
 

  –اللعب أساسه وهدفه التعل م 
 دليل اللعب لوالدي األطفال بين سن الوالدة إلى سنتين ونصف

Play is all about learning -  
A guide to play for parents of children 0 – 2 1/2 years 
 

 .المقالة التالية من إعداد دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز  
 

" العمل اليومي "واللعب هو  .  جزء مهم من حياة األطفال الصغار منهم والكبارفهو. اللعب أآثر من مجر د لهو
فاألمهات واآلباء . والوالدان هما أول معل مي أطفالهما وأآثرهم أهمية . لألطفال، حيث أنه يساعدهم على التعل م والنمو

 المهم أيض ا أن يلعب األطفال مع  آما أنه من. يستطيعون مساعدة األطفال على تحقيق أآبر قدر من الفائدة من اللعب   
 .أجدادهم وأخواتهم وإخوانهم واألقارب واألصدقاء   

 
 :اللعب مهم لألطفال ألنه يساعدهم على

o معرفة عالمهم 
 معرفة آيف يقومون باألشياء •
 حل المشاآل •
 التعامل مع الشعور •
 أن يطو روا الثقة بأنفسهم  •
 أن يصبحوا أقوياء  •
 ).المشارآة وانتظار الدور (ومعرفة آيفية التعامل مع اآلخرين •

 
 .فيما يلي بعض األمثلة عن آيفية تعل م الطفل ونموه الذهني نتيجة اللعب 

 
o  إن هذا يساعد األطفال الصغار والذين بدأوا الحبو على التعل م على  –وضع علبة صغيرة في علبة أآبر 

 .استعمال أصابعهم ووضع األشياء داخل أشياء أخرى
 تساعد هذه األشياء الطفل على تعل م مهارات وممارستها  –ق وإدخال الخيط في الخرز   الرسم والتلوين واللص   •

 ).والتعل م على الصبر (
 .فهذا يساعد األطفال على تطوير خيالهم وقدرتهم الخالقة. لبس مالبس جميلة •
ى فهم يساعدهم عل) مثل أمهات أو آباء أو بالغين آخرين (التظاهر بأنهم أشخاص آخرون  . اللعب المسرحي  •

إن إعادة تمثيل المواقف المزعجة يمكن أن تساعد األطفال على التعايش مع    . األدوار التي يقوم بها البالغون 
 .آما أن التمثيل المسرحي يساعدهم على استعمال خيالهم. شعورهم

 
 :من المفيد أن تلعب مع أطفالك الصغار واألآبر سن ا

o حون أآثر قرب افاللعب يساعدآم على معرفة أحدآم اآلخر وتصب. 
وهو يجعل األطفال يشعرون أنك تحبهم ومهتم بهم، علم ا بأن الشعور بالحب يساعد األطفال على التعل م   •

 .والنمو ذهني ا
 .وهما يستطيعان مساعدة أطفالهما على التعل م من خالل اللعب. والوالدان أخبر الناس بأطفالهما    •

 
 

 :ب عن طريق ما يلييستطيع الوالدان تحقيق فائدة أآبر من اللع
 

 .جلب أشياء مثيرة لألطفال آي يلعبوا بها
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إذ . وال تحتاج لذلك ألعاب ا غالية الثمن •

يستطيع األطفال أن يلهوا ويتعلموا بألعاب 
قطع خشبية، مجموعات (رخيصة الثمن 

والواقع أنك  ). حيوانات، تلوين، أوراق
األآثر إثارة لطفلك، وطفلك يستمتع  " اللعبة"

 .معك أآثر من أي شيء آخراللعب 
 

استعمل أشياء موجودة في المنزل مثل علب   •
الكرتون والمالعق الخشبية والعلب   

 والمالبس القديمة    وحلل الطبخ  البالستيكية
 .للبسها والتنك ر بها

 –في منطقتك * وقد تكون هناك مكتبة ألعاب •
استفسر من مرآز صحة الطفولة المبك رة  

 .ةالمحلي أو المكتبة المحلي 
 

 إيجاد وقت للعب مع األطفال
 .تكون الحياة مليئة بالمشاغل أحيان ا، وقد يشعر الوالدان بالتعب، غير أن هناك أمور ا ال تحتاج لكثير من الوقت والجهد   

 :يستطيع األمهات واآلباء أيض ا
  في المنزلعملهم يؤدون التحدث مع األطفال والغناء لهم عندما  •
إعطاء اإلسفنجة للبابا عندما يغسل السيارة،   : لبسيطة التي يستطيعون تدبر ها مثال باألعمال اإشراك األطفال  •

 .إعطاء المالقط عند نشر الغسيل، المساعدة بنفض الغبار
  .  شراء الحاجياتما تكون في الباص أو عند الداللة على األشياء عند  •
 .الجلوس مع ا بهدوء للنظر في آتاب صور أو قراءة قصة  •

 
 .طفال األآبر سن ا أو األقارب المساعدة في اللعب أو التحدث مع األطفالاطلب من األ

 
 دع األطفال يلعبون بطريقتهم

o "مثال  بناء بيت بقطع (البالغون غالب ا على طريقة لعب األطفال بإخبارهم آيف يجب أن يلعبوا   " يسيطر
لكن  ).  تضع قطعة خشبية فوق أخرىمثال  آيف(تحتاج أحيان ا لتعليم األطفال طريقة عمل األشياء ). خشبية

 إذ أن ذلك يساعدهم على .من المهم أيض ا إتاحة المجال لألطفال آي يكونوا أحرار ا ويأتوا بأفكار من أنفسهم
إن ترك األطفال يلعبون بطريقتهم ال يعني ترك المجال لهم ليفعلوا . أن يفك روا بأنفسهم وأن يحلوا المشاآل 

بل يظل عليك التأآ د من عدم إلحاق األذى بأنفسهم أو الضرر    . ن على الجدار مثال   آالتلوي–أي شيء يريدونه 
 .بأي شيء في البيت

آل ما يريدونه هو أن تكون أنت على . دع طفلك يكون القائد، إذ يحب األطفال أن يفعلوا أشياء بأنفسهم أحيان ا •
ومن الطبيعي أن يلعب األطفال  . قررون دعهم ي.مقربة منهم، لكنهم في أحيان أخرى يريدونك أن تلعب معهم

واأللعاب التي يمكن أن . ، أي أنهم يلعبون إلى جانب اآلخرين وليس معهم"بطريقة محاذية"في هذه السن 
 .قد تريح الطفل بدرجة آبيرة) آالرسم(تقوم بها بصورة محاذية مع طفلك 

o  هاأشياء ال يريدب للعبال تضغط على الطفل. 
 

 اللعب معهم
 .آن جزء ا من اللعب وليس مجر د مشرف عليهم.  األرض والعب باأللعاب معهماجلس على �
 : لماذا ال تبني بيت ا؟ من األفضل أن تعل ق على ما قام به الطفل، مثال : بدال  من طرح سؤال مثل •

 
 "إنك اآلن تبني بيت ا"
 "لقد وضعت بعض القطع الخشبية في الشاحنة"

 
فذلك يعطيهم االنطباع بأنك مهتم . علونه بدال  من إخبارهم ما يجب عليهم أن يفعلوهإن هذه طريقة جيدة لمتابعة ما يف

 .بهم أيض ا
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 اعرف متى يريد األطفال أن يلعبوا ومتى يريدون أن يتوقفوا 

  
وال يستطيع . األوقات الجيدة للعب مع الرض ع واألطفال هي عندما يكونون متيق ظين تمام ا، وليس تعبانين أو جائعين 

ومن . وقد يكون من األفضل اللعب لمدد قصيرة في فترات متقاربة. رض ع واألطفال الصغار الترآيز لفترات طويلة ال
 :الدالئل على أن الطفل يريد التوقف عن اللعب 

o التثاؤب 
 االبتعاد عن اللعب  •
 .التململ •

 
 .فهذه الدالئل يجب أن تعني لك أن عليك تجربة ألعاب جديدة أو أخذ قسط من الراحة 

 
 
 

 اللعب في أعمار مختلفة
يمكنك الحصول على مزيد من األفكار من مرآز صحة الطفولة   . فيما يلي أفكار لألطفال في مراحل مختلفة من العمر

 .المبكرة أو مجموعة اللعب
 

ه  عندما يكون الطفل في شهور . إن الكالم أو الغناء أو إخبار القصص أو قراءة الكتب من األمور الجيدة في أية سن    
وإذا آنت ال تستمتع بالقراءة فإنه من المفض ل أن تظل هناك آتب . األولى أر ه الصور في الكتب وقل له قصص ا بسيطة 
أخبر األطفال في مرحلة الحبو واألآبر سن ا قصص ا عن نفسك . في البيت، إذ يمكنك الداللة إلى الصور لطفلك

عندما آانت جدتك صبية آانت تقوم بكذا "أو ..."  يأخذني إلى عندما آنت طفال  صغير ا آان والدي "وعائلتك، مثال  
 .إن مثل هذه األشياء تجعل األطفال يعتادون على أصوات الكلمات وأنماط اللغة...". و
 

لكن هذا معناه أن للطفل مجاال  أقل . إذا لم يكن هناك مكان للعب فقد يبدو من األسهل أن تترك الطفل يشاهد التلفزيون
إن الكثير من أفكار اللعب التالية مناسبة للمساحات ). إال  إذا جلست معه وشرحت له عم ا تشاهدانه(عل م للعب والت
 .الصغيرة

 
 
 

  أشهر9من سن الوالدة إلى 
 

تحدث إليهم أثناء . فالتحدث إلى األطفال يساعدهم على تعل م نطق وفهم الكلمات. تحدث إلى الطفل وغني له  •
. دل هم على األشياء عندما تذآرها". اآلن سنذهب إلى السوق"، "اآلن وقت العشاء"، قيامك باألشياء المختلفة

قل د تعابير وجوه األطفال وابتسم لهم وشج عهم عندما يقلدوا  . وعندما يصدر الطفل الرضيع صوت ا رد عليه
 .يحاول معظم األطفال تقليد التعابير الوجهية منذ األسبوع األول لوالدتهم . تعابير وجهك

والرض ع واألطفال في مرحلة الحبو ال تكون   . إن مسك األشياء وتلم سها يساعدان األطفال على التعل م  •
أعط  األطفال ألعاب ا مأمونة وأشياء .إذ أنهم يريدون معرفة عالمهم. تصرفاتهم سيئة عندما يمسكون األشياء

إن جعل القرقعة  . و الخيطانيمسكون بها، مثل األلعاب الطرية والقرقعات والمالعق وآرات الصوف أ  
 .تصدر صوت ا تجعل األطفال يدرآون أن باستطاعتهم جعل األشياء تحصل

وهذا  . فهذا يساعدهم على التعل م على رفع رؤوسهم. دع األطفال يلعبون على بطونهم لمدة من الزمن آل يوم •
هم على بطانية نظيفة ابحث عن مكان آمن على األرض وضع. يجعلهم أقوى ويمكنهم من أن ينظروا حولهم

 .على األرض، لكن ابق معهم وال تدعهم يغفون وهم على بطونهم
 
 
  شهر ا18 – أشهر 9
 
قل للطفل عم ا . أو اصنع دفتر فيه قصاصات وأشر إلى الصور. إخبار القصص أو قراءة آتب قصص بسيطة* 

 .يحصل في الصورة
 . سام على الورقبقلم تلوين غير" يشحبر"دع الطفل . بالقلم" الشحبرة* "
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 .أغاني وأناشيد* 
 
 
 

 
 ألعاب العوم وملء  وإفراغ –اللعب بالماء * 

دائم ا ابق مع األطفال عندما يكونون . (العبوات
 )قرب الماء

 .قطع البناء* 
امأل علبة بأشياء مختلفة مأمونة الجانب * 

ولتكن بأشكال وألوان . وبعض قطع القماش
قل . اخل العلبةدع الطفل يستكشف ما بد. مختلفة

 .له أسماء األشياء
 .إصدار أصوات باستعمال حلل الطبخ  * 
 
 
 

  شهر ا إلى سنتين ونصف18
  

 .لبس ثياب مختلفة •
o التلوين باألصابع. 
 .لصنع أبراج أو بيوت اللعب. علب آرتون •
 .ألعاب الكلمات •
 .لرميها أو رطمها أو رآلها. الكرة •
o تحتاج لكوب من الطحين العادي ونصف آوب ملح وملعقة  .فيما يلي طريقة بسيطة لصنعها. عجين اللعب 

. آبيرة من الزيت وملعقة أو اثنتين آبيرتين من آريم الترتار وآوب ماء مع إضافة شيء من صبغة الطعام
حر ك الخلطة باستمرار إلى أن تصبح سميكة  .  دقائق5 إلى 3اطبخ الخلطة على نار متوسطة الحرارة لمدة     

بر دها واعجنها إلى أن تصبح ناعمة . ا من حلة الطبخ دون أن يلصق منها شيئ   ويصبح باإلمكان رفعه
 .الملمس، واحفظها في البر اد 

 
 اللعب مع الطفل الصغير عندما يكون هناك طفل جديد لالعتناء به

  
 

o    على آالرسم(ابدأ النشاط   . حض ر للقيام بنشاط يستطيع طفلك القيام به وأنت على مقربة منه مع الطفل الجديد 
 . مع طفلك قبل إطعام طفلك الصغير أو تحميمه) الورق بأقالم التلوين

 
 وماذا أفعل إذا آان اللعب يجعل البيت غير مرتب؟

اجعل عملية الترتيب لعبة يستطيع . خصص علبة أو خزانة لأللعاب بحيث يكون باستطاعتك ترتيب المكان بسرعة  
يت مرتب ا، لكن من المهم أيض ا أن نعرف أن اللعب يساعد األطفال على  من الجميل أن يكون الب. األطفال مساعدتك بها

 .التعل م والنمو
 
 

  إنها مفيدة لألمهات واآلباء واألطفال– مجموعات اللعب
 .إن مجموعات اللعب موجودة في معظم المناطق •

وهي ت عتبر طريقة تتميز بالود لجمع الوالدين    
بعض وفي . واألطفال مع والدين وأطفال آخرين 

ال تدع . هذه المجموعات أشخاص يتحدثون لغتك 
الحياء يمنعك من االنضمام إلى إحدى هذه  
المجموعات لمجر د أن لغتك اإلنكليزية محدودة   
أو ألنك ال تتحدث اإلنكليزية بتات ا، إذ يستطيع 
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  وفي. األطفال المساعدة على تعريفك بوالدي أطفال آخرين دون حاجة الستعمال الكثير من الكلمات
مجموعات اللعب تعطي آما أن .  يلعب األطفال مع أطفال آخرين ويعقدون صداقات جديدةمجموعات اللعب

 .الوالدين فرصة لمشارآة أفكارهما عن تربية األطفال ومشاآلها  
 من جانب مجموعات من السكان، بينما يقوم والدو األطفال أنفسهم بإدارة     مجموعات األطفالت دار بعض   •

  شراءتغطية تكاليفلمساهمة في  رسم ا بسيط ا ل أحيان ا إما مجانية أو يدفع أعضاؤها وهي. ربعضها اآلخ
والوالدون هم المسؤولون عن اإلشراف على األطفال في مجموعات اللعب،     . األشياء التي يلعب بها األطفال

 .غير أن هناك مرشدين مدر بين في بعض المجموعات يساعدون في األنشطة 
 

 بمرآز صحة الطفولة المبك رة المحلي   يمكن االتصال عن مجموعات اللعب في منطقتك زيد من المعلوماتلممعرفة ا ل
لآلباء واألمهات من (وإذا أردت أن تبدأ مجموعة لعب في منطقتك  .  بجمعية مجموعات اللعب لوالية نيو ساوث ويلز أو

 . مساعدتكجمعية مجموعات اللعبفباستطاعة ) خلفيتك اللغوية
 
 آنت بحاجة لمساعدة في إجراء مكالمات هاتفية باللغة اإلنكليزية يمكن االتصال بخدمة الترجمة الخطية إذا

 . 450 131على ) Translating and Interpreting Service - TIS(والشفهية 
 

 Multiculturalيمكنك االط الع على المزيد من المعلومات الصحية باللغة العربية وذلك بزيارة موقع  
 Communication�العنوان هو.  على شبكة اإلنترنت : 
 

تم إعداد ورقة المعلومات هذه على أساس معلومات من اختصاصيين صحيين في دائرة صحة نيو ساوث ويلز 
 .الية نيو ساوث ويلز جمعية مجموعات اللعب لووآاريتاني وتيسيليان و

 
لذلك قد يتعي ن عليك . إن أرقام الهاتف صحيحة بتاريخ إعداد هذه النشرة، إال  أننا ال نقوم بتغييرها حسب الحاجة   

 .التأآد من األرقام بمراجعة دليل الهاتف
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