
COVID-19 والدیة
 التعلّم عن طریق اللعب 

 المالیین من األطفال یواجھون اغالق المدارس والعزل في البیوت. ھذه النصائح تتعلق بالتعلّم عن
 !طریق اللعب - شيء قد یكون مسلیاً لجمیع األعمار

 للمزید من المعلومات, أنقر على الروابط أدناه

 حكایة الحكایات
 أخبر أطفالك قصة من طفولتك

 أطلب من أطفالك أن ُیخبروك قصة

 ألّفوا معاً قصة جدیدة, تبدأ بالجملة
..." وكل شخص "كان یا ما كان  

 یشترك باللعبة قد ُیضیف جملة وھكذا

 قوموا بإخراج وتمثیل قصة مفضلة
 او فیلم - قد یقوم األطفال األكبر
 عمراً بارشاد األصغر وتعلیمھم

 المسؤولیة

  ألعاب الذاكرة
 الشخص األول یقول " عندما ینتھي وباء
 كورونا, سأقوم ..." مثالً, سأذھب الى

  الحدیقة

 من بعدھا ُیضیف الشخص التالي لما قالھ
 الشخص األول  " عندما ینتھي وباء

..." مثالً,  كورونا, سأذھب الى الحدیقة و
( (و سأزور صدیقي

 كل شخص ُیضیف مقترحات جدیدة
 للمقترحات السابقة, ُمحاولین التفكیر بكل
 األمور المسلّیة التي یمكن القیام بھا بعد

 انتھاء اغالق الكورونا

 غّیر الغرض
 الكثیر من أغراض المنزل قد تكون
 أغراض جیدة للعب, مثل المكنسة,

 المنادیل وغیرھا

 ضع الغرض في وسط الغرفة
 وعندما یعرف أحدھم ما الغرض,

 یمكنھم مشاھدة الغرض

 مثالً, المكنسة قد تتحّول الى حیوان,
 !غیتار أو میكرفون

 ألعاب الحركة
 اعمل رقصات ألغاني أطفالك المفضلة. الشخص األول یقوم بأداء الرقصة

 ومن بعدھا یقوم االخرون بتقلیده. كل شخص ھو قائد اللعبة عندما یأتي
 دوره

 التحدي - من یقوم بلمس أصابع القدمین أكثر

 المراة - كل شخص یقوم بتقلید حركات االخرین, تعابیر الوجھ, األصوات.
 شخص قد یبدأ اللعبة كقائد ومن بعدھا یمكن تغییر األدوار. حاول تجربتھا

!بدون قائد للعبة

 لعبة الجماد - قُم بتشغیل الموسیقى أو غّن أغاني, على كل شخص أن یقوم
 بالرقص. عند توقیف الموسیقى, یجب على كل شخص التوقف. اخر شخص

یستمر بالرقص, سیكون الحكم للدورة التالیة من اللعبة

 لعبة الحیوانات - قُم بتشغیل الموسیقى أو غّن أغاني, عندما تتوقف
 الموسیقى, قُل اسم حیوان, ومن بعدھا كل شخص باللعبة یجب علیھ أن یكون

ھذا الحیوان

الغناء
 غناء األغاني لطفلك یعزز من

اكتساب اللغة

 مّثل أو غّن أغنیة, أول شخص یقوم
 بمعرفتھا یكون القائد التالي لللعبة

 اعمل أغنیة عن غسل الیدین أو
 التباعد االجتماعي. أضف  بعض

 !الحركات الراقصة

 ھناك الكثیر من أنماط وأنواع اللعب التي قد تكون مسلّیة وأیضا
تعلیمیة بنفس الوقت

 اللغة, األرقام, األشیاء, التمثیل واأللعاب الموسیقیة, تعطي
 األطفال فرصة الستكشاف والتعبیر عن أنفسھم بطریقة مرحة

 وامنة

 أنماط اللعب
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