
الفرصة الختٌار اعطاء مراعاة الفروق الفردٌة بٌن األطفال ،حٌث ٌجب علً المعلمة لتمسم البٌئة فً الرٌاض إلى أركان ، 

 .  فٌه علً أساس لدراته ،و اختبار وسائل التعلم،والمعلمة هنا معدة ومنظمة لتلن األركانالطفل اللعب الركن الذي ٌرٌد 

ركن المكتبة ،ركن المنزل ،ركن مسرح العرائس ،ركن الفنون )بعض األركان علً مدار السنة ،ومنها ثبات المعلمة وعلً 

 (ركن العرائس ،ركن المكتبة ،ركن المنزل)العروسة هنا أداة مهمة فً بعض األركان مثل وتمثل ،ركن الموسٌمً ، ركن 

 .  وفٌما ٌلً عرض لدور العروسة بتلن األركان 

وهو مسرح مصغر تستطٌع المعلمة صنعه من الكرتون أو الخشب ، ومن أهم مكوناته العرائس المتحركة بجمع أنواعها 

حٌث ٌمكن تحرٌكها من لبل األطفال أو المعلمة ،وٌجب أن توفر المعلمة به (المفاز والعصا وخٌال الظل و المارٌونت )

  الرٌاضوالحمٌمة أن هذا الركن ٌعد من أهم أركان فصل . مجموعة من المالبس المختلفة للعرائس للتمٌٌز بٌن الشخصٌات

 .األدوارٌمكن أن تجعل األطفال ٌشاركون العرائس فً تمدٌم ،كما 

إعداد وعند . وٌتعٌن علً المعلمة استخدام ركن مسرح العرائس داخل كل األنشطة ، مثل النشاط المصصً،ولعب األدوار

ركن العرائس ٌجب علً المعلمة أن تراعً الخصائص التربوٌة والسٌكولوجٌة للطفل ، حٌث  ٌجب أن تناسب أشكال 

 .  العرائس الفئة العمرٌة للطفل ،وطبٌعته، وما ٌتناسب مع فهمه 



ركن مصغر لمنزل الطفل ٌحتوي علً بعض األثاث ، والطفل فً هذا الركن ٌؤدي أدوار بعض أفراد األسرة ، وتلعب هو 

األطفال فً تمثٌل حٌاتهم ، وهذا ٌستخدمها و، العروسة فً هذا الركن دوراً هاماً حٌث إنها لد تمثل دور االبنة الصغٌرة 

كما ٌمكن للطفل أن ٌصنع بعض العرائس وٌموم بتحرٌكها . ٌساعدهم علً النمو والتفاعل االجتماعً والنضج االنفعالً

األطفال أدوار الكبار مع العرائس فٌضع الطفل نفسه مكان شخصٌة ما والعروسة الشخصٌة األخرى وٌمثل ٌلعب ، وبنفسه 

 .الدور الذي ٌمكن أن ٌموم به 

 مكتبة لٌست وهً الرٌاض، فصل أركان من ركنك الرٌاض، لطفل المكتبٌة بالخدمات األخٌرة اآلونة فً االهتمام زاد

 أصبحت األطفال مكتبات وفً. الفصل فً صغٌرة مكتبة بتوفٌر المعلمة ٌلزم مما دائم ركن تعد المفهوم،حٌث بالمعنً

 من متعددة أنواع بإنشاء أوربا دول وبعض المتحدة الوالٌات فمامت. الٌومٌة بل جداً  الشائعة البرامج من المصص رواٌة

 بعض لتمثٌل المكتبة من العرائس بعض استعارة من األطفال تمكن  أن علٌها لذا رٌاضال مكتبةب المصة رواٌة أنشطة

 بمكتبة المائم مهارات أهم من ٌعد المصص رواٌة فً المسرح عرائس استعمال أن ان ،حٌث بأنفسهم المصص



أن تدرن ٌجب ، تشهد المرحلة الحالٌة اهتمام متزاٌد باألنشطة التربوٌة ألنها الجزء المكمل للتربٌة المتكاملة للطفل  

المعلمة أن افضل ما ٌتعلم به هو برامج األنشطة، والذي ٌعتنً باألنشطة التربوٌة التً تموم علٌها الرٌاض وتنظمها 

لتستغلها ٌوجب علً المعلمة  استخدام األدوات التً تجذب األطفال بالشكل واللون والحركة كالعرائس وذلن ، المعلمة

النشاط المصصً، أنشطة )ومن األنشطة التً ٌمكن للعروسة أن تلعب دورا فً تمدٌمها . المعلمة فً جمٌع األنشطة 

 .( اللعب ،النشاط التمثٌلً،النشاط الفنً ،النشاط الموسٌمً

ٌعتبر النشاط المصصً من احب األنشطة لطفل الرٌاض فهو ٌتمٌز بالخٌال والسحر والمتعة ،لذا أحٌان ٌعتبر هدف فً حد 

علً المعلمة أن تتولى سرد المصة ،ومن أهم طرق سرد الطفل وذاته ،وأحٌان أخرى ٌكون وسٌلة من وسائل تعلٌم 

ٌعلم أنها ال تتكلم ولكن من المنطمً لدٌه أنها تعبر عن شعورهاورغباتها بكلمات فً  فالطفلالمصص استخدام العرائس ، 

فاألطفال عامة ٌكونون فً أذهانهم صوراً خٌالٌة عن أبطال المصص،وعلً المعلمة أعانتهم فً تكوٌن هذه . لصص

  الصورة بالعرائس، كما أن والحركة واللون والصوت والصورة المتوفرة فً عرض العرائس أدوات تعنً مضامٌن أدب

ومن خالل لصة العرائس ٌمكن للمعلمة أن تكسب األطفال العادات الصحٌة  وآداب السلون والمٌم االجتماعٌة،كما .االطفال 

 ، اللغوٌةالعلمٌة البسٌطة و لدراً من الحصٌلة المفاهٌم و

  



 : لعمل العروسة  اتخاذهاومن أهم االعتبارات التً ٌجب ، افضل طرق تمدٌم المصة 

 .مراعاة مناسبة العرائس للمعنً الموجود والنواحً الجمالٌة   - 

 .مراعاة مالئمة تصمٌم العرائس مع الشخصٌات التً تعبر عنها   - 

 .مراعاة التناسك واالنسجام بٌن أحجام العرائس بعضها إلى بعض    - 

 .مراعاة موالع وحركة العرائس لتحمٌك التوازن المطلوب أثناء الحركة   - 

 .حٌوٌةاستخدام العدٌد من الخامات المختلفة لصناعة العرائس الن ذلن ٌعطٌها    - 

لذا ٌجب علٌها توفٌر  )(ٌموم مسرح الطفل علً لعب الطفل التلمائى لذا ٌجب معرفة معلمة الرٌاض ألنشطة لعب األطفال، 

 :  أدوات تلن األلعاب،كالعرائس حٌث تستغل حب الطفل للعب بها ، ومن األلعاب التً تساعد المعلمة  علً نمو الطفل

 .  العاب تساعد فً نمو الطفل االجتماعً واللغوي ، وهً العاب الدور واهم أدواتها العرائس  - 

 .العاب تساعد فً نمو الطفل االنفعالً مثل العاب عرائس المفاز وعرائس المسرح ككل   - 

 . )( العاب تساعد المعلمة فً نمو الطفل اللغوي مثل المصص المتحركة عن طرٌك عرائس المسرح  - 

،فٌستخدم العرائس لتمثٌل واللعب اإلسماطً  هو دراما ٌستخدم فٌها الطفل ٌدٌه بتوجٌه من عمله دون استخدام جسمه   

شخصٌات خٌالٌة فً المسرح، حٌث ٌحدث إسماط عملً واضح علً العروسة، لذا ٌتسم اللعب اإلسماطى باالنهمان العملً 

الشدٌد للطفل، وحٌوٌة العرائس التً ٌلعب بها الطفل اكثر من حٌوٌة الطفل، لذا ٌعد هو المسؤول عن نمو صفة االندماج 

 .لدٌه، ومنها ٌنمو فٌما بعد االهتمام بعرائس المسرح 



،ومن أهم الدراما االجتماعٌة تدرٌباً علً تكٌف األطفال لمتطلبات أدوار الذكورة واألنوثة أللعاب ٌعد ممارسة الطفل 

 العرائس ، الن العرائس دائما ما تحمك ما ترٌد المعلمة من أهداف استخدام ذلن اسالٌب 

 الدراما) أساس هً العروسة تكون لذا الدراما، فً األساس حجر هو والممثل المسرح، علً بعرضها الا الدراما تكتمل ال

  اإلبداعٌة فالدراما .العرائس وتحرٌن الموضوع واختٌار العرائس صناعة فً بالمساعدة األطفال ٌموم حٌث ،( اإلبداعٌة

 .اإلبداعى خٌال وتنمٌة أنفسهم عن لٌعبروا المعلمة من بتوجٌه األطفال به ٌموم رسمً غٌر نشاط

 عن أفكاره تختلف بحٌث رغبته علً بناء نفسه عن للتعبٌر الطفل وأراء أفكار استغالل " بأنها اإلبداعٌة الدراما وتعرف

 بطاللة نفسه عن ٌعبر  الخجول الطفل المسرح،الن عرائس بتوفٌر الطفل تشجٌع المعلمة ولعى ،بمائها مع المألوف

 ما بتمثٌل الحرٌة لألطفال ٌترن حٌث ، اإلبداعٌة الدراما فً الخصوص وجه علً المسرح عرائس تستغل لذا ، للعرائس

 .واستغاللها العرائس من كبٌر عدد توفٌر فً اإلبداعٌة الدراما مجال فً المعلمة دور حددوٌ .ٌرٌدون



 .،النشاط التمثٌلًلممارسة  الفرصة ،بإتاحة دور الكبار و المصص الخٌالٌة تمثٌل مساعدة الطفل لعلً معلمة الرٌاض 

نشاط تربوي مفٌد ٌنمً لدرات الطفل وٌطور لغته وٌسعده وٌمتعه ،كما أنه ٌفٌد فً عالج بعض والنشاط التمثٌلً 

ما اكتسبه أطفالها من تستغل حمٌمة المجتمع ، وعلً المعلمة ٌتعرفونعلً لالمشكالت النفسٌة التً ٌعانً منها بعض أطفال 

 . )(خبرات فً البٌوت لتطبٌمها مع العرائس فً الروضة 

الٌدوٌة األشغال مجاالته ومن  الخاماتعن أفكاره وتفجٌر طالاته والتعامل مع التعبٌر ا للطفلالنشاط الفنى ٌتٌح 

 .عرائسهالصة وطلب المساعدة فً صناعة بعرض ،حٌث ٌجب أن تتٌح المعلمة للطفل فرصة التعبٌر الفنً المجسم ، 

  األولالمجال فهو  .المتنوعةالخامات معالجة لطرلا كتشافه ل،نموه العملً مجراه ٌأخذ ومن خالل صناعة العرائس 

وتحفٌذه،كما فاشتران الطفل فً صناعة العرائس ٌساعد فً تطوٌر مهاراته الٌدوٌة ،  المصصٌمكن لألطفال أن ٌرون الذي 

، الن صناعة األطفال للعرائس المتحركة ٌثٌر خٌالهم، فٌجعل )( أن صناعة العرائس واستعمالها ٌعد من األنشطة اإلبداعٌة 

 فًوٌتلخص دور المعلمة هنا ، التعلم ذو لٌمة، اكثر من التركٌز علً لٌمتها كمنتج

 .الفرصة لألطفال لتجرٌب العرائس المختلفة لبل أن تشجعهم علً أن ٌصنعوها بأنفسهم إتاحة •

 .توفٌر العدٌد من الخامات الخاصة بصناعة العرائس     - 

 . العرائسمساعدة األطفال فً الخطوات األساسٌة لصناعة     - 


