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التعلمُّمنُّخاللُّاللعبُّفيُّ
أجواءُّالطفولةُّالمبكرة
ما هو اللعب؟ يحدث اللعب بصورة تلقائية عند
األطفال وهو مهم في عملية التعلم والنمو
والتعرف على الهوية .يتخذ اللعب أشكاالً
عديدة ،ويحدث في أجوا ٍء مختلفة داخل وخارج
األماكن المفتوحة ،وقد يشمل شخص واحد أو
العديد من األشخاص ،وربما يكون مفعّما ً
بالنشاط أو سلبياً ،له معنى وقيمة معيّنة
للمشاركين باللعب ،ويمكن أن يستلزم التفكير
ويكون مُرضيا ً ومسلياً.

يُقدم اللعب فرص ًا لألطفال لكي يتعلموا في
الوقت الذي يقومون فيه باالستكشاف ،واإلبداع
والتدبير والتخيّل .يُوفر اللعب بيئة داعمة
يستطيع فيها األطفال القيام بطرح األسئلة ،حل
المشاكل ,والمشاركة في التفكير النقدي .يمكن
للعب أن يوسّع تفكير األطفال ويعّزز رغبتهم
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لقد بيّنت الدراسات في جميع أنحاء العالم أن
األطفال يتعلمون و ينمون عندما يكونون
منشغلين في تجارب هادفة قائمة على اللعب.
يقوم التربويون الذين يعملون مع األطفال في
أجواء الطفولة المبكرة مثل؛ الروضة ،رعاية
الطفل ،الرعاية النهارية للعائلة وخارج ساعات
برنامج يلبي
الرعاية المدرسية ،بترتيب
ٍ
االهتمامات و الحاجات الفردية لكل طفل.

يوفر اللعب فرصة للنمو الجسدي معززاً
ثقة األطفال بأنفسهم ،و مقويا ً العضالت
الكبيرة والصغيرة و كذلك يساعد في تطوير
التناسق عند األطفال.
يستعمل األطفال م َُخيلتهم للقيام باألفعال التي
الحظوها ،على سبيل المثال ـ التظاهر
بتحضير وجبات الطعام أو اإلعتناء بطفل؛
القيام بعمل رجل اإلطفاء ،الطبيب؛ أو بائع
في محل .هذا يساعد األطفال على تعلم فهم
األدوار التي يقوم بها الناس في المجتمع.

تتضمن تجارب اللعب داخل وخارج األماكن
المفتوحة التي يتم التخطيط لها من قبل
التربويين و التي تتوقع أن تراها :الرسم،
القطع واللصق بالمقص والغراء،
استعمال مواد قابلة للتصنيع ،البناء بالقوالب،
ألعاب البناء ،أحجية الصور المقطوعة،
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اللعب مهم لجميع األطفال ،حيث يساعدهم
في إعطاهم معنى للعالم حولهم و اإلستمرار
إحساس قويٍ بالهوية .يلعب
في تطوير
ٍ
األطفال لوحدهم في بعض االحيان ،أو مع
طفل أو طفلين اخرين واللعب بمجموعات
صغيرة أو كبيرة من األطفال .يمكن أن ي ّتسم
اللعب بالضوضاء أو بالهدوء ،ويكون مفعّما ً
بالنشاط أو سلبياً.

يقوم التربويون بصورة عامة بإستخدام أساليب
تعلُّم مختلفة تساعد جميع األطفال في تطوير
حب التعُّلم ،والفضول ،والتساؤول لديهم،
والرغبة في التعرف على عالمهم والناس الذين
يقابلون .يمكن لألطفال من خالل اللعب أن
يتخيلوا ،يتظاهروا ،يبدعوا ،يستكشفوا،
يتحققوا ،يتواصلوا ،يسألوا ،يتكلموا ،يستمعوا،
يفكروا ،يشعروا ،يلمسوا ويشموا .يتضمن
اللعب التفاوض ،وحل المشاكل ،والقيام
بالمغامرات ،واختبار أشياء جديدة ،ومعرفة
كيف تعمل األشياء .سوف يتعلموا عن أنفسهم
وعن األخرين ويتعلموا قواعد اللعب ،وكسب
األصدقاء ،وتطوير عالقات ،وبناء الثقة
بالناس والتربويون واألطفال األخرون حولهم.
اللعب يعطي األطفال فرصا ً لالحتفال،
واإلنجاز ،والفشل ،والنجاح ،وارتكاب
األخطاء ،والتمرين ،واختبار معلومات
ت جديدة ،وتكوين األراء واتقان
ومهارا ٍ
مهارات ومعرفة جديدة.
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اللعب الفوضوي ،صبغ األظافر ،الحفر في
الرقعة الطينية ،التظاهر بالطبخ في
الصندوق الرملي ،عجينة اللعب والطين،
القيام باللعب ،مسرحيات درامية ،التنكر
باللبس ،الدمى المتحركة ،التلوين ،الطرق،
الرقص ،الغناء ،التسلق ،القفز ،الركض،
الوثب ،االستماع إلى القصص باإلنكليزية
واللغات األخرة ،سرد القصص ،اللعب
الخيالي ،قراءة الكتب ،اللعب بالماء،
اإلعتناء بالحديقة وغيرها.

يتم تحقيق ذلك عن طريق توفير تجارب
متنوعة قائمة على اللعب في بيئة تعلّم
مفتوحة يستطيع فيها األطفال التحرك بحرية
ما بين داخل وخارج األماكن المفتوحة.
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القواعد تساعد األطفال في الحفاظ على
سالمتهم ،اإلعتناء باألجهزة ودعم العدالة و
المساواة .فمثالً ،يمكن أن يقوم األطفال بخلق
قوانين يتبعونها عند انتظار دورهم في
استعمال األرجوحة .إن السماح لألطفال في
المشاركة في صنع القواعد سوف يساعد
تفكيرهم ّ
ويطور عندهم مهارات حل المشاكل،
والمهارات اإلجتماعية والتواصل ،وكذلك
مهارات مبادئ القراءة و الكتابة والحساب
لديهم .يجب أن تكون القواعد بسيطة بقدر
اإلمكان و تناسب عمراألطفال ومرحلة نموهم
لكي يكون من السهل تفهم غرضها.
يستطيع األطفال عند اللعب بناء معرفتهم
وأفكارهم الموجودة بطرق جديدة و ممتعة.
مثالً ،إذا ُسكِب الماء على رمل جاف،
سيُم َتص حتى تنتهي قدرة الرمل على
االمتصاص و من ثم تتشكل بُر ٌ
ك صغيرة من
الماء .يستطيع األطفال تعداد عدد أواني الماء
المحتاجة لتشكيل بركة .باإلمكان أن يقود هذا
الى أن يتعلم األطفال دروسا ً قيَّمة ومنها
اكتشاف الحقائق العلمية وعلم الرياضيات.
إذا قُمنا بمالحظة األطفال عند اللعب ،نرى
أنهم منتبهون على الدوام ،يستعملون حاسة
النظر ،والسمع واللمس لديهم وفي بعض
األوقات حاسة التذوق في التعلم عن العالم.
يمكن أن يقوم األطفال بإعادة بعض النشاطات
مرة بعد أخرى ،والمغامرة ،وتعلُّم وصقل
المهارات مثل تسلق أماكن عالية بأنفسهم أو

يمكن أن يسبب التعليم الرسمي والتدريب
على المعرفة والمهارات قبل أن يكون
األطفال مستعدين لذلك في أن يخسر الطفل
الثقة بنفسه واالنسحاب ،والقيام بسلوك غير
مقبول أو الشعور بالفشل .التعلّم من خالل
اللعب يسمح لألطفال بالتعلّم حسب قدراتهم
و كسب المعرفة والمهارات الم ّتسمة بالثقة
والتي يحتاج اليها الطفل في محاولة القيام
بالمهام واألفكار األكثر تعقيداً.
عندما ينتقل األطفال من مرحلة الطفولة
المبكرة الى المدرسة اإلبتدائية فإنهم ينتقلون
من التعليم القائم على اللعب الى تعليم م ّتسم
برسمية أكثر ونموذج قائم على التعليمات.
يقوم التربويون في أجواء الطفولة المبكرة
باستعمال اساليب متنوعة في التعليم .سوف
يكون هناك بعض النشاطات التوجيهية ضمن
الخدمة التي يحضرها طفلنا ،والتي تكون
اكثر رسمية مثل الموسيقى ،القصص و
النقاش .سوف يقوم األطفال بإتخاذ قراراتهم
بأنفسهم معظم أوقات النهار عن المكان الذي
يودون اللعب فيه ،مع من سيلعبون و المدة
التي يستغرقونها في اللعب بنشاط لعبة معينة.
يقوم التربويون بمد يد المساعدة واإلرشاد
عندما يحتاج اليها األطفال.

متى ما قرر األطفال القيام باللعب ،سيكون
هناك بعض القواعد التي تساعدهم في تعلم
التصرفات التي تكون مقبولة لدى اآلخرين.

ﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻓﺭﺹ ﻟﻠﺗﺣﺩﺙ ﻭ ﻁﺭﺡ
ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﱡﻡ ﺍﻟﻣﻔﺭﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .ﻳﺗﻌﻠﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ.
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ﺍﻟﺑﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺣ ّﻝ ﺃﺣﺟﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﻣﻘﻁﻭﻋﺔ ،ﺍﺭﺗﺩﺍء
ﻣﻼﺑﺳﻬﻡ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻥ ﺍﻟﺳﱠﻣﻕ/ﻓﻥ ﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ
ﺃﻭﺍﻟﺩﺭﺯ ،ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺿﻳﻘﺔ ،ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ
ﺍﻟﻣﻘﺹ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬﻡ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺛﺏ ﻭﺩﻓﻊ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺟﻭﺣﺔ .ﺟﻣﻳﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻡ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﺭﺿﻳﺔ ﻭﺗﻌﻣﻝ ﻛﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻟﻠﻁﻔﻝ ،ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺋﻝ
ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺩﻋﻣﻭﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟ ّﺗﻌﻠﻡ ﻋﻧﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
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