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 يتعلم يستكشف و  و  طفلك يلعب

 

 التعلم المبكر

ي سن ما قبل المدرسة  و ذلك ”التعليم المبكر - اللعب واالستكشاف“ بعنوان: وزارة التعليم دليل ت أنشأ
 
لدعم طفلك ف

دليل هذا الالتعلم المبكر. يتم تشجيع مراكز رعاية الطفل وبرامج ما قبل الروضة ومرحلة ما قبل المدرسة عىل استخدام 

 لتعزيز تعلم األطفال. 

 

 التعلم من خالل اللعب

بية والتعليم عىل التعلم من خلل اللعب. وتبي   البحوث أن األطفال  يركز دليل برنامج التعليم المبكر التابع لوزارة التر

ي يحتاجونها للقيام ي ا قد يتعلمون بشكل أفضل من خلل اللعب، وهذ
ي ساعد األطفال عىل تعلم المهارات التر

 
بعمل جيد ف

 : طفلك وفهم اآلخرين. من خلل اللعب يتعلم مع االصدقاء المدرسة وبناء علقات

 تطوير الصداقات. • 

 ر. افكعديد االاالستماع وفهم • 

 فكار والمشاعر. ألالتواصل بي   ا• 

ي • 
 
 . و الوضعيات من الحاالت العديد الترصف بشكل مناسب ف

ک•   طولها. ات مهما كان النشاط عىل ت   التر

 . حل المشاكل• 

 . اتوالعلوم والرياضيقراءة التمتع بال• 

مع  و ابمفردهم ان كانو  يتعلم األطفال العديد من المهارات االجتماعية والعاطفية والجسدية والفكرية من خلل اللعب

ي مجموعةو هم تعلم وممارسة السلوك المناسب الاللعب يسمح لألطفال و اآلخرين. 
 
 التظاهر وخلقلهم  يسمح أنهكما  ف

 التفكت  وحل المشاكل.  حاالت او وضعيات وهمية و 

 

 نامج؟ هذا الت   م يتكونم

ة للهتمام مثل الرمل والماء والطي   والكتل واألقواس واألوراق لعبمواد من طرق و  نامجهذا الت   يتكون•  تشمل وهي  مثت 

 . الرؤية واللمس والتذوق والرائحة والسمع -جميع حواس طفلك 

 شف من خلل: تكي أمان و يلعب ب ا ديطفلك سعسوف تجد • 

 قراءة الكتب • 

ي الطبيعة • 
 
 قضاء وقت ف

 او ادوات اخرى عمال مطرقةتاس• 

 رسم ال• 

 التحدث • 

ي فوض  أثناء الرسم والحفر يتفي   و كذلك  بدع و يطفلك سوف تجد • 
 
ي الحديقة أحيانا يتسبب ف

 
 الخ. والتسلق والبناء  ف

ي مجموعة أكت   من األطفالصغت  مع عدد او فرص لعب واستكشاف األفكار بمفرده هناك كذلك • 
 
 . مع شخص بالغو أو ف

 

 بناء عىل مصالح األطفالال

 يتعلمون برسعة ويتذكرون ما تعلموه بسهولة.  فهم عندما يستكشف األطفال شيئا يهمهم

ي تعجبه فهذا لعب الطفل ر اختي ا لم
عىل تطوير مهارات التعلم الرئيسية مثل اتخاذ القرارات،  هيساعدة او طريقة اللعب التر

 مع اآلخرين. فاق توحل المشاكل واال 

 . هممن خلل أسئلة األطفال وفضولتعقيد  تقدم و  كت  األ نمو اللغة والتفكت   معلميشجع ال
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كت   ا ما فهذا يساعدهم عىل موضوعبخصوص عندما يكون األطفال متحمسي    
و تعلم لاستعداد لاكت  عىل و يصبحون التر

 والعلوم والرياضيات. بالنسبة للقراءة رئيسية هامة أفكار التقاط 

 

 نامج؟ هذا الت   م يتكونم

كاء اللعبسوف تجد •   من بي   االصدقاء.  األطفال يختارون اللعب وشر

مجونخططيون معلمالستجد •    . األطفال اهتماماتأنشطة حول  ون و يت 

وع تصوير و باألطفال  اهتمامقد يؤدي  : مثال•    . رسم منازل أصدقائهم إىل مرسر

  . األطفالمع و يلعبون يتفاعلون معلمون الستجد • 

  . تناول العشاء  يسال إذا كان بإمكانهو  الطفل و عائاته دار باب المعلم يطرق  : مثال• 

  . و صعبة هم عىل فهم أفكار جديدةونيجيبون عىل أسئلة األطفال ويساعدمعلمون الستجد • 

  . عىل المنحدرات ةشعاكت  السيارات بمرور سبب  األطفالاءل سيت : مثال• 

 . أمانبكل األدوات والمعدات  عمالاست كيفية  ا و فهم األطفالمعلمون يتاكدون ان الستجد • 

 

 تعليم األطفال إظهار  و عرض

ما يعرفه الطفل.  و وفهمعرفو بأكت  فعالية إذا  ةجديدو تحضت  دروس و معلومات  يمكن للعائلت والمعلمي   تخطيط

 فال: طأل ما يعرفه ا د يتحدلبعض الطرق ف

ي رسومات• 
 
 شاءات. نل واللوحات واهم النظر بعناية ف

  . وما يلعبون طريقة اللعبللتعبت  عن أفكارهم ومراقبة فال طأل استماع إىل ما يقوله ل ا• 

 األطفال مع اآلخرين. ل طريقة تفاعملحظة • 

 . عما تعلموه مع أصدقائهم وعائلتهم والمربي    األطفال عندما يتحدثم حسن التعلييت

 

 نامج؟ هذا الت   م يتكونم

ي  األطفاللما تعلمو عرض سوف تجد • 
 
 . أوصاف المكتوبة صور و ف

  . متطابقةمال عو كلها فريدة و ليست ا البداعي مثل الرسومات واللوحات وخلئط الطي    همعمللعرض سوف تجد • 

 . من بعضهم البعض و تعلم يومية و ما اخبارهم ال يتحدثون عنو الكبار  األطفالسوف تجد • 

 

ي ما تعلموه و  همساعدو ياألطفال فرح  ي و فخر  عمل األطفال بعناية إظهار وعرض  عند 
 
يشت  اىل اهمة  عىل التفكت  ف

 . اعمالهم

 

ل؟ ز ي المنز
ز

 ماذا يمكنك أن تفعل ف

يك اللعب المفضل لطفلك  يمكنك أن تكون شر

 : الخ التظاهر  و االلعب الخياىلي والعب معهم  األطفالشجع 

أو الوالد الذي صغت  طفل سلمة سائق شاحنة أو طبيب بيطري يقوم بفحص كلب مريض أو طبيب يتحقق من كون قد ت• 

 الطفل إىل طبيب. اخذ ي

 وتتبع أفكاره. يه دع طفلك يوجه اللعب. يمكنك االستماع إل• 

طرح أسئلة تتطلب من طفلك أن ا. تهلغحسن تلت ر جديدةافكو اكلمات إضافة  مع  كرر ما يقولهكلم و  الطفلك شجع • 

ح "كيف" أو "لماذا".   يرسر

ل قد تكونمن الورق المقوى قطعة قطع امثال  ي شكل مت  
 
ة ف ة حظت  ت سيارامرآب كما قد تكون لحيوانات المزرعة   صغت 

ةال طفلك ة و متعددة أفكار طفلك يجد قد و . صغت  ةللعب باشكال  اخرى كثت    . المقوىمن الورق  صغت 

ي المرآب( أو تسمية  رقاموفر فرص لممارسة االياللعب النوع من هذا • 
 
ي يمكن أن يصلح ف

)عدد األبقار وعدد السيارات التر

ي 
 (. الخ حمراءالشاحنة و ال األلوان )البيت البت 
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 . مھم مأن عملھ طفالر لأل اظھ

ي مكان ضاهر ولوحات طفلك األصلية  رسومات عرضا
 
 الحائط أو عىل الثلجة. مثل بالبيت ف

ي تم إنشاؤها. قد تبدأ المحادثة لوحاتالو  رسوماتال هتحدث مع طفلك عن هذ• 
هكذا . ناقش رسم طفلك والطريقة التر

 ذلك. "لما متعرجة هنا. قلىلي الزرقاء الخطوط ال"أرى أنك استخدمت الكثت  من 

 

 فكارالمزيد من األ

2010legaciesnow.com/leap_bc  /  

نات دليل هنا  من خلل  تعلمال االطفالتشجيع لأنشطة  40فيه  بدون تكاليف حر  وهو موجود عىل هذه الصفحة االنتر

ي واألكل الصحي و 
ي والقصص. هو ياللعب والنشاط البدن 

ي وقت مبكر من خلل األغان 
 
 ركز عىل تطوير اللغة ف

 

نات عىل  منشورات  هناك و كذلك آلباء واألمهات يسىم "لماذا تلعب"ل هناك دليل parentsmatter.caصفحة االنتر

ي عدد من اللغات. ة السهل
 
 قراءة ف

نات و  معلومات للبوين  هناك child-encyclopedia.com/en-ca/key-messages-list.htmlعىل صفحة االنتر

 حول لعب االطفال. 

 

نات دليل برنامج التعليم المبكر انتقل إىل  الموضوع و  لمزيد من المعلومات حول صفحة االنتر

www.education.gov.sk.ca/ELCC 

 

بية والتعليم  شوان. تبساسكا وزارة التر

http://www.education.gov.sk.ca/ELCC

