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أهمية اللعب في تعلم األطفال وتطورهم

يعد التعلم من خالل اللعب من أهم الطرق التي يتعلم ويتطور بها األطفال.

يعتقد فريدريك فروبيل، المعلم األلماني الذي ابتكر مفهوم “روضة 
األطفال”، أن “اللعب هو أهم تعبير عن التطور البشري في مرحلة 

الطفولة، ألنه وحده هو التعبير الحر عن مكنون روح الطفل”.
ربما أخبرك المربّون في خدمة التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة 
المبكرة لطفلك أنهم يستخدمون نهج “قائم على اللعب” لتعلم األطفال 

ونموهم.
اللعب هو نشاط يظهر فيه األطفال قدرتهم الرائعة على االستكشاف 

والتّخيل واتخاذ القرارات. بينما يوصف اللعب غالباً بأنه “عمل 
لألطفال”، إال إنه ممتع للغاية لهم. ويتغير نوع اللعب الذي يشارك 

فيه األطفال وأغراضه على مدار طفولتهم من مرحلة الرضاعة إلى 
المراهقة. مرحلة 

قد تكون أدركت أنه بصفتك أحد الوالدين، ال يتعين عليك عموماً 
السماح لألطفال باللعب أو تحفيزهم للعب، وذلك ألن األطفال لديهم 

رغبة طبيعية في اللعب، واللعب يجلب لهم المتعة واالهتمام ما يكفي 
لهم لالنخراط فيه دون مكافآت خارجية.

كيف يدعم اللعب نمو طفلك وتعلمه؟
التطور البدني - اللعب النشط باستخدام عضالت الجسم الكبيرة 

والصغيرة مثل التسلق والجري وألعاب الكرة والحفر والقفز 
والرقص. وهذا يدعم صحة األطفال العامة وشعورهم بالرفاهية 

والنمو البدني وتقدير فوائد أنماط الحياة النشطة ومهارات االستقالل  
في المساعدة الذاتية مثل ارتداء المالبس أو التغذية.

التنمية االجتماعية والعاطفية - اللعب الدرامي والخيالي الذي 
يتضمن ارتداء المالبس ولعب األدوار يمكن أن يطور مهارات وقيم 

اجتماعية وعاطفية إيجابية. ويوفر هذا  فرصاً لألطفال للقيام بما 
يلي:

التدرب على كيفية العمل مع األطفال اآلخرين، ومناقشة   •
األفكار، واتخاذ الخيارات والقرارات

اكتساب الثقة بالنفس من خالل تجربة النجاح ومواجهة   •
التحديات

تعلم كيفية التحكم في عواطفهم، أو الحد من السلوك المندفع، أو   •
تقليل التوتر أثناء تمثيلهم للمشاعر واألحداث التي قد  تقلقهم
تطوير التعاطف واإلنصاف عندما يتعلمون اللعب جنباً إلى   •

جنب مع األطفال اآلخرين.

التطور المعرفي - عندما يلعب طفلك بمفرده ومع اآلخرين، تتطور 
كل مهاراته المعرفية، مثل التفكير والتذكر والتعلم واالنتباه. يكتسب 

األطفال المهارات المعرفية التالية من خالل اللعب:
حل المشاكل  •

قوة التّخيل واإلبداع  •

مفاهيم مثل األشكال واأللوان والقياس والعد والتعرف على   •
الحروف

نقاط القوة مثل التركيز والمثابرة والمرونة.  •
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تنمية معرفة القراءة والكتابة والحساب - يتطلب اللعب التفكير 
واستخدام اللغة والتفاعل والفضول واالستكشاف. فمن خالل اللعب، 

يكتسب األطفال المهارات والمفاهيم التالية:
تعزيز فهم الكلمات واستخدامها  •

مهارات االستماع والتحدث  •

مهارات الكتابة من خالل الخربشة والدهان والرسم  •

تعلم كيفية كتابة القصص )الحبكة والشخصيات والبنية   •
والغرض وشكل الكلمات على الصفحة(

تعلُّم أن األشياء يمكن أن تمثل شيئاً آخر )يمكن أن يكون   •
المكعب رمزاً للهاتف( وهو ما يمثل وسيلة تعلم أساسية للقراءة 

الرسمية والتهجئة والحساب ألن الحروف أو الكلمات أو األرقام 
جزء من أنظمة الرموز

تعلُّم أن الحروف والكلمات والرموز واألرقام والعالمات لها   •
غرض وذات مغزى بالنسبة لآلخرين.

كيف يبدو نهج التعلم القائم على اللعب؟
يستخدم المربّون في خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة 

المبكرة مجموعة كبيرة من األنشطة القائمة على اللعب لتعليم 
األطفال وتطويرهم بدالً من استخدام “الدروس” المنظمة أو أنشطة 
التدريس الرسمية. وقد أقاموا ألعاباً داخل الخدمات وخارجه تناسب 

أعمار األطفال، والتي يمكن أن يلعبها كل طفل بشكل آمن وممتع.
يشجع المربّون األطفال على التعلم من خالل اللعب كما يلي:
توفير الموارد التي تناسب أعمار األطفال واهتماماتهم   •

ومعارفهم ونقاط قوتهم وقدراتهم وثقافتهم لتحفيزهم على اللعب 
ودعمه. وتعزز الموارد التي تسمح باالستخدام المفتوح لعناصر 

مثل المكعبات أو الصناديق الكرتونية التي تعزز اإلبداع 
والقدرة على التصور العقلي للمفاهيم عقلياً كأطفال. على سبيل 

المثال، القيام بتحويل الصناديق إلى سيارة.
تخطيط تجارب اللعب على أساس تقييم الفروق الفردية لألطفال   •
واهتماماتهم واحتياجاتهم وقدراتهم التنموية. على سبيل المثال، 
عندما يتعلم الطفل إمساك قلم رصاص للرسم والكتابة، سيعطي 
المعلمون األطفال أشياء مختلفة األحجام لفهمها، وبناء القوة في 

أصابع الطفل.
مراقبة األطفال وهم يلعبون حتى يتمكنوا من فهم كيفية لعبهم   •

مع األطفال اآلخرين، وما هي المهارات والقدرة على الفهم التي 
يظهرونها في اللعب واألنشطة التي يمكن أن تعزز مهاراتهم 

في اللعب.
االنضمام إلى لعب األطفال لتوسيع نطاق تعلم الطفل ومحاكاة   •

المهارات مثل التفكير واللغة المناسبة والسلوكيات اإليجابية.
توفير أوقات طويلة غير متقطعة ومتواصلة للعب لتطوير أفكار   •

األطفال وألعابهم.

كيف يمكنك المساهمة في تعلم طفلك من خالل 
اللعب؟

يعتمد نجاح األطفال كمتعلمين على أسس قوية تم تطويرها 
خالل مرحلة الطفولة. ويعزز التعلم القائم على اللعب المهارات 

األساسية والفهم والتصرفات التي تعتبر ضرورية لتعلم طفلك 
ورفاهيته مدى حياته. ويمكنك تشجيع تعلم طفلك من خالل:

مشاركة المعلومات حول اهتمامات طفلك وقدراته مع المربّين   •
حتى يتمكنوا من التخطيط ألنشطة اللعب لطفلك بناًء على 

وقدراتهم اهتماماتهم 
اللعب مع طفلك  •

مناقشة برنامج طفلك مع المربّين في خدمة رعاية طفلك،   •
واألنشطة التي يستمتع طفلك باللعب والمشاركة فيها

المطالبة بتوفير مساحات لعب آمنة وممتعة في مجتمعك   •
المحلي.


