
 

 

 تساعد الطفلالهامة التي  تعليميةال لعابمن األ 8و أهمية اللعب لألطفال

 على النمو والتطور

 التعلّم؟هل يعاني طفلك من صعوبات في 

 الطويل؟هل يشعر طفلك باإلرهاق أو الملل خالل العام الدراسي 

 الدراسة؟هل يفّضل طفلك اللّعب على 

 كيف يمكن استغالل رغبة طفلك في اللعب

 الدراسي؟ وزيادة تحصيلهفي عملية التعلّم 

          !ويلعبده بل دعه ينطلق ال تقيّ  وحب االكتشاف وسرعة البديهةكاء ى بالذّ طفل يتحلّ  تربية في ترغب كنت إذا

  ،الفتيّة ذاكرتهموتنّشط  م،التعلّ  لة لدى األطفال علىلمفضّ ن خالل ممارسة النشاطات واأللعاب ام الحركة ساعدت  

 وتزيد سنقّدم في هذا المقال ثمانية مقترحات ألكثر األلعاب التي تًساعد األطفال على التعلّم وإثراء الفكر وإغناء المعرفة.

فعمة بالنشاط والحيوية. دوافعهم من قبلين على العلم والمعرفة بروح م   وتنّمي لديهم عقلية مرنة تجعلهم م 

 

أخذ قسطاً من الراحة إلعادة اء أطفالهم الوقت من أجل اللّعب واهتماماً كافياً إلعطولوا الكثير من اآلباء ال ي   الحظ، لسوء

فعمةتهيئتهم من جديد ل  منهم ويطلب غلقةم   ةدراسيّ  فصول في عالقين األطفال يكون ما، فغالباً بالنشاط النطالق بروح م 

 .لساعات ساكنين البقاء

فذلك  متكرر، يحصلون على فرصة إلراحة أدمغتهم بشكل أو ،تعليميةال لعاباألممارسة  خالل من األطفال ميتعلّ  عندما 

ً  سلوكهم نحسّ ي والنشاط الفكري  التركيز وزيادة الدراسي الفصل في التوترالضغط النفسي و تقليل إلى يؤدي مما ،أيضا

ً  الطالب يفهم. المشاركةحب و الذاكرة ما يعّزز لديهم  ،اللعب خالل من مونيتعلّ  عندما أعمق مستوى على أيضا

درة الطفل م مقيحجّ ا بالتلقين الذي يقيّد الذاكرة وفي تلقّي المعلومة بدالً من تلقيه كافة حواسهممن خالل إشراك  التصويرية

 حيث  تجعل الطفل أكثر سعادةم التعلّ  عمليّة حاكمة العقلية، باإلضافة إلى أن ممارسة الحركة البدنية فيالم  على االستيعاب و

 من العملية التعليمية. رضىو

 

 :االستمتاع في آنو مالتعلّ تساعد الطفل على ومتنّوعة  مختلفة تعليمية ألعاب ثمان

 المعجونصنع األشكال ب .1

تنشيط الجانب اإلبداعي في تعزيز عملية التعلّم و سنوات(حتى ست )من سنة وتناسب هذه اللعبة األطفال األصغر سناً 

 األلعابشكال المختلفة من حيث يعتبر اللعب بالمعجون من خالل صنع األللطفل من خالل تعزيز مهارات التعبير لديه، 

ً ووالمفّضلة لدى األطفال  المحببة التعليمية لصغار سهم بشكل كبير في تعليم األطفال اي لهم، والذي مفيداً و نشاطاً ممتعا

ى ساعد الطفل عل... حيث ي أغراض الصفالهندسية وبعض األشكال األلوان ولحيوانات والنباتات وأشكال متنوعة كا

 التسلية.المرح ومن مع إضفاء طابع والمعرفة التعلّم 

اإلدراكية من خالل في تعزيز مهارات الطفل الحسية والحركية و يعتبر اللّعب بالمعجون من الوسائل التعليمية الهامة

عي ط الجانب اإلبداتنشيفي عملية صياغة األشكال المختلفة، باإلضافة لس الطفل بالتناغم مع حركة اليدين تنشيط عمل حوا

في حال تشارك طفلك في صنع األشكال بالمعجون مع أصدقائه، فسيمنح ذلك طفلك الصغير في االبتكار وإيجاد الحلول. و

 .تعزيز مهاراته في التّشارك والتّواصلفرصة هاّمة في 

إغناء المعرفة من خالل تعزيز مهارات الطفل الحسيّة الطفل فرصة للتعلّم ويمنح اللعب وصنع األشكال بالمعجون 

 والحركيّة واإلدراكية مع إضفاء طابع المرح على عملية التعلّم.
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إثراء عملية التعلّم، في دعم وسنوات( حتى ست سنة و )منتعتبر لعبة المكعبات لعبة مثالية لألطفال بفئات عمرية صغيرة 

لدى الطفل وتعزيز الجوانب الفكرية واإلبداعية لديه، بدءاً من تعزيز النمو فمن خالل هذه اللعبة يتم تنمية عدة مهارات 

باإلضافة إلى مساعدة  ،ب الواحدمعنى الجاذبية بحسب وزن المكعّ ازن المكعبات واإلدراكي لمفاهيم متعددة كتوالفكري و

 الطفل على التعّرف بشكل عملي على بعض األشكال الهندسية.

في بناء األشكال المتعددة باستخدام  نب اإلبداعي في إظهار مهاراتهالجاه اللعبة الجانب الحماسي للطفل وكما تثير هذ

ألطفال اآلخرين تنميتها لدى الطفل من خالل مشاركة اللعب مع اوإلى تعزيز المهارات االجتماعية  المكعبات، باإلضافة

 بث روح التعاون فيما بينهم.و

في  صقل مهاراته الحركيةباإلضافة إلى سهم في تنمية مهارات اللغة لدى الطفل جهة أخرى، فإن اللعب بالمكعبات ي من

الصحيح، وضع تلك المكعبات في مكانها كال الكبيرة باستخدام المكعبات وعلى التحّكم بيديه ال سيما أثناء بناء األش قدرته

إدراك أهمية الوقوع في الفشل كسبيل للوصول إلى وحل المشكالت في  الطفل كما يحّسن اللعب بالمكعبات مهارات

 الشّك أنه سيخفق عدة مرات قبل الوصول إلى محاولته ،، فحين يحاول طفلك إنشاء منزل مثالً باستخدام المكعباتالنجاح

 !الناجحة

فيدة لألطفال األ صغر سنّاً من خالل تنشيط الجانب اإلبداعي والفكري لدى الطفل وتنمية مهاراته في من األلعاب الم 

 التواصل وحل المشكالت.
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ال تدرك حيث لصنع خندق صغير في حديقة المنزل راب الت  أطفالها في حال أرادوا اللعب ب توبّخ الكثير من األمهات

تحسين قدراته التخيلية في و البناءو التشكيلتعزيز مهارات الشعور و في بالرملاللّعب الطفل حرية األمهات أهمية منح 

تعزيز التناغم فيما بينها و بالتالي ينّشط قدرات تلك الحواس علىفل حواسه المختلفة أثناء اللعب واإلبداع، حيث يستخدم الط

حل والتواصل و تشارك األطفال في اللعب اإلدراك، باإلضافة لتطوير المهارات االجتماعية من خاللالتعلّم و مهارات

يميل الطفل  !ممتع في نفس الوقتالطفل على تعلّم الكتابة والقراءة بشكل مفيد و، كما يساعد اللعب بالرمل المشكالت

 ً في تنشيط جابي يمكن األبوين استغالل ذلك بشكل إيست سنوات( إلى اللعب في الرمل، وتى ح)من سنة و األصغر سنا

 مراقبة األبوين للطفل أثناء اللعب بالرمل.إشراف والحّسي لدى طفلهم، مع األخذ بعين االعتبار بداعي والجانب اإل

 الحّسي لدى الطفل.إلضافة لتنشيط الجانب اإلبداعي واالجتماعية بارمل في تعزيز مهاراته التخيلية ويسهم لعب الطفل بال
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زيادة ثقة مالحظة، العزيز مقدرات الطفل على التركيز وتحفيز الطفل على تنمية الجانب التخيلي واإلبداعي في التعلّم، ت

فوائد تعزيز النمو االستكشافي لديه ... كل تلك الى تحسين الحالة النفسيّة للطفل و، باإلضافة إلتقديره لذاتهالطفل بنفسه و

 التلوين.الرسم وعلى التعلم من خالل قد يكتسبها الطفل في حال قام األبوين بتشجيع أطفالهم 

حركة العين ركية كالتنسيق بين حركة اليدين وفي تطوير المهارات الح بمختلف فئاتهم العمريةيساعد الرسم األطفال 

ن على تعّرف الطفل صحيح، كما يساعد الرسم باأللوااألرقام بشكل حرف وباإلضافة إلى تحسين الخط من خالل رسم األ

رة الطفل على و يساعد الرسم على تعزيز قدنقل الواقع إلى مشهد مرسوم باأللوان، على األلوان والقدرة على تمييزها و

ت التي من خالل التعبير عنها بالرسوماكما يكشف الرسم عن أي مشاكل نفسية تواجه الطفل التمييز، المحاكمة العقلية و

القلق من عادةً ما تعبّر عن الجوانب التي تأخذ حيّزاً من تفكير الطفل سواء كانت جوانب سلبية أم إيجابية، كمشاعر 

، مخاوف الطفل من االبتعاد عن أبويه، أو اهتمام الطفل بالرياضة أو الموسيقى أو شغفه في اكتشاف الطبيعة ... االختبار

اصل من خالل المشاركة في الرسم واختيار التواجتماعي يعّزز مهارات التشارك و إلى أهمية الرسم كنشاطباإلضافة 

 تشارك االهتمامات بين األطفال.األلوان المناسبة و



 

 

لتطوير الباب واسعاً لهم بالنسبة لألطفال الذين يمتلكون الموهبة في الرسم، فإن تشجيعهم على تطوير تلك الموهبة سيفتح 

 إغناء المعرفة.الندفاع واإلقبال على التعلّم ووتحسين الصحة النفسية وزيادة امقدراتهم اإلبداعية 

الّرسم والتلوين من النشاطات الهاّمة لألطفال والتي تسهم بشكل كبير في تحفيز الطفل على تنشيط المهارات اإلدراكية 

 .مشاعره الّسلبيّة ، باإلضافة إلى مساعدة الطفل على التخفيف منالمختلفة
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النفسية للطفل فحسب، بل تفتح ألطفال في تحسين الصحة الجسدية والبدنية على اتقتصر فوائد النشاطات الرياضية وال 

إن مواظبة األطفال على ممارسة التمرينات  التميّز.اته في التعلّم واالستكشاف وصوالً إلى اإلبداع والمجال لتعزيز مهار

، استيعابيةمهارات إدراكية والي يعزز لديهم بالتالدم واألكسجين إلى أدمغتهم، و اعدهم في زيادة تدفّقالرياضية المختلفة يس

ت، تجاه االختبارا مشاعر التوتر والقلقالحد من ، باإلضافة إلى الفتية التي يملكونها الذاكرةتقوية وتنشيط ويسهم في 

المعلومات  لتالي تحسين قدرتهم على تلقّيوباالفشل بشكل إيجابي، وتعزيز عقلية نمو مرنة لفهم وإدراك حاالت النجاح و

 .اندفاعه نحو التعلم وإثراء المعرفةزيادة حماس الطفل والمحاكمة العقلية، والجانب اإلبداعي و تنشيطبشكل جيد و

التحصيل الدراسي  وتحسين زيادةتسهم بشكل فعّال في  الجري ...(القدم،  السباحة، كرةف أنشطتها )إن الرياضة بمختل

، حيث تبيّن أن طالب المدارس الذين يواظبون على ممارسة نوع أو أكثر من األنشطة بمختلف فئاتهم العمريةعند األطفال 

أهمية النشاطات الرياضة يمكنك الرجوع إلى مقال  ت مرتفعة في تقديراتهم المدرسية.البدنية يحصلون على معدال

 .لّرياضة في حياة الطفلأسباب توضح أهميّة ا 5لألطفال: 

للنشاطات الّرياضية أهمية بالغة في تعزيز عملية التعلّم عند األطفال بكافة فئاتهم العمريّة من خالل تنشيط الذاكرة وتعزيز 

 مهارات التّواصل وتكريس المعاني اإليجابية لمفهوم الفوز والخسارة.
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سليّة، هذهترديد األغنية و في ابتسامةبمرح وشاركه و لة بالنسبة لطفلكالمفضّ  األغاني بعض بتشغيل قم  أداء الّرقصات الم 

عر السلبية لدى طفلك من خالل تفريغ المشا لطفلك المزاجية الحالة وتحسين ذهنية، استراحة ألخذ أخرى رائعة طريقة

 بروح مفعمة بالحيوية والنشاط واإليجابية. لإلقبال على التعلّم هتحفيز وزيادة

ئه لإلقبال على تهيّ حيوية، وقييده وتجعله أكثر نشاط وتحد من تتسهم ممارسة الطفل للغناء والرقص في اكتسابه المرونة و

الدراسي  هتحصيلبالتالي زيادة التعلّم و إلى عقليته وتفكيره تجاه الحيويةنقل تلك المرونة ووبكل حماس وسعادة،  المدرسة

كثر يجعله أيعزز لديه مهاراته االجتماعية و الغناءك طفلك مع أصدقائه في الرقص وشار  ، باإلضافة إلى أن توالمعرفي

 .تقديره لذاتهزيادة ثقته وعن نفسه وينّمي مقدراته على التعبير المرن مع اآلخرين، وتلقائية في التواصل المريح و

ء عملية أثنا لة لتعليم األطفال األصغر سناً وإضفاء طابع المرحاستراتيجية فعّاالغناء يمكن أيضاً أن يكون الرقص و

الصف، فإنشاء أنشودة عن األحرف واألرقام، ترديد أغنية الحواس الخمسة، أو تأدية مجموعة من التدريس في المنزل أو 

هجاً تعليمياً كل تلك األفكار هي من ... الرقصات التي تعبّر عن حركات الحيوانات كرفرفة الطير أو حركة سباحة السمكة

 اسلوب فعّال في تعليم األطفال.بحد ذاته و

 

الحيويّة، باإلضافة إلى استخدام تهم النفسية وتحفيز روح النشاط وفي تعزيز تعلّم األطفال من خالل تحسين صح يساعد

 الّرقص والغناء كمنهج تعليمي لألطفال الصغار.

  ةااللكترونيّ  التعليمية األلعاب .7



 

 

من األلعاب سيكون على الرغم من تخّوف األبوين من التأثير السلبي لأللعاب االلكترونية على أطفالهم، إاّل أّن هذا النوع 

رة الوقت اإلشراف عليها بوعي من قبل األبوين من خالل إداا ومثالية في تعليم األطفال إذا تمت إدارتهسيلة ناجحة وو

 اسبة لعمر الطفل.اختيار اللعبة المنو

الّصحي لديه، ت علّمه سهم في تعزيز التفكير اإليجابي وتكترونية مقدرات الطفل الذّهنية ومهاراته اللّغوية وتنّمي األلعاب االل

باإلضافة إلى تعزيز مهارات الطفل  الصحي،ومعنى التنافس اإليجابي و مفهوم االلتزام من خالله التزامه بقوانين اللّعب،

 مع األطفال اآلخرين.لكترونية ية من خالل تشارك الطفل اللعب باأللعاب االاالجتماع

الحركيّة لدى الطفل من خالل تنشيط مقدراته على التنسيق ة وفي تحسين المهارات الحسيّ ت ساعد أيضاً األلعاب االلكترونية 

بالتالي إنجاز أكثر من مهّمة في وقت و والتواصل مع الالعبين اآلخرين وإدارة حاستي الّسمع والبصربين تحريك اليدين 

 واحد.

بالنسبة لألطفال األصغر سنّاً، فإن األلعاب االلكترونية التي تتناسب مع فئتهم العمرية تسهم بشكل فعّال في تعليمهم عدة 

 عمليّة التعلّم. علىالتسليّة ل إضفاء طابع المرح وغيرها الكثير من المهارات المعرفية من خالابة والقراءة ومهارات كالكت

الحسيّة وتعزيز مفاهيم االلتزام وي تنمية مقدرات الطفل الذّهنية ف نية من الوسائل التعليمية الهاّمةاأللعاب االلكترو ت عد

 من قبل األبوين بشكل جيد وصّحي.نافس اإليجابي في حال أديرت التّ و
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ل ال يقتصر على األطفا التعليميةاأللعاب ختلف فئاتهم العمرية، فهذا النوع من تتعّدد فوائد ألعاب الذكاء بالنسبة لألطفال بم
مقدراته للعبة المناسبة بحسب عمر الطفل وبل يشمل جميع األطفال مع األخذ بعين االعتبار حسن اختيار ااألكبر سنّاً، 

 الذهنيّة.
ت حل المشكالت لدى في تنمية مهاراحيث تسهم بشكل فعّال  ،فوائدها كثيرة ومتنوعةإن أهمية ألعاب الذكاء كبيرة و

طفل في موقف شائك أو أمام عقبة وعلى الطفل المبدأ الرئيسي القائم على هذا النوع من األلعاب هو وضع الالطفل، ف
 بذل الجهد الفكري على تجاوز تلك العقبة بشكل صحيح.العمل و

 
إيجابي، كما صحي و تنمية حواسه بشكلاكرة الطفل البصريّة والسمعيّة ولى تنشيط ذتساعد ألعاب الذكاء بشكل فعّال ع
 غيرها.س على مهاراته الدراسية كالحفظ والتحليل واالستنتاج والنقد وت حّسن من تركيز الطفل ما ينعك

في هذه ا، واسب جميع األعمار بسبب تعّددها وتنّوعهاألطفال حيث تن ىمن أشهر ألعاب الذكاء المحبّبة لد األلغازتعد 
وبتها مع عمر من المهم اختيار ألغاز تتناسب درجة صعوتنمية الجانب الفكري لديه، واللّعبة، يتم تنشيط ذاكرة الطفل الفتيّة 

اإلدراكية في من أفضل ألعاب الذّكاء حيث ت ساعد الطفل على تعزيز مهاراته  طرنجالشّ لعّل لعبة و مقدراته الذهنيّة.الطفل و
 حل المشكالت.تنفيذ الخطة بشكل صحيح و العمل علىير والتخطيط والتفك

 
اً متقّدماً في تعليم األطفال وإثراء فكرهم وتنشيط ذاكرتهم وتعزيز مهاراتهم كاء كاأللغاز والّشطرنج منهجّ ألعاب الذّ  ت عتبر

 الذهنيّة عالية المستوى.اإلبداعية و

 

 الصةخ  
 

فإّن ذلك  م،التعلّ  عملية في بالكامل همحواسّ أجسادهم و يشاركون نظراً ألنهماأللعاب، خالل  من أفضل بشكل األطفال يتعلم
 .طفلكل صحيّة نمو عقلية لتنمية رائعة طريقة وهي وتحفيزهم، ثقتهم ويعّزز واهتمامهم، تركيزهم ينّشطيزيد و
 م.بالتعلّ  واالستمتاع كوالتحرّ  اللّعب على طفلك عشجّ  فهيّا،


