، (النفسي، االجتماعي)*. “

ذلك األمر يساهم فــــــي 
تخفيــــــــض  احتماليـــــــة 
إصابتهم بشعور الوحدة 

أو العزلة االجتماعية،

المقدمة
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يشارككم مجلس الصحة الخليجي
في هذا الكتّيب مجموعة من األنشطة 

والفعاليات التي يمكنكم االستفادة 
منها وقضاء الوقت مع كبار السن في 

أجواء عائلية مرحة وممتعة،

تعبّر لهــم عن محبتكــم 
واستمتاعكــم بالوقــت

 معهــم، وتبعد عنهم
شعور الوحدة أو العزلة. 

تتنّوع األنشطة والفعاليات لتناسب مختلف الفئات من كبار السن 
كما تراعي إمكانية تطبيقها بأدوات بسيطة وفي محيط المنزل.

المقدمة
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صداقات من الزمن الجميل

اختبار ثقافة زمان

حكايات ال ُيمل منها

أنت الحفيد المثالي

صورة وذكرى

قصص وسواليف

ألعاب زمان تحّلي المكان

شجرة العائلة

طلعة تسوى الدنيا

أنشطة وفعاليات

هواياتهم حاضرة

هذي الحفيدة من هذيك الجدة

المحتويات

قائمة المحتويات
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وانطلقوا!

اجتمعوا معاً في بيت الجد أو الجدة،
ارتــدوا مالبسكــم المريحــــة،

جهزوا مشروبكم المفّضــل،  
اجلســوا حولهمــا،

انطلقوا!
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صداقات من الزمن الجميل

اختبار ثقافة زمان

أنت الحفيد المثالي

حكايات الُيمل منها

صورة وذكرى

قصص وسواليف
تجدون في هذا القسم أفكار  لمواضيع تستطيعون طرحها وأحاديث يمكنكم 

بدئها بين أفراد العائلة وكبار السن، وهو ما يعّد واحد من أهم المسببات إلبعاد 
شعور الوحدة أو العزلة االجتماعية عنهم.



اختبار ثقافة زمان

أنت الحفيد المثالي

حكايات الُيمل منها

قصص وسواليف

صورة وذكرى

صداقات من الزمن الجميل



صداقات من الزمن الجميل

كل جد أو جدة لديه صداقات قديمة باقية فيه ويرغب بإنعاشها من جديد 
لكن يمنعه أن سبل االتصال انقطعت بينهم ..

لماذا التصل هذه السبل معًا و تجد طريقة لجمع جدك مع أصدقائه القدامى؟

جدتك / جدك / األب أو األم

الهدف

الفئة المستهدفة:

قصص وسواليف

إن كنت التستطيع الوصول إليهم حاول جمعهم بأصدقائهم وعالقاتهم 
القديمة  من األقارب وذلك بالتواصل مع أبنائهم.

يمكنك البحث أيضًا عبر التويتر على هاشتاق #أصدقاء_زمانهم_حاضر 
بوصف صورة، أو حتى اسم، أيٍّ كانت المعلومة المتواجدة لديك، انشرها 

وأدخل على قلبه الفرحة.

- إحياء ذكرياتهم بربطهم مع أصدقائهم.
- تساعد بشكل كبير في الجانب النفسي عند كبار السن.
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قصص وسواليف

أنت الحفيد المثالي

حكايات الُيمل منها

صداقات من الزمن الجميل

صورة وذكرى

اختبار ثقافة زمان



األجيال اختلفت، األزمان تغيرت، ولكن الحنين للماضي مازال موجود، وفضول 
التعرف على طريقة عيشهم وأماكنهم و معاني عباراتهم مازال حاضراً ..

ماذا لو أرضينا هذا الفضول عبر هذه اللعبة؟ 

اختبـــار ثقافـة زمـــان

جدتك / جدك / األب أو األم

قم بتجميع صور من الماضي عن منطقتك تشتمل على:
(أدوات قديمة تستخدم في مختلف المهن، مالبس شعبية، مالبس المناسبات، ألعاب، إلخ..)

يأتي دور األحفاد لمحاولة التخمين عن تفاصيل الصورة ليكون الجواب النهائي للجد أو الجدة

يمكنكم احتساب النقاط لتحديد الفريق الفائز

الــــفكـرة:

الفئة المستهدفة:

��

��

��

قصص وسواليف

- تقوية جوانب الترابط بين أفراد األسرة.الهدف
- تعزيز الصحة االجتماعية لدى األسرة.

11



يتردد هذا المثل في المملكة 
العربية السعودية وعدد من 

الدول الخليجية كذلك.

ويقال للشخص الذي يريد أن 
يسلك طريقاً بعيداً بالرغم من 
وجود طريق أسهل يوصل إلى 

نفس الهدف فهو أشبه بجحا 
الذي سأل عن أذنه فأشار بيده 

اليمين من فوق رأسه على 
أذنه اليسار البعيدة متخطياً 

األذن اليمين القريبة.

 متى يقال المثل

"وين أذنك يا جحا." 



قصص وسواليف

أنت الحفيد المثالي

اختبار ثقافة زمان

قصص وسواليف

صورة وذكرى

صداقات من الزمن الجميل

حكايات الُيمل منها



حكايات ال ُيمل منها

بعض القصص القديمة نحب سماعها من أجدادنا ولكنهم في بعض المرات 
قد يخشون قولها لنا خوفاً من التكرار أو عدم االستمتاع، لماذا هذه المرة ال 

تفسح له أنت المجال ليحكيها لك؟

جدتك / جدك / األب أو األم الفئة المستهدفة:

قصص وسواليف

جهز المشــروب المفضل لجدك (قهوة، شاي، كرك،…) مع بعض المفرحات 
واألكالت الخفيفة اللذيذة واذهب لجدك/جدتك لسماع حكاياتهم الجميلة.

- إعطاء مجال لكبير السن للتعبير والتحّدث عن تجاربه.الهدف
- تقلل من نسبة شعورهم بالوحدة أول العزلة.
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قصص وسواليف

اختبار ثقافة زمان

حكايات الُيمل منها

صورة وذكرى

قصص وسواليف

صداقات من الزمن الجميل

أنت الحفيد المثالي



في هذ الملحق ستجد مجموعة من األسئلة التي يمكن أن يطرحها الجد/الجدة 
على األحفاد أو العكس، والمطلوب اإلجابة عليها، ومن يجمع نقاط أكثر في نهاية 

التحدي يفوز بدرع الحفيد الـــمثالي.

قصص وسواليف

أنت الحفيد  المثالي

جدتك / جدك / األب أو األم

الهدف

 كلمة لما يقولها جدي
نعرف أنه مبسوط؟

 ماهي الهواية التي كان
يمارسها سابقًا؟

 من هو/هي صديق/ة
الطفولة؟

 ماهي األكلة التي تحب
 جدتي طبخها؟

 كلمة تحب تستخدمها
جدتي وقت المدح؟

 ماهي أول وظيفة عمل
بها جدي؟

مقترحات األسئلة:

الفئة المستهدفة:

- إشعار كبير السن بأهميته واالستفادة من خبرته في الحياة.
- ترفع من الدعم النفسي لدى كبار السن.
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غالًبا ما يردد هذا المثل في دولة اإلمارات العربّية المتحدة 
ويعني  أن اإلنسان الذي ال يدرك عمق البحر وال يعرف تقدير 

المسافة قبل أن يبحر فيه ال بد أن يتعرض للغرق، وعندها لم 
ينتفع بنتيجة الغوص"اللؤلؤ"، ألنه سيصبح قد فقد حياته.

أن الشخص الذي يدخل األخطار وال يحسب حسابها، وال 
يحسن األمور بحق تقديرها، فهو سيهلك ال محالة وسيقع 

في شر أعماله.

مثل ومعنى

" لي ما يقيس قبل
ال يغوص، ما ينفعه 

الغوص عقب الغرق." 

 أما المعنى الشامل:



اختبار ثقافة زمان

حكايات الُيمل منها

أنت الحفيد المثالي

صورة وذكرى

قصص وسواليف

صداقات من الزمن الجميل



صـــورة وذكـــرى

ما رأيك بأن تخرج ألبوم الصور الشخصية القديمة لجدك/جدتك 
وتبدأ معهم األحاديث حولها وحول واألشخاص واألماكن الموجودة فيها؟

جدتك / جدك / األب أو األم

الهدف

الفئة المستهدفة:

قصص وسواليف

الذكريات القديمة تساهم في إدخال شعور السرور والسعادة على 
كبار الســن باإلضافة إلى جلوسكم معهم ومشـــاركتك ذكرياتهم.

19



هذي الحفيدة من هذيك الجدة

شجرة العائلة

هواياتهم حاضرة

طلعة تسوى الدنيا

ألعاب زمان تحّلي المكان

أنشطة وفعاليات 
تجدون في هذا القسم أنشطة تستطيعون ممارستها مع كبار السن في محيط 

أسرتك أو عائلتك، من أنشطة تعتمد على التفاعل والمشاركة داخل حدود 
المنزل إلى أنشطة خارجية



هذي الحفيدة من هذيك الجدة

هواياتهم حاضرة

طلعة تسوى الدنيا

أنشطة وفعاليات 

شجرة العائلة

ألعاب زمان تحّلي المكان



األنشطة والفعاليات

شجرة العائلة
شجرة العائلة من األمور التي لها مكانة عظيمة عند أجدادنا، يستمتعون 

بالحديث عنها والربط بين فروعها، ِلَم التقدم لهم هذه المتعة كفعالية؟ 

 اطبع صورة لشجرة مع فروعها، أو ليقم أحد األحفاد برسمها إن كان
فروع عن  واسأله  جدك/جدتك  مع  بعدها  واجلس  الرسم   يجيد 

شجرة العائلة واكتبها معه.ح

اسمك

اسم أمكاسم أبوك

اسم جدتكاسم جدك اسم جدتكاسم جدك

قم بالمسح، لتحميل
قالب شجرة العائلة
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طلعة تسوى الدنيا

هذي الحفيدة من هذيك الجدة

هواياتهم حاضرة

ألعاب زمان تحّلي المكان

أنشطة وفعاليات 

شجرة العائلة



ألعاب زمان تحلي المكان!

 تتغير األزمان ويبقى حبنا لأللعاب، ويزداد ارتباطنا بها عندما نمارسها
 مع أحبائنا من كبار السن. في هذا النشاط نقترح عليكم تجربة أحد

 األلعاب القديمة المشهورة في منطقتكم

 ألعاب مقتــرحة

لعبة القار أو الحصىلعبة المصاقيللعبة الصبة

إحياء الذكريات الجميلة ،  الهدف

األنشطة والفعاليات
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 عدد الالعبيــن: 2

 على كل العب إمساك 3 أحجار صغيرة، ويجب أن تكون 
األحجار مختلفة عن أحجار الخصم (باللون أو الشكل أو غيره).ح

ضع  حجراً من األحجار الثالثة في أحد األماكن التي تختارها.

ثم على الخصم أن يضع حجره في المكان الذي يختاره أيضاً .

محاولة  منكم   كل  وعلى   ، نفسها  بالطريقة  اللعب  في   وتستمران 
 وضع حباته في خط واحد ومستقيم (عموديا) او (افقياً) او (وسطياً)

 او (قطرياً) و على اآلخر أن يحاول قطع الطريق على خصمه.ج

يبدأ كل منكم بنقل األحجار بحيث يضعها في خط مستقيم.

 ارسم الشكل الظاهر أمامك، على أن تكون المربعات
متساوية الحجم.ح

 إذا تمكن احد الالعبين من تحقيق ذلك..  تهانينا لقد فاز !ج 

لعبـة الصّبـة

 الخاِسر الفائز خطـوات الّلـِعب 

األنشطة والفعاليات
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عدد الالعبيــن: ٢-٤

التي  باليد  المتساقط  الصغير  الحجر  يلتقط  فإنه  نجح   فإذا 
 عليها الحجر المختار، ويضعها في اليد األخرى.ه

 ثم يرمي الحجر المختار بظهر يده إلى األعلى ليلتقطها بكفه
مرة أخرى، ويسمى هذا الحجر ”أنقا“.ح

 كل حصاة يلتقطها بعد حصاة أنقا ُتحتسب هدًفا، وإن لم
يلتقط حصاة أنقا فإن دور إلقاء الحصى ينتقل إلى العب آخر.

ُيكمل الالعب دوره في اللعب بالطريقة نفسها.ح

 ُيمسك الالعب األول األحجار الصغيرة بكّفه ثم يرميها
،إلى األعلى حتى تسقط على ظهر يده.ج

أن  الالعب  وعلى  منها،  حجراً  اختار  قد  آخر  العب   ويكون 
ُيسقط جميع األحجار عدا المختارة.ح

لعبة القار /أضير اييد

 خطـوات الّلـِعب 

األنشطة والفعاليات
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طلعة تسوى الدنيا

هذي الحفيدة من هذيك الجدة

هواياتهم حاضرة

أنشطة وفعاليات 

ألعاب زمان تحّلي المكان

شجرة العائلة



أجدادنا كان لديهم العديد من الهوايـات، لكن هنــاك من تخلى عنها 
مع الزمن، ومنهم من يحتاج تحفيزنا، دعونا نعيد لهم ذكريات 

الماضي الجميل ونساعدهم في استعادة شغفهم بها وممارستها.

هواياتهم حاضرة

جدك أو جدتك  / األم أو األب . الفئة المستهدفة:

ازرع في المنزل مع جدك
او جدتك

 تعلمي الحياكة او اصنعيمارس الصيد مع جدك
االكسسوار مع جدتك

هوايات مقترحة :ج

تحفيزهم على ممارسة األنشطة الحركية. ه
 استغالل أوقات فراغهم وبالتالي تخفيض

نسبة الشعور بالوحدة أو العزلة االجتماعّية.ح
الهــدف

اسأل جدك عن هوايته المفضّلة.ع
 احرص على توّفر األدوات المطلوبة في محيط المنزل،

مع إمكانية ممارسة بعضها في المحيط الخارجي.غ
الفكـرة

األنشطة والفعاليات
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 "باغّنه كله فاته كله." 

قصة مثل

يأتينا هذا المثل من سلطنة عمان 
ويحكي قصة رجل يعمل في إحدى 
الحرف اليدوّية وكان يضع القروش 

التي يقبضها في إناء فّخار وفي إحدى 
األيام شاهد أحد الزبائن إناء الفّخار 
الذي يضع فيه القروش، فعاد في 

الليل لسرقة ذلك الكنز وكانت ممتلئة 
إلى منتصفها، في اليوم التالي وجد 

الخياط أنه مسروق فذهب إلى السوق 
وبدأ ينادي:"لو خالها كنت أمالها".

وعندما سمع السارق صوت الخياط 
طمع أن يمتلئ اإلناء بالقروش ثم 

يسرقها أرجعها إلى مكانها لكي 
تمتلئ فأخذها الخياط عندما قام 

اللص بإرجاعها ووضعها بمكان آخر 
آمن أكثر من مكانها السابق، فذهب 

الرجل  إلى السوق وأخذ يردد
"باغّنه كله فاته كله".



هواياتهم حاضرة

طلعة تسوى الدنيا

هذي الحفيدة من هذيك الجدة

أنشطة وفعاليات 

ألعاب زمان تحّلي المكان

شجرة العائلة



 هناك حقيقة مثبتة منذ زمن
 طويل وهي أن المحتوى

 المقروء لصفحة ما القارئ عن
 التركيز

 هناك حقيقة مثبتة منذ زمن
 طويل وهي أن المحتوى

 المقروء لصفحة ما القارئ
 عن التركيز

��

����

هذي الحفيـدة من هذيك الجدة

اليختلف اثنان على حقيقة أن األكل اللذيذ أساسه وصفات الجدات، وأن حنانهن 
يختلط مع المكونات ليعطينا الطعم اللذيذ النهائي، لذا فإن تغيير نوع المطبخ 
الذي تستقي منه وصفاتها لن يغير في لذة النتيجة شيء، اصنع الطبق مع جدتك 

للعائلة حتى تبقى هذه اللحظات في ذاكرتكم وطعمها يبقى في أذهانكم.

مفن الموز بالشوفان والقرفة - تشيز كيك الشوفان وزبدة 
الفول السوداني

استغالل أوقات فراغ كبار السن وبالتالي تخفيض الشعور 
بالوحدة أو العزلة االجتماعّية.خ الهدف

اطلبوا من جدتكم إحدى الوصفات التقليدية لحلويات تفضلها.
قوموا بمحاولة دمج بعض الوصفات أو المكونات الحديثة للوصفة.

احرصوا على أن تكون النتيجة النهائية صحّية وخالية من النسب 
الكبيرة للسكر أو الدهون.

الفكرة

وصفات مقترحة :ح

األنشطة والفعاليات
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واستمتعوا بالطعم الصحي اللذيذ…

 مفـن الـمــوز
بالشوفان والقرفة

المقادير

طريقة التحضير

حبة موز .-
بيضة بحجم كبير .-
كوب ونصف شوفان (300 حم).-
كوب ونصف زبادي ( 100جم ) .-
كوب حليب (250 مل ).-
ملعقتان كبيرتان من العسل (25 جم ).-
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة ( 5 جم ).-
ملعقة صغيرة بيكنج باودر ( 5 جم).-
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة (5 جم ).-
ربع ملعقة صغيرة ملح (1.25 جم ).-
فاكهة للتزيين حسب الرغبة .-

 في وعاء كبير، نضع الموز ثم نهرسه جيًدا بالشوكة نضيف البيضة والعسل والباكنج
 باودر والقرفة والملح والفانيليا، نخلط جيًدا ثم نضيف الزبادي والشوفان والحليب،
 ثم نخلـط مـرًة أخرى نسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. في الصينية
الشوفان.نضع بخليط  ثلثها  ونمأل  كيك،  الكب  ورق  نوزع  كيك،  بالكب   الخـاصــة 
نضع الشوفان.  بخليط  الكوب  باقي  نمأل  ثم  الفتحات،  في  المكسرات  و   الفاكهة 

 الصينية في الفرن لمدة 30 – 40 دقيقة حتى تنضج.ح

األنشطة والفعاليات
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1/2 كوب من الشوفان
5 حبات بسكويت نخالة

2 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني
2 ملعقة من العسل أو شراب القيقب

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيال

3/2 كوب من الحليب
3  ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي

1/2 كوب من الزبادي
رشة من الملح

قطع الفول السوداني أو رقائق الشوكوالتة للتزيين

 في وعاء كبير، نضع الموز ثم نهرسه جيًدا بالشوكة
 نضيف البيضة والعسل والبيكنج باودر والقرفة

 والملح والفانيليا، ونقّلب جيًدا ثم نضيف الزبادي
والشوفان والحليب، ونقلب أيضاً .ج

 نسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية في
 صينية الكب كيك، نوزع ورق الكب كيك، ونمأل ثلثها

 بخليط الشوفان ، نوزع في كل فتحة الفاكهة
 والمكسرات، ثم نمأل باقي الكوب بخليط الشوفان

 ثم  نضع الصينية في الفرن لمدة 30 – 40 دقيقة
 حتى تنضج.ج

 تشيز كيك الشوفان
وزبدة الفول السوداني

المقاديـر

 طريقة التحضير

األنشطة والفعاليات
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هذي الحفيدة من هذيك الجدة

هواياتهم حاضرة

أنشطة وفعاليات 

طلعة تسوى الدنيا

ألعاب زمان تحّلي المكان

شجرة العائلة



مقترحات لألماكن المناسبـة

طلعة تسوى الدنيا

 تجهيز رحلة لمكان مفضل لدى والدتك أو والدك، جدك أو جدتك.ح
 يساهم في كسر الروتين المعتاد في حياتهم وفرصة ذهبية للتقّرب منهم

بشكل أكثر مما يساعدهم على التحّدث والتعبير وتقوية الجانب االجتماعي.ح

مارسوا فيها بعض الرياضات الخفيفة.ج
تحدثوا عن الماضي أو الحاضر أو حتى المستقبل.ج

العبوا بعض األلعاب الممتعة.ج
اجعل لهم ذكرى تصنع يومهم.ح

 الجلوس في حديقة المنزل، جولة حول
 الحي، حديقة الحي، البحر، مطعم يقّدم

 خيارات تناسب كبار السن، مزرعة، متحف،
نادي صحي، أسواق شعبية.ح

-
-
-
-

األنشطة والفعاليات
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ما نخصصه لهم من وقت واهتمام، 
يعني لهم الكثير، ويقّدم لهم أكثر..

زمانهـــــــــم
جميـــــــــــل، 
فلنجعـــــل
حاضرهـم
أجمــــــــــــل



ما قبل الختام، نتفهم أحياًنا صعوبة إيجاد 
موضوع لمحادثة كبار السن سواًء الختالف 

األجيال أو حتى االهتمامات، لذا نقّدم لكم هنا 
مقترحات لمواضيع يمكنك بدء الحديث بها:

مين سمى أمي؟ وليش سميتوها كذا؟

ايش كان شعورك أول ماراح أبوي المدرسة؟

ماهي حكمتك في الحياة؟

سولفي لي عن مغامرة سويتيها بشبابك؟

أكثر نصيحة تحسها راح تفيدني في حياتي؟

كيف تعرفتوا أنِت وجدي؟ 

كيف كانت الحياة زمان بدون انترنت؟

ما قبل الختام
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التي تساعد في تحسين صحتهم النفسّية 
وحياتهم االجتماعية، ويبعد عنهم خطر 

الوحدة أو العزلة االجتماعّية.

ختاًما تذكروا أن ما نقّدم لكبار السن من جهد ووقت يعني لهم 
الكثير، فال تترّددوا بمشاركتهم في مختلف األنشطة والفعاليات 

ختامًا

38



لالطالع على بقية عناصر الحملة زوروا حسابات المجلس

G H C O U N C I L @مجـلس الصحة الخليجــي G H C _ G C CW W W . G H C . S A

وال تنسوا اقتــــراح أنشطة أو فعاليات 
إلثـــــراء تجـــــــــربة من حولكـــــــــــــــــــــــــم

شاركونا أنشطتكــــــــــــم وفعالياتكـــــم
من الكتّيب على هاشتاق الحملــــــــة

_حاضر #زمانهم



اضغط هنــــا لمشاركة
هذا الدليل على تويتر

اضغط هنـــــا لمشاهــدة
زمانهم_حاضـــــر فيديو#

اضغط هنــــــا لمشــــــاركة
هذا الدليل على واتساب

من قبــــــــل والحيـــــــــــــن وبعديـــــــــــن

https://bit.ly/3rV8pIx
https://bit.ly/3VrNdqU
https://bit.ly/3T0tMnt



