
يَّة ِّ القُْطرِّ َمْنُظوَمةُ البَث 

ليمعربية والتَّ وزارة التَّ 



ب كمساحة   ة انتقاليَّ اللَّعِّ

ة ة عالجيَّ ة نفسيَّ اختصاصيَّ –رنا منصور عودة 



؟اْليَْومَ ماذا سنتَعلَّمُ 

ب في المراحل العُ تطو  • ةفَ لِّ تَ خْ ة المُ مريَّ ر اللَّعِّ

ب • وظائف اللَّعِّ

ب • أنواع اللَّعِّ

ب كمساحة  • ة  انتقاليَّ اللَّعِّ



ب أنواعُ  اللَّعِّ

ب الوظيفي  . 1 (:حتى سن  سنة ونصف) ر  الحُ أو التلقائي  اللَّعِّ

غار ا ما نرى األطفال الص  غالب  . معي نة لوظيفة محد دةن على حركات  مر  وهو التَّ 

كون أعضاء جسمهم المختلفة ليصلوا إلى غرض   يقومون بهذه الحركات ويحر 

ب من الوعُ يهدف هذا النَّ . حولهممن تأثيرها على البيئة رِّ باتِّ خْ معي ن، أو ال لَّعِّ

د ا تهم الحركي ة تمهياإلى تقوية أجساد األطفال، عضالتهم وقدرطبيعي  بشكل  

لير مع نهاية العام أو العام والنِّ  للقدرة على الوقوف والسَّ  .صف األو 



ب أنواعُ  اللَّعِّ

(:سنوات3-2ميّزُسنُّيُ )التّركيبيُوالبناءاللَِّعبُ .2

نرىُالطّفلُفيُعامهُالثّانيُأكثرُاهتماًماُبألعابُالتّركيبُ

ركّبُيُ . طويلةاتُبناءُلساعات ُفيُعملي ُنراهُمنشغلًُ. كّعباتوالمُ 

.فكّكويُ 



ب أنواعُ  اللَّعِّ

سنوات 6ى سنّ انية وحتّ الثّ نةصف السَّ تنممن )اللَِّعب التّمثيلي. 3

(:تقريبًا

هذا الّطفل  يعيش. أدواًرا مختلفةهو نوع من اللَِّعب يتقّمص خالله الّطفل  

ه وأفكار  ه  الدور وفقًا لعالمه الداخلي من جهة، بمعنى أنه ينقل مشاعر  

ي لعبه أخرى نراه يدمج فة التي يمثّلها، ومن جهة  خصيَّ الخاّصة إلى الشَّ 

.بهةمميّزات لشخصيّات من البيئة المحيط

على هذه المرحلة من أهّم مراحل اللَِّعب، إذ يتمّرن خاللها الّطفل  ت عدُّ 

فسيّة واحدة منها المهارات االجتماعيّة، والنَّ عّدة مهارات في فترة  

.والذهنيّة معًا



ب أنواعُ  اللَّعِّ

(:مرحلةُالمدرسة)القوانينألعابُ . 4

فكير،ُففيُهذهنافسُوالتُ األطفالُبألعابُالتُ فيُهذهُالمرحلةُيبدأُاهتمامُ 

نُالل ع بُكافيةُلفهمُقوانيبصورةُ تطوّرةهنيّةُمُ الطّفلُالذ ُّالمرحلةُتكونُقدراتُ 

يرهُوالتّعاطفُمعُغ،منُتقبّلُالخسارةالطّفلُ كماُي توقّعُأنُيتمكّنُ . واألدوار

.منُاألطفال



ب وظائفُ  اللَّعِّ

.تعةبالمُ فل شعور الطِّ  •

قيقة ة كتمرين العضالت الدَّ مهارات حركيَّ اكتِّسابُ •

.والغليظة

واجهة ومف عاطُ ة كالتَّ المهارات االجتماعيَّ اكتِّسابُ •

.الخسارة

،المعلوماتوكسب،رذك  ة كالتَّ ذهنيَّ درات  قُ اكتِّسابُ •

.غةوتطوير الخيال والل  

ومعرفة ،خرينل اآلوتقب  ،فل على فهم ذاتهمساعدة الطِّ  •

.العالم المحيط به



:عناليومَ تَعلَّمنا

ته اللَِّعب وأهميَّ * 

وظائف اللَِّعب * 

ة قاليَّ المساحة االنتِ * 



ا ماذا أيض 

وظائفها األلعاُب فيما بينها من حيث تختلفُ ➢

األطفالِّ كونوا شركاء لعب لتكونوا قريبين من عوالم➢



قوققانونِ منأ27البندبموجبالبثِّ هذاخاللاألعمالاستخدامتمَّ  لِكيَّةِ ح  الم 

قوقِ صاحب  ك نت  إن.2007للعامالفكريَّة رىجالَّتيالموادّ إحدىعلىالح 

ها قُّف  منَّات طل ب  أنيمِكن كاستخدام  الع نوانِ إلىبالكتابةِ وذلك  استخدامها،عنِ التَّو 

rights@education.gov.il:التَّالي

ابهااستخدام األعمال الفنَّيَّة واألدبيَّة المحميَّة بحقوق النَّشر وتحديد أصح


