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لعب األركان

في ھذا المشروع، قدمنا لمیسرات الحضانات
ي المستھدفة لعب األركان المطبق فعلیًا ف

ناًء وھذا ب. الحضانات وریاض األطفال بالیابان
.على فكرة االھتمام باللعب الحر لألطفال

ھ لعب األركان ھو القیام بعمل ركن تلعب فی
جد حیث یو. المیسرة مع األطفال داخل الفصل

ركن للعبة األدوار، وركن المكعبات، وركن 
فل لألعمال الیدویة، وركن للرسم؛ فیقوم الط

لى باختیار ما یرید أن یلعبھ بنفسھ بناء ع
یئتھ اھتماماتھ وھوایاتھ، فیشارك بنشاط في ب

.  ویستمتع بلعب األلعاب المحببة لھ

من المھم أن تقوم المیسرة بمشاركة األطفال
یتعلم وتوجیھھم، ف) اللعبة(جمیعًا في النشاط 

من العدید) اللعبة(األطفال من خالل ھذا النشاط 
ننا ولك. األشیاء ویكتسبون مختلف الخبرات

تمتاعھ نؤمن أن اختیار الطفل بنفسھ للعبة واس
.بھا یكون على نفس درجة األھمیة

ھدفة قالت بعض المیسرات في الحضانات المست
على الرغم من أننا نود تطبیق) "حضانة50(

لعب األركان في الحضانات، فإن الطاوالت 
ركیب الموجودة بداخل الحضانات لیست قابلة للت

فوق بعضھا، مما یجعل المساحة المخصصة 
".یةلتطبیق لعب األركان في الحضانة غیر كاف

وق األنشطة باستخدام الطاوالت سھلة التركیب ف
بعضھا البعض

ي إذا نظرنا إلى دور الحضانة وریاض األطفال ف
تناسب الیابان، سنجد أن الفصول مرتبة بطریقة ت

مع لعب األطفال وأنشطتھم، فھم یستخدمون 
الطاوالت سھلة التركیب فوق بعضھا، بھدف

.تغییر بیئة الفصل

فعندما ترغب المیسرات في توجیھ األطفال
ل بھدوء للطاوالت ألداء نشاط معین، مثل األعما

یب الیدویة أو اللعب بالصلصال، یقمن بترت
الطاوالت كل واحدة على حدة، أما إذا
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تھیئة البیئة بالحضانة و لعب األركان/ تنظیم

میع أردن عمل أركان في الفصل، فھن یركبن ج
احة الطاوالت فوق بعضھا حتى یتمكنون من إت

.مساحة كافیة لألطفال لیلعبوا بحریة

دور المیسرات أثناء لعب األركان

شكل إن المیسرات الالتي تتعاملن مع األطفال ب
، لدیھن یومي، ویعرفن حالة األطفال بشكل كبیر
.  املالقدرة على معرفة احتیاجاتھم بشكل متك

لھم، فباإلضافة لمعرفة اھتمامات األطفال ومیو
نسبة فھن یعرفن أي األركان سیكون ممتعًا بال

بي فعلى سبیل المثال، بعد الفحص الط. لھم
عد أو ب. لألطفال، یمكن تحضیر ركن الطبیب

عمل نشاط للرسم في الفصل، ووجد أن ھناك
ل ركن أطفاًال لم یشاركوا في الرسم، فیمكن عم

.للرسم في المرة التالیة

عند لعب األركان، مطلوب من المیسرة أن 
ن تدعم لعب األطفال وتطور منھ، ولكن األھم م

.   ذلك ھو االستمتاع باللعب مع األطفال

أطفال یلعبون في ركن المنزل

صورة لعدد كبیر من األطفال یمارسون األنشطة

ال وھم في صورة لمیسرة تقرأ كتابًا مصوًرا لألطف
ى بیئة ھادئة، مستخدمین الطاوالت كل واحدة عل

.حدة



لبدنیة مع أن األطفال في مصر أیًضا یمارسون الریاضة والتمرینات ااعلم سأكون في غایة السعادة عندما 
أولیاء أمورھم في المنزل أو مع المیسرات في الحضانة

األستاذ أكیرا ماایھاشي 
ةأستاذ بجامعة واسیدا للدراسات العلیا، قسم الدراسات اإلنسانی



لیاء األمور الخطوة القادمة في المشروع ھي أننا سننظم فعالیة تھتم بالتمرینات البدنیة للتقارب بین أو
!وأطفالھم؛ لھذا دعونا نقضي وقتًا ممتعًا

األستاذ یوتاكا ھاسیجاوا 
كرةخبیر بمشروع تحسین جودة تنمیة الطفولة المب
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 ألكثرما السبب وراء عملك: الجایكاممثلة
عاًما كمیسرة بالحضانة؟30من 

)  كفر الشیخ(حضانة رعایة الطالب 

أننيحتى . العمل معھموأحباألطفال أحب-1
ن لوجودي بعیًدا عن الحضانة وعاإلجازات أكره

)سنوات5-4أطفال من سن -سلوى/ أ(.األطفال
ة صبورأن أكونب األطفال وتعلمت كیف أح-2
)سنوات4.5-3.5أطفال من سن-منال/ أ(.ھممع
رفقط ال غیلعملامن أجل) في البدایة كان(-3

علقت بمرور الوقت وبالتفاعل مع األطفال تولكن 
عرت بھم واستمر ذلك الشعور في االزدیاد حتى ش

تعلمت كما . والعمل معھمبمدى حبي لألطفال
ثھم ح، وكیفیة مختلف أعمارھمكیفیة التعامل مع 

ریق على التعاون فیما بینھم ومعي أیًضا عن ط
الیدویة واأللعابمساعدتي في صنع األعمال

ي في راقرھذا إلى جانب . الخاصة بالحضانة
الھم إشراك أولیاء األمور في جمیع ما یختص بأطف

ھم والتواصل معھم إما عن طریق الھاتف أو مقابلت
/ أ (.رعایة أطفالھمشخصیًا وذلك من أجل 

)سنوات 2-3أطفال من سن-عطیات

حضانة حراس العقیدة القلیوبیة

حبى للعمل مع األطفال واحساسي بالراحة -4
كما أن العمل مع األطفال ما. أثناء التواجد معھم 

ھو إال رسالة لخدمة المجتمع فھم شباب وبنات
)سنوات4-أطفال من سن  یوم-إلھام/ أ. (المستقبل

ن لعاب التي تقومیما ھي األ:ممثلة جایكا
من أجل تسلیة األطفال ؟استخدامھا ب

)  كفر الشیخ(حضانة رعایة الطالب 

دمى، المصنوعة یدویًا، اللعاب األ-1
كما أن . لصقالقص والصلصال، أوراق ال

فالھنالك یوم واحد في األسبوع یستمتع األط
دقیق المصنوع من ال(باللعب بالصلصال فیھ

/  أ(.ویطلق علیھ یوم الصلصال) والماء
)سلوى

طةاللعب معھم في الملعب، القیام باألنش-2
البدنیة، الرسم، اللعب بالصلصال، أوراق

)منال/ أ(.القص واللصق
لعب واألغاني واألنشطة البدنیة، المكعبات-3

)عطیات/ أ. (األركان

حضانة حراس العقیدة القلیوبیة
مسرح العرائس والذي من خاللھ أستطیع-4

التواصل مع عقلیة األطفال وإسعادھم 
)إلھام/ أ. (والوصول لھم بسھولة

التي النصائحما ھي : ممثلة جایكا
یات ھا للمیسرات األخرتوجیھترغبین في 

فیما یتعلق بلعب األطفال؟

)  كفر الشیخ(حضانة رعایة الطالب 

مع، تامةبحریةیلعبون األطفالترك-1
لیمھم تعمعھم وأثناء التعامل التحلي بالصبر 

)سلوى/ أ(.فیما بینھمالتعاون 
ةن تكون صبورأینبغي على المیسرة -2

یة ولدیھا القدرة على تحمل التغیرات المزاج
ھم لبدیلةالاألم فھي.لألطفال وحماسھم الدائم

تسمح لھم ، ولھذا علیھا أنالحضانةداخل
)منال/ أ(.بالتحدث بحریة مطلقة

كافي أن یكون لدیھا الصبر الالمیسرةعلى -3
إثبات الدائم فيتشجیعھمو. للتعامل مع األطفال

دنیة شخصیاتھم وتنمیة قدراتھم العقلیة والب
مھم خالل ممارسة ودعبالشكل الصحیح
ى جب علإلى جانب ھذا، ی.األنشطة المختلفة

ترك كل ما ھو متعلق بحیاتھا المیسرة
الشخصیة من مشاكل وغیرھا بالمنزل 

)عطیات/ أ. (ونسیانھا عند دخولھا الحضانة

حضانة حراس العقیدة القلیوبیة

ث أنھ على المیسرة تفھم شخصیة الطفل حی-4
من المعروف عن األطفال مدى ذكائھم وشدة 

ى كما یجب أن تتحرص المیسرة عل. نشاطھم
ظي النزول إلى مستوى الطفل الفكري واللف
ي  فھ. وأن تظل دائما بشوشة ومبتسمة ومرحة
نیة لھ لیست میسرة فحسب، بل ھي تعد أًما ثا

)إلھام/ أ. (داخل الحضانة

حوار مع المیسرات

ا مع  أجرینا حواًر
المیسرات ذوات 
الخبرة الوفیرة 

الالتي یعملن في 
الحضانات ألكثر من

ا ء ھؤال. ثالثین عاًم
المیسرات یعملن 

ببعض الحضانات 
ن المستھدفة الخمسی
.التابعة للمشروع

األستاذة إلھام وھي تلعب مع األطفال في حضانة حراس العقیدة 

مزایا العمل مع األطفال

األستاذة سلوى وھي تلعب مع األطفال
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