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بچپن کے ابتدائی ایام میں
کھیل کھیل میں سیکھنا
کھیل کیا ہوتا ہے؟ کھیلنا بچوں کی فطرت ہے اور
یہ ان کے سیکھنے ،ترقی کرنے اور انہیں
احساس تشخص دالنے کے لیے بہت اہمیت رکھتا
ہے۔ کھیل کئی طرح کے ہوتے ہیں ،اندرون خانہ
و بیرون خانہ ،ان میں ایک یا زیادہ اشخاص
شرکت کرسکتے ہیں ،زیادہ یا کم شمولیت درکار
ہوسکتی ہے ،ان افراد کے لیے جو کھیلوں میں
حصہ لیتے ہیں ان کی ایک خاص اہمیت و افادیت
ہو سکتی ہے ،کھیلنے کےلیے سوچنے کی
ضرورت پڑتی ہے اور یہ کافی مفید اور تفریح
سے بھرپور ہو سکتے ہیں۔

کھیل بچوں کو سیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں
جوں جوں وہ دریافت کرتے ،تخلیق کرتے،
بہتری التے اور سوچتے ہیں۔ کھیل ایسا موزوں
ماحول فراہم کرتے ہیں جہاں بچے سوال
کرسکتے ،مسائل حل کرسکتے ہیں اور تنقیدی
طور پر سوچ سکتے ہیں۔ کھیلوں بچوں کی سوچ
کو وسیع کر سکتے ہیں اور ان کی جاننے اور
سوچنےکی خواہش میں اضافے کابا عث بن
سکتے ہیں۔ )(EYLF, 2009 p. 15
عالمی سطح پر ہونے والی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ
جب بچے بامقصد اور تجربات پر مبنی کھیلوں
میں شمولیت کرتے ہیں تو وہ سیکھتے اور ترقی
کرتے ہیں۔
معلمین جوبجوں کےابتدائی ایام میں ان کے ساتھ
کام کرتےہیں جیسا کہ کنڈرگارٹن ،چائلڈ کیئر،
فیملی ڈے کیئر اور سکول کے اوقات سے باہر
دیکھ بھال کرنے والے ،ایسی منصوبہ بندی

کھیلوں سے بچوں کی جسمانی نشوونما ہوتی
ہے جس سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا
ہے ،ان کے بڑے اور چھوٹے اعضا مضبوط
ہوتے ہیں اور بچوں کے درمیان رابطے کو
بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔
بچے اپنے تخیل کو بروئے کارالتے ہوئے
جس کا مشاہدہ کرتے ہیں اس پر عمل کرتے
ہیں۔ جیسا کہ کھانا بنانے یا کسی بچے کی
دیکھ بھال کرنے کا مظاہرہ کرنا؛ آگ بجھانے
والےشخص یا کسی ڈاکٹر یا ایک دکاندار کا
کردار ادا کرنا۔

معلمیں کے مرتب کردہ ان ڈور اور ٗآوٹ ڈور
کھیلوں کے تجربات جن کی آپ توقع
کرسکتے ہیں ان میں شامل ہیں :ڈرائنگ،
قینچی سے کاٹنا اور گوند سے چپکانا،
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بچوں کے لیے کھیلنا اہم ہوتا ہے ،اس سے
انہیں اپنی دنیا کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے
اور ان میں ایک مضبوط احساس تشخص
پروان چڑھتا رہتا ہے۔ بچے کبھی اکیلے
کھیلتے ہیں ،کسی ایک یا دیگر دوبچوں کے
ساتھ کھیلتے ہیں اور بچوں کے چھوٹے یا بڑے
گروپ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کھیل شور یا
خاموشی کے ساتھ اور کافی بھاگ دوڑ یا اس
کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔

معلمین عام طورپر مختلف تعلیمی طریق کار
اختیار کرتے ہیں تاکہ تمام بچوں میں سیکھنے
کا جذبہ ،جاننے کی خواہش ،تجسس ،اپنی دنیا
اور جن لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے ان
کے بارے میں دلچسپی کو بیدا ر کیا جا سکے۔
کھیلوں کے ذریعے بچے سوچ سکتے ہیں،
اداکاری کرسکتے ہیں،تخلیق کرسکتے ہیں،
ڈھونڈھ سکتے ہیں ،تحقیق کرسکتے ہیں ،بتا
سکتےہیں ،سوال پوچھ سکتے ہیں ،سن سکتے
ہیں ،محسوس کر سکتے ہیں ،چھو سکتے ہیں
اور سونگھ سکتے ہیں۔ کھیلوں میں بات چیت
کرنا ،مسئلے کو حل کرنا ،خطرات مول لینا،
نئی چیزوں کو استعمال کرنا اور دوسروں کو
کام کرتے ہوئے دیکھنا سب شامل ہوتا ہے۔ وہ
اپنے اور دوسروں کے بارے میں سیکھتے
ہیں ،کھیل کے ضابطوں کے بارےمیں انہیں پتہ
چلتا ہے ،وہ دوست بناتے ہیں ،تعلقات بناتے
ہیں ،ےاپنے ارد گرد کے لوگوں ،معلمین اور
دیگر بچوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کھیلوں سے
بچوں کو خوشں ہونے ،مقصد حاصل کرنے،
کامیاب و ناکام ہونے ،غلطیاں کرنے ،مشق
کرنے ،نئی معلومات اور صالحیتوں کو
آزمانے ،اپنی رائے بنانےاور نئی صالحیتوں
اور علم کو حاصل کرنےکے مواقع ملتے ہیں۔
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کچرے سے دوبارہ تیارکردہ چیزوں کو
استعمال کرنا ،اینٹوں سے تعمیر کرنا،
کھلونے بنانا ،بھول بھلیوں والی پہیلیاں حل
کرنا ،رنگوں کے ساتھ کھیلنا ،انگلیوں کو
رنگنا ،مٹی میں کھدائی کرنا ،ریتلی جگہ پر
کھانا بنانے کا مظاہرہ کرنا ،پیڑے او ر مٹی
کے برتن بنانا ،گیم کھیلنا ،ڈراموں میں حصہ
لینا ،کپڑے پہننا ،کٹھ پتلیاں ،پینٹنگ،
ہتھوڑابازی ،ڈانس کرنا ،گانا گانا ،پہاڑی
پرچڑھنا ،جمپ لگانا ،دوڑ لگانا ،رسی سے
کودنا ،انگریزی اور دیگر زبانوں میں کہانیاں
سننا اور سنانا ،تخلیاتی کھیل ،کتابیں پڑھنا،
پانی کے کھیل ،باغبانی اور بہت کچھ ۔

کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک کی انفرادی دلچسپی
اور ضرورت کو پورا کر سکیں۔ معلمین ایک
کھلے تعلیمی ماحول میں تجربات پر مبنی
متنوع کھیلوں کو پیش کرتے ہیں جہاں بچے
ان ڈور اور ٗآوٹ ڈور جگہوں پر آزادی سے
گھومتے ہیں۔
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اختیار کرنا سیکھتے ہیں جو دوسروں کے
لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ ان قواعد کی وجہ
سے بچوں کو خود کو محفوظ رکھنے میں،
اپنے سازوسامان کی حفاظت کرنے اور
انصاف و مساوات پر عمل کرنے میں مدد
ملتی ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کا جھولے
میں اپنی باری کے انتظار کے بارے میں
قواعد بنا لینا۔ بچوں کو قواعد بنانے میں شامل
کرنے سے ان کی سوچنے اور مسئلے کو
حل کرنے کی صالحیت میں مدد ملتی
ہے،بات چیت کرنے اور سماجی صالحیت
کے ساتھ ان کی گنتی کرنے اور لکھنے
پڑھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ان قواعد کو
ہرممکنہ حد تک سادہ ہونا چاہیے اور بچوں
کی عمر اور صالحیت کے مطابق ہونا چاہیے
تاکہ وہ ان کا مقصد سمجھ سکیں۔
کھیل کے دوران بچے اپنی موجودہ علم اور
خیاالت کو کئی نئے اور دلچسپ طریقوں
سے بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طورپر اگر
پانی کو خشک ریت میں ڈاال جائے تو وہ
اسے جذب کرتی چلی جائے گی تادیر کہ وہ
مزید جذب نہ کر سکے تب پانی کا تاالب بننا
شروع ہو جائے گا۔ تاالب کے بننے میں پانی
کے جتنے برتن استعمال ہوتے ہیں بچےان
کی تعداد کا شمار کر سکتے ہیں۔ اس سے ان
کے سیکھنے میں قابل قدر اضافہ ہوتا ہے
جس میں سائنسی اور ریاضی کے حقا ئق کی
دریافت شامل ہوتی ہے۔
اگر ہم کبھی بچوں کو غورسے کھیلتا دیکھیں
تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مستقل طور پر
چوکنا ہوتے اور اپنی بصارت ،سماعت،
چھونے اور بعض اوقات چکھنے کی
صالحیت کے ذریعے دنیا کے بارے میں
سیکھ رہے ہوتے ہیں۔

اس سے بچوں کومعا شرے میں لوگ جو
مختلف کردار ادا کرتے ہیں ان کو سمجھنے
میں مدد ملتی ہے۔
قبل از وقت رسمی طور پر پڑھانے ،تعلیمی
اور دستکاری کی ہدایات سے بچوں کا اعتماد
کھو سکتا ہے ،وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے
ہیں ،ناقابل قبول رویہ اختیار کر لیتے ہیں یا
احساس ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھیل
کے ذریعے سیکھنے سے بچوں کو اپنے
حساب سے پڑھنے اور پر اعتماد طریقے سے
علم اور صالحیتوں کو حاصل کرنے کا موقع
ملتا ہے جن سے وہ زیادہ مشکل صورتحال
اور کاموں سے نبردآزما ہو سکتے ہیں۔
جب بچے عمر کے ابتدائی ایام سے گذر کر
پرائمری سکول میں جاتے ہیں تو وہ آہستہ
آہستہ کھیل ہی کھیل کے سیکھنے سکھانے
سے زیادہ رسمی طریقہ تعلیم و ہدایت کی
طرف راغب ہو جاتے ہیں۔
معلمین عمر کے ابتدائی ایام کے دوران
مختلف تدریسی طریقے اختیار کرتے ہیں۔
جن اجتماعات میں ہمارے بچے جاتے ہیں
وہاں کچھ خاص قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں
جو کہ قدرے زیادہ رسمی ہوتی ہیں جیسا کہ
موسیقی ،کہانیاں اور بحث و مباحثے۔ دن کے
زیادہ حصے کے دوران بچے ازخود فیصلہ
کرتے ہیں کہ انہیں کہاں کھیلنا ہے ،کس کے
ساتھ کھیلنا ہے اور کسی خاص کھیل کی
سرگرمی میں کتنی دیر لگانی ہے۔ جب بچوں
کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تب معلمین مدد
اور راہنمائی کرتے ہیں۔
جب بھی بچے کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں،
تب کچھ قواعد کی مدد سے وہ ایسا رویہ
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ﺑﭼﮯ ﺑﻌﺽ ﮐﺎﻡ ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ،ﺧﻁﺭﺍﺕ ﻣﻭﻝ ﻟﻳﺗﮯ
ﮨﻳں ،ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﯽ ﺻﻼﺣﻳﺗﻭں ﮐﻭ ﺑﺭﻭﺋﮯ ﮐﺎﺭ ﻻﺗﮯ ﮨﻳں
ﺟﻳﺳﺎ ﮐہ ﮐﺳﯽ ﺍﻭﻧﭼﯽ ﺟﮕہ ﭘﺭ ﺧﻭﺩ ﭼڑﻫﻧﺎ ﻳﺎ ﮐﺳﯽ
ﭘﮩﻳﻠﯽ ﭘﺭ ﻣﮑﻣﻝ ﺩﺳﺗﺭﺱ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭ ﻟﻳﻧﺎ ،ﺍﭘﻧﮯ ﮐﭘڑے
ﭘﮩﻥ ﻟﻳﻧﺎ ﻳﺎ ﺭﻧﮓ ﺑﻬﺭﻧﺎ ،ﮐﺳﯽ ﺗﻧﮓ ﭘﭨﯽ ﭘﺭ ﺗﻭﺍﺯﻥ ﻗﺎﺋﻡ
ﺭﮐﻬﻧﺎ ،ﻗﻳﻧﭼﯽ ﮐﺎ ﺧﻭﺩ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﮐﺭﻧﺎ ،ﮐﺳﯽ ﺟﻬﻭﻟﮯ ﭘﺭ
ﮐﻭﺩﻧﺎ ﻳﺎ ﺧﻭﺩ ﮐﻭ ﺩﻫﮑﺎ ﻟﮕﺎﻧﺎ۔ ﻳہ ﺳﺭﮔﺭﻣﻳﺎں ﮐﻡ ﻭ ﺑﻳﺵ
ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ،ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﮐﮯ
ﻟﻳﮯ ﺟﻭ ﮐہ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺳﻳﮑﻬﻧﮯ ﻣﻳں ﻣﺩﺩ ﮐﺭﺭﮨﮯ ﮨﻭﺗﮯ
ﮨﻳں ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻔﻳﺩ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﻳں۔

ﮐﻬﻳﻝ ﮐﻬﻳﻝ ﻣﻳں ﺳﻳﮑﻬﻧﺎ

ﮐﻬﻳﻝ ﺳﮯ ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﺑﺎﺕ ﮐﺭﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺳﻭﺍﻝ ﮐﺭﻧﮯ،
ﺫﺧﻳﺭﻩ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﻭ ﺑڑﻫﺎﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﮯ ﺯﻳﺭﻋﻣﻝ ﻻﻧﮯ،
ﻟﮑﻬﻧﮯ ﭘڑﻫﻧﮯ ،ﺭﻳﺎ ﺿﯽ ﺍﻭﺭ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﺻﻼﺣﻳﺗﻭں ﮐﻭ
ﭘﺭﻭﺍﻥ ﭼڑﻫﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻣﻳﺳﺭ ﺁﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﮐﻬﻳﻝ ﮐﮯ
ﺫﺭﻳﻌﮯ ﺑﭼﮯ ﺳﻳﮑﻬﺗﮯ ﮨﻳں ﮐہ ﮐﻳﺳﮯ ﺩﻭﺳﺭے ﻟﻭﮔﻭں
ﺳﮯ ﺑﺎﺕ ﮐﺭﻧﯽ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻕ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﻧﺎ ﮨﮯ۔
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