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 نواحيجميع  منيساعدھم على النمو والتعلم والتطور 
  .ا�جتماعي والفكري

، تفكيرا وابداعا وعن ا�خرين وعن العالم من حولھم، فيصبحون أكثر
 ،أوقاتھم ھو اللعب به ا*طفال يشغل وسيلة

يستطيع الكبار تشجيع . بناًء على أعمارھم وشخصياتھم وقدراتھم وخبراتھم
. احتياجاتھم الفردية ومھاراتھم وميولھم واختياراتھم

  :راحل التالية

في النظر الى كتاب أو  ومنھمكين بما يفعلون

على فا*طفال قد يجلسون على ا*رض أو 

اللعب الجماعي عندما يحفرون  في فا*طفال قد يستمتعون

وھو اللعب مع ا�خرين كما يحدث أثناء اللعب التعاوني، لكن ھذا النوع من اللعب 
فا*طفال قد يتقمصون أدوارا وردت في قصة مفضلة 

  . متواصلةالشخصيات *يام واسابيع ، ويستمرون في أداء ھذه 

وفي  دور الرعاية وكذلك في أفي المنزل 
  :الجدول التالي يبين ا*شياء التي يتعلمھا ا*طفال من أنشطة اللعب المختلفة

  المفاھيم ا�جتماعية والتعبير عن النفس بطريقة ابداعية وخيالية
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  ا�طفال واللعب

  مھنة الطفولة

يساعدھم على النمو والتعلم والتطور  فھو ضروريا ل=طفال أيا كانت أعمارھميعتبر اللعب نشاطا طبيعيا و
ا�جتماعي والفكري للتطورفاللعب ينمي الصحة الجسدية والعقلية با�ضافة الى كونه مھما جدا 

وعن ا�خرين وعن العالم من حولھم، فيصبحون أكثرعن أنفسھم  أكثرعندما يلعب ا*طفال فانھم يتعلمون 
وسيلةلقد أظھرت الدراسات أن أفضل . أكثر قدرة على التكيف مع التحديات والتغيرات
  .مھنة الطفولةھو اللعب  يعتبرونولھذا السبب فان الكثير من التربويين والباحثين 

  

بناًء على أعمارھم وشخصياتھم وقدراتھم وخبراتھم ريقتھم في اللعبطلھم  كل ا*طفال يلعبون، لكن
احتياجاتھم الفردية ومھاراتھم وميولھم واختياراتھم مع ا*خذ بعين ا�عتبارالعديد من ا*نشطة المختلفة 

راحل التاليةيشتمل على الم عادة ماا� أنه  اللعبلكل طفل طريقته الفريدة في 

(Solitary Play) – بما يفعلون ا*طفال مقتنعين كأن يكون. اللعب وحيدا
  .بأنفسھم

فا*طفال قد يجلسون على ا*رض أو . وھو اللعب بجانب ا�خرين – (Parallel Play) بالقرب من اطفال اخرين
  .يلعبون االطاولة وبجانب أحد ا*صدقاء عندم

(Cooperative Play  – خرين�فا*طفال قد يستمتعون. وھو اللعب مع ا
   .عن طريق تركيب المكعبات أشكا� يعملونمعا في صندوق ملئ بالرمل أو 

(Complex Play –  خرين كما يحدث أثناء اللعب التعاوني، لكن ھذا النوع من اللعب�وھو اللعب مع ا
فا*طفال قد يتقمصون أدوارا وردت في قصة مفضلة . لعب مفصلة أكثرلأطول وقوانين  خيالية أكثر ووقت

، ويستمرون في أداء ھذه "استكشاف الفضاء"أو قصة " خادمي المجتمع

  أنشطة اللعب والتعلم

في المنزل أو  و في الھواء الطلقأفي ا*جواء المغلقة  تع ا*طفال باللعب ويتعلمون كذلك سواء
الجدول التالي يبين ا*شياء التي يتعلمھا ا*طفال من أنشطة اللعب المختلفة .البرامج التي تعقد في مجتمعاتھم

  ما يتعلمه ا�طفال
  مفاھيم علمية وحسابية  الماء والرمل واللعب في الھواء الطلق

المفاھيم ا�جتماعية والتعبير عن النفس بطريقة ابداعية وخيالية  ارتداء المEبس واللعب الدراماتيكي
  وعاطفية 
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مھنة الطفولة ھو :اللعب
  

يعتبر اللعب نشاطا طبيعيا و
فاللعب ينمي الصحة الجسدية والعقلية با�ضافة الى كونه مھما جدا . حياتھم

  

عندما يلعب ا*طفال فانھم يتعلمون 
أكثر قدرة على التكيف مع التحديات والتغيراتو

ولھذا السبب فان الكثير من التربويين والباحثين 

  

  كيف يلعب ا�طفال

  

كل ا*طفال يلعبون، لكن
العديد من ا*نشطة المختلفة تجرية لعب لا*طفال 
لكل طفل طريقته الفريدة في وبما أن 

  

(Solitary Play ا"نطوائياللعب 

بأنفسھم يحلون ا*حجيات

  

بالقرب من اطفال اخريناللعب 
الطاولة وبجانب أحد ا*صدقاء عندم

  

(Cooperative Playي التعاوناللعب 

معا في صندوق ملئ بالرمل أو 

  

(Complex Play المركباللعب 

خيالية أكثر ووقتأفكار يحتوي على 
خادمي المجتمع"لديھم كقصة 

  

أنشطة اللعب والتعلم
  

تع ا*طفال باللعب ويتعلمون كذلك سواءيستم
البرامج التي تعقد في مجتمعاتھم

 

  ا�نشطة
الماء والرمل واللعب في الھواء الطلق

ارتداء المEبس واللعب الدراماتيكي
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  والسرد ا�بداعي والتناغم الجسدي
مبادئ العلوم والرياضيات ، التناسق بين حركة العين واليد ، ادراك ا*بعاد 

  

وتحوز مثل ھذه المواد عادة على اھتمامھم 
ان استخدام مواد الفن ا*ساسية مثل الورق والمقصات والصمغ وا*لوان 

  . د � نھائي من المصادر التي يمكنھم من استخدامھا لنشاطات اللعب الخاصة بھم

فمثE يمكن أن . ةصة والتي يستخدمونھا بطريقة خيالي
المطوي يمكن أن يصبح طيرا أو قاربا أو والورق 

  .مركبة فضائيةستخدم لعمل منزل أو مزرعة أو 

 .   أيضا في لعبھم

م وتعلمھم عن طريق منحھم فرصا متعددة 

  

فعلى سبيل المثال، ان طرح اسئلة . جدوى كبيرة ل=طفال

  .وھي أن اللعب مھم مثله مثل قضاء وقت مرح

(Family Places)  المجاورة والبيوت  
تقدم أنشطة تحتوي على اللعب ل=طفال، 
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 ما يتعلمه ا�طفال
والسرد ا�بداعي والتناغم الجسديتذوق الفن   الفن والموسيقى وا*دب والرقص

مبادئ العلوم والرياضيات ، التناسق بين حركة العين واليد ، ادراك ا*بعاد   ا*حجيات والمكعبات والكمبيوترات
  ، القدرة على حل المشكEت

  القدرات الجسدية والتحليلية والتعاونية  المباريات وا*نشطة الرياضية

  توفير مواد اللعب

وتحوز مثل ھذه المواد عادة على اھتمامھم  ،لديھم والخياليمكن أن تحفز مواد اللعب البسيطة ا*طفال على استخدام ا�بداع 
ان استخدام مواد الفن ا*ساسية مثل الورق والمقصات والصمغ وا*لوان  .الغالية المصنعة للتسويق التجاري

د � نھائي من المصادر التي يمكنھم من استخدامھا لنشاطات اللعب الخاصة بھمالخشبية تجعل ا*طفال يعملون عد

صة والتي يستخدمونھا بطريقة خيالييستطيع ا*طفال قضاء ساعات من المتعة وھم يلعبون بالمواد الرخي
والورق . تاجكبعد الصاقه ببعضه البعض  والمقصوصالمزين 

ستخدم لعمل منزل أو مزرعة أو مقصوص الى أحجام مختلفة يمكن أن توقطع الكرتون ال

في لعبھم واستخدامھاا*طفال يستمتعون بصنع أشياء  فان تشجيع

  دعم لعب ا�طفال

م وتعلمھم عن طريق منحھم فرصا متعددة وابداعھ يھتمون با*طفال من دعم رفاھية ا*طفال وأولئك الذين
  :ففي جميع ا*عمار وفي كل مراحل حياتھم سوف يستفيد ا*طفال من

  .للعبمصالحھم الشخصية والوقت المخصص  اللعب لوحدھم، مع مراعاة

  لھم وارشادھم حتى يستغل وقت اللعب بنجاحاللعب مع ا�خرين، مع تشجيع الكبار 

  محاولة أداء أنشطة وتجارب جديدة باستخدام العديد من المواد المختلفة

جدوى كبيرة ل=طفال أيضا ذي ھذا يمكن أن يصبح، وا�شتراك المباشر للكبارفي اللعب
  :مثل وينتشر ويتعمقموضوعية يساعد في جعل لعب ا*طفال يستمر 

  "؟...انا أتعجب ماذا يمكن أن يحصل اذا 

  "ماذا تستطيع أن تخبرني عن ھذه الرسمة؟

  "ھل نستطيع أن نفكر في طرق جديدة نستخدم بھا ھذه المواد؟

وھي أن اللعب مھم مثله مثل قضاء وقت مرحعندما يقوم الكبار بدعم وتشجيع اللعب، فان ا*طفال يفھمون الرسالة 

  مصادر أخرى للعب

(Family Placesان الخدمات التي يوفرھا المجتمع مثل ا*ماكن ا*سرية 

(Neighbourhood Houses)  ومراكز المجتمع(Community Centres)  ،تقدم أنشطة تحتوي على اللعب ل=طفال
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 ا�نشطة
الفن والموسيقى وا*دب والرقص

ا*حجيات والمكعبات والكمبيوترات

المباريات وا*نشطة الرياضية
  

  
توفير مواد اللعب

  
يمكن أن تحفز مواد اللعب البسيطة ا*طفال على استخدام ا�بداع 

الغالية المصنعة للتسويق التجاريأكثر من الدمى 
الخشبية تجعل ا*طفال يعملون عد

  

يستطيع ا*طفال قضاء ساعات من المتعة وھم يلعبون بالمواد الرخي
المزين الورق المقوى  يشكل
وقطع الكرتون ال. نجمة

  

تشجيعالعندما يقوم الكبار ب
 

  
دعم لعب ا�طفال

  
وأولئك الذينتستطيع ا*سر 

ففي جميع ا*عمار وفي كل مراحل حياتھم سوف يستفيد ا*طفال من .للعب
  

اللعب لوحدھم، مع مراعاة
  

اللعب مع ا�خرين، مع تشجيع الكبار 
  

محاولة أداء أنشطة وتجارب جديدة باستخدام العديد من المواد المختلفة
  

ا�شتراك المباشر للكبارفي اللعب
موضوعية يساعد في جعل لعب ا*طفال يستمر 

انا أتعجب ماذا يمكن أن يحصل اذا "
ماذا تستطيع أن تخبرني عن ھذه الرسمة؟"
ھل نستطيع أن نفكر في طرق جديدة نستخدم بھا ھذه المواد؟"

عندما يقوم الكبار بدعم وتشجيع اللعب، فان ا*طفال يفھمون الرسالة 

  

  
مصادر أخرى للعب

  

ان الخدمات التي يوفرھا المجتمع مثل ا*ماكن ا*سرية 
(Neighbourhood Houses)
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قافية أومتعددة الثقافات أوخدمات المھاجرين 
باتحاد المجتمعات المتعددة الثقافات وذلك لEستفسار أكثر عن البرامج المخصصة ل=طفال في المجتمعات المحلية، أو ا�تصال 

(Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies of BC   
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 .وعادة ما تكون ھذه ا*نشطة مقابل مبالغ رمزية أو مجانية

�قافية أومتعددة الثقافات أوخدمات المھاجرين تصال بالمؤسسات المحلية سواء الثتستطيع ا*سر التي � تنطق باللغة ا�نجليزية كلغة أم ا
وذلك لEستفسار أكثر عن البرامج المخصصة ل=طفال في المجتمعات المحلية، أو ا�تصال 

(Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies of BCات في بريتش كولومبيا  

  www.amssa.orgوالعنوان على الشبكة العنكبوتية ھو   

  :يمنح اللعب ا*طفال فرصة لـ

 الثقة ا�يجابية بالنفس

 التعبير عن المشاعر وا*فكار

 ا�نفعال وا�حباط

 خيالية  وأنشطة

 التصرف بعفوية وبطريقة ابداعية

 التعرف على اھتماماتھم وما يحبون وما يكرھون

 المجازفة وممارسة حل المشاكل والتعلم من أخطائھم

 اكتشاف مھارات وقدرات ومواھب معينة وصقلھا

 ا�خرين

 ادراك وتقدير التنوع البشري

 تعلم أشياء حول العالم الحسي والطبيعي
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وعادة ما تكون ھذه ا*نشطة مقابل مبالغ رمزية أو مجانية
 

�تستطيع ا*سر التي � تنطق باللغة ا�نجليزية كلغة أم ا
وذلك لEستفسار أكثر عن البرامج المخصصة ل=طفال في المجتمعات المحلية، أو ا�تصال 

ات في بريتش كولومبيا  ومؤسسات الخدم
والعنوان على الشبكة العنكبوتية ھو   

 

  أھمية اللعب
  
  

يمنح اللعب ا*طفال فرصة لـ
  

الثقة ا�يجابية بالنفستنمية  •

التعبير عن المشاعر وا*فكار •

ا�نفعال وا�حباطتھدئة  •

وأنشطة تقمص أدوار •

التصرف بعفوية وبطريقة ابداعية •

التعرف على اھتماماتھم وما يحبون وما يكرھون •

المجازفة وممارسة حل المشاكل والتعلم من أخطائھم •

اكتشاف مھارات وقدرات ومواھب معينة وصقلھا •

ا�خرينالتعاون مع  •

ادراك وتقدير التنوع البشري •

تعلم أشياء حول العالم الحسي والطبيعي •

 ا�ستمتاع •

  


