
األطفال الصغار بحاجة للعب!
ُيقال أن اللعب هو عمل األطفال. يعمل األطفال بجد يف لعبهم ألنهم يستطيعون صنع ألعابهم بأنفسهم. أفضل جزء 

يف لعب األطفال هو أنهم يتعلمون الكثري أثناء االستمتاع باللعب. إليك بعض األشياء التي يجب وضعها يف االعتبار بشأن اللعب.

ميكن أن يكون »اللعب« أي نشاط عفوي ممتع.
يحدث اللعب العفوي عندما يقوم األطفال بنشاط ما بحرية. إذا نظم األطفال لعبة بالكرة أو مرسحية درامية أو لعبة 

الُغميضة، فإنهم يُلبون احتياجاتهم للعب العفوي. يختلف اللعب العفوي عن تسجيل األطفال يف دوري صغري أو تسجيلهم 
يف دروس الرقص. يستفيد األطفال بصورة أكرث عند تحقيق التوازن بني األنشطة التي يخطط لها البالغون ويقودونها واألنشطة 

التي يخطط لها األطفال ويقودونها مبفردهم.

ميكن أن يكون اللعب وسيلة فعالة وممتعة لألطفال لتنمية املهارات:
• املهارات اللغوية عندما يلعبون ألعاب األسامء ويغنون األغاين ويرددون أغاين القفز عىل الحبل.	
• مهارات التفكري عند قيامهم ببناء برج من املكعبات واتباع اإلرشادات الخاصة باللعبة واستكشاف قطع اللغز.	
• مهارات العضالت الصغرية عندما يربطون حبات الخرز مًعا ويصنعون أشكاًل من الصلصال ويقطعون باملقص.	
• مهارات العضالت الكبرية عند لعب الكرة والتزلج عىل الجليد والجري يف سباقات التتابع.	
• املهارات اإلبداعية عند تأليف القصص وعرض الُدمى واللعب باملالبس.	
• املهارات الجتامعية عندما يتعاونون للعب ألعاب الكرة ومناقشة قواعد لعبة الورق وتحديد من سيلعب أي دور يف 	

مرسحية درامية.

من املهم إزالة الحواجز التي تحول دون استفادة األطفال من فرص اللعب، مثل:
• القيام بعدد كبري جًدا من األنشطة املُنظمة. عندما تكون حياتهم مليئة باألنشطة والرياضات والدروس، وبالتايل ل ميلك 	

األطفال وقتًا ألنفسهم أو للعب غري املُنظم.
• قضاء الكثري من الوقت يف النظر إىل شاشات األجهزة اإللكرتونية. عندما يشاهد األطفال التلفزيون كثريًا، فغالبًا ما يحايك 	

لعبهم ما يشاهدونه عىل التلفزيون )أو عىل الفيديو أو شاشة الكمبيوتر(. كام أن مشاهدة التلفزيون وألعاب الفيديو 
وتشغيل تطبيقات األجهزة املحمولة تحرم األطفال من وقت مثني للعب.

إذا قال الطفل، »أشعر بامللل«، فقد يحتاج إىل مزيد من الوقت غري املُنظم للعب.
غالبًا ما يسمع اآلباء أطفالهم يشكون من امللل عندما ل يتم تحديد األنشطة لهم. يحتاج األطفال إىل »وقت فراغ« ووقت 

ليكونوا فيه مبفردهم. هذه هي األوقات التي يرتسخ فيها خيال األطفال وإبداعهم. هذه هي األوقات التي يخترب فيها األطفال 
الفوائد الكاملة للعب.
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