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English Title: What Makes a Good Toy?

ما الذي يجعل اللعبة جيدة؟
املتاجر اليوم مليئة باأللعاب »الجذابة« لألطفال والكبار. هذا ميكن أن يجعل من الصعب معرفة ما إذا كانت اللعبة 

تستحق الرشاء. ويف النهاية، ميكن للطفل تحويل أي يشء تقريًبا إىل لعبة! فيام ييل بعض األسئلة التي يجب وضعها يف 
االعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن ألعاب األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة.

هل اللعبة آمنة؟
يجب أن تكون اللعبة متينة ومناسبة لعمر الطفل. تحقق من العبوة ملعرفة التوصيات العمرية لصانع األلعاب.

• قد تكون األلعاب ذات األجزاء الصغرية آمنة لألطفال يف سن ما قبل املدرسة، ولكن ليس لألطفال الرُضع أو األطفال الصغار.	
• يجب إصالح األلعاب املكسورة ذات الحواف الحادة أو التخلص منها.	
• يجب أن تكون األلعاب سهلة التنظيف والتعقيم ملنع انتشار الجراثيم.	
• ألعاب الرماية مثل مسدسات الرش ليست آمنة لألطفال يف أي عمر.	
• ميكن أن تؤدي األلعاب املرتبطة بالعروض التلفزيونية واألفالم العنيفة إىل تقليد بعض األطفال للسلوك العدواين الذي يرونه 	

يف وسائل اإلعالم.
• تحتوي البطاريات يف األلعاب عىل مواد خطرة. ميكن أن تشكل األلعاب التي تحتاج إىل بطاريات عبئًا عىل ميزانيتك أيًضا.	

هل تطور اللعبة من خيال الطفل وإبداعه؟
• يستخدم األطفال األشياء اليومية كلعب. ولديهم الكثري من األفكار حول كيفية جعلها ممتعة! ميكن أن تصبح القدور واألغطية 	

وأكواز الصنوبر والوسائد والبكرات واألوعية واملفاتيح والصناديق الفارغة جزًءا من لعب الطفل بسهولة. ميكنه حتى صنع ألعابه 
الخاصة مبواد فنية مثل الصلصال والنسيج والكرتون والزجاجات البالستيكية النظيفة والطالء القابل للغسل واألقالم والخرز.

• بعض األلعاب لها استخدامات متنوعة. مكعبات البناء والدمى والشخصيات الحيوانية وألعاب األزياء واأللعاب الرملية واملائية 	
وسيارات اللعب والشاحنات ومجموعات البناء البسيطة هي ألعاب ذات نهايات مفتوحة. ميكن استخدامها لبناء النامذج ومتثيل 

القصص وإجراء التجارب.

هل تدعم اللعب منو األطفال؟
ميكن أن تساعد اللعب الجيدة يف تعزيز:

• املهارات الحركية: ألعاب ربط الخرز الخشبي وبطاقات خياطة الجلد وألعاب الركوب والزالجات وأكياس الفاصولياء 	
والكرات من جميع األحجام وهياكل التسلق واملعدات الرياضية األخرى

• التفكري العلمي واالستكشاف: األلعاب املغناطيسية ومجموعات البناء واأللعاب التي تعمل يف الرمل أو املاء وصلصال 	
اللعب املصنوع باملنزل

• مفاهيم األرقام واسرتاتيجيات حل املشكالت: مكعبات الوحدات ومكعبات األمناط ولعب الرتوس وألواح املشابك واأللغاز	
• الوعي باملوسيقي: الهزازات واملكعبات الرملية والدفوف وصنج اإلصبع وطبول البونجو وآالت اإليقاع األخرى	
• خربات ما قبل القراءة: الحروف املغناطيسية والكتب التفاعلية والطباشري والطوابع املطاطية ومكعبات األبجدية	
• التنمية االجتامعية والعاطفية: هواتف األلعاب ولعبة ماكينة تسجيل النقدية والدمى وبيوت الدمى وأي لعبة تشجع 	

األطفال عىل »العطاء واألخذ«
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