
قصص وحكايات 
للعب - باللغة األم 

أيضاً



لغة الُحب تبدأ من الحضن *  القراءة عبارة عن لحظات ممتعة يقضيها 

الوالد أو الوالدة مع الطفل، ولكنها أيضاً تطور لغة الطفل وكالمه 

ومهاراته من ناحية االستامع والتطور وكذلك مفردات الكلامت.

بالقصص والحكايات بإمكانك أيضاً أن تطور من انضامم الطفل إىل 

مجموعات اللعب يف بساتني األلعاب ويف حضانات األطفال ويف 

حضانات األطفال العائلية ويف النوادي ويف املكتبات العامة ويف فناء 

مبنى السكن. 

من املمكن إثراء مضامني ألعاب األطفال والعالقات التي تنشأ عن 

اللعب مع تخطي الحواجز اللغوية من خالل دبلوم الحكايات 

)satudiplomi ( أو القصص والحكايات العائلية أو من خالل وسائل 

رسد القصص والحكايات. يقوم أثناءها الشخص الكبري بكتابة القصة 

التي يقولها الطفل كلمة كلمة.

حيك القصص والحكايات!

حّفز
القائم بحكاية القصة املُحفز يشجع الطفل عىل التعجب - وبجعل 

الطفل يفكر ويجعل لديه حيزًا لردة الفعل، شجع عىل مشاركة التجربة 

وال تفرس بدرجة زائدة عن الحد.

 إمكانية الطفل يف التأثري عىل أهمية لحظة حكاية القصة، تتحقق من 

خالل جلسات الحكايات ولعب الكبار من خالل إمياءات الوجه والتحقق 

من األسئلة والصور املشرتكة. ما هي األفكار واملشاعر التي أثارتها 

الحكاية أو القصة؟ التعلم من الحكاية أو الرسالة الرئيسية تنضج يف 

وعي الطفل وتأخذ مختلف أجزاء الحكاية أماكنها بالتدريج. 

اجعل القصة أو الحكاية قابلة للرسد )قم برتويضها(
من املفضل جعل القصة أو الحكاية قابلة للرسد، بالتعرف عىل الفكرة 

الرئيسية للحكاية بتكوين سلسلة من التصورات والتخيالت عن الحاالت 

وعن األشخاص. من املمكن حفظ عن ظهر قلب فقط بعض العبارات 

النموذجية. ال توجد حاجة إلعادة النص كلمة كلمة. تصور الحايك يثري 

تصورات الطفل عندما يثق بذلك.

ُقم باملراجعة
العنارص األساسية للحكاية املثرية لالهتامم أو لقصة أخرى هي:

-   اإلطار - “كان ذات مرة ...” )نلعب بأن ذلك كان من املمكن أن 

يحدث أحياناً (

- فكرة رئيسية وشخصيات واضحة

- النزاع بني الخري والرش

- نجاة البطل من الصعوبات واملحن

- نهاية سعيدة

الطفل يتحفز للقصة، التي فيها ما متنحه له أثناء تفكريه يف تلك اللحظة. 

يُفّضل قراءتها أو قصها عىل الطفل دامئاً من جديد مادام يرغب بسامعها 

من جديد. الخوف يسبب االنفعال ولكن ال يجوز أن تكون القصة مثرية 

لالنفعال بشكل زائد عن الحد، واألطفال لديهم فروقات فردية من هذه 

الناحية. ليس من الجيد ترك الطفل مبفرده وهو خائف.

) Päivi Heikkilä-Halttunen( بايفي هييّكيال - هالتّونني * 



من أين نحصل عىل القصص والحكايات؟
يف قامئة الكتب دبلوم الحكايات  ) Satudiplomi (   التي تحث عىل حيك 

القصص للطفل يف سن اللعب )2 - 6 سنوات(، توجد بيانات بشأن اللغة 

املتاح بها كل كتاب يف املكتبات العامة، ليك يكون بإمكان مجموعة 

األطفال اختيار الكتاب الذي بإمكاننا إبالغ العائالت عنه والذي يتحدث 

عن نفس القصة والحكاية كٍل باللغة األم. بإمكاننا إنشاء ذلك من خالل 

الحكايات والقصص املعروفة أساساً لتصورات اللعب املشرتكة يف أدوار 

اللعب الخالقة - وتخطي كذلك الحواجز اللغوية.

القصص والحكايات التي ترتبط بالعائلة وباألشياء الخاصة باألقارب 

وكذلك الصور، تثري اهتامم األطفال وهي ُمعّدلة بشكل جاهز. هذه 

القصص والحكايات التي متت مشاركتها من خالل مجموعة األطفال، من 

املمكن أن تكون أيضاً املوضوع األسايس لأللعاب املشرتكة.

كام أن القصص والحكايات التي يخرتعها األطفال من مخيالتهم، من 

املمكن أن تكون مصدًرا أو مذاقًا إضافيًا لأللعاب الخالقة ملجموعة 

األطفال. عىل سبيل املثال يف طريقة   رسد القصص والحكايات يقول 

الشخص الكبري:  “احِك يل قصة أو حكاية، ترغب أنت بأن تحكيها.  أقوم 

بتدوين ذلك كلمة كلمة، كام تقولها بالضبط. عندما تكون الحكاية 

جاهزة، أقرأها لك يك يكون بإمكانك تصحيحها إذا أردت.”  عند 

استعامل طريقة رسد القصص والحكايات، فال يتم التنبؤ مسبقاً وال 

توجيه سري الحوار، وال تقييم األقوال. القائم برسد القصة أو الحكاية هو 

نفسه الذي يقرر عن أي يشء وكيف يريد أن يتحدث، ويقرر أيضاً بشأن 

ما ال يريد أن يقوله.

القصص والحكايات ترثي األلعاب!

الوالدان داعامن للعب
بإمكان الوالدين التحدث عن مالحظاتهام الشخصية، عن تلك األشياء 

التي كان الطفل متحفزًا بشأنها أثناء الحكاية أو القصة. فهذا يساعد 

عىل التعامل مع األمور واألشياء التي تهم كل طفل لدعم كل املجموعة 

بناًء عىل القصص والحكايات التي تم التعرف عليها.

 نقوم بإعادة تكرار القصص والحكايات من خالل الرسم والغناء والرقص 

وما شابه ذلك، يف حضانات األطفال ويف النوادي ويف بساتني اللعب ويف 

املكتبات العامة أثناء جلسات رسد القصص والحكايات مبختلف اللغات. 

بذلك يعرث األطفال عىل قصص وحكايات لألحداث من مختلف وجهات 

النظر، ويوسعون من فهمهم وتصوراتهم ويشجعون بعضهم البعض.

 بإمكاننا بذلك أن نخلق األجزاء 

املكونة   أللعاب القصص والحكايات 

املشرتكة لألطفال وللكبار التي تهم األطفال 

بالقدر األكرب من القصة أو الحكاية، أو من 

خالل تبديلها أو توحيد مكوناتها.  نقوم ببناء من 

خالل التشاور مع األطفال 

- وضع تخييل تم تصوره

- أدوار الشخصيات التي يختارها كل طفل لنفسه

- الضوابط والنظم التي توجه إنجاز األدوار  

- الفكرة األساسية املبدئية للعب، والتي تبدأ يف التبلور أثناء اللعب.

بساتني األلعاب وحضانات األطفال داعمة للعب 
يف عامل اللعب من خالل القصص والحكايات يقوم املربون املهنيون 

لألطفال دون سن املدرسة باالندماج يف اللعب من خالل أزياء أدوار 

الشخصيات لأللعاب، من خالل شخصيات تخيلية. ألنه غالباً ما ينقص 

ألعاب األطفال الصغار تقاليد اللعب لألطفال األكرب كوسطاء، نحتاج يف 

ذلك إىل جهد الكبار.

 بإمكان الشخص الكبري من خالل دور الشخصية - مببادرات من الطفل 

مع دعم التعامل املتبادل - أن يجلب إىل األلعاب بشكل ظريف جوانب 

غري متوقعة وتشكل تحدياً، وكذلك مساعدة أولئك األطفال الذين لديهم 

صعوبات يف املشاركة يف اللعب، عىل املشاركة.

نتحدث يف اليوم التايل عام حدث بالضبط، ونفكر مع األطفال من أجل 

استمرار التحفيز يف املرة القادمة، من خالل االنفعاالت الدرامية التي 

تحملها الفكرة األساسية. يشارك املربون املهنيون لألطفال دون سن 

املدرسة بنشاط يف عامل اللعب من خالل تطوير الفكرة األساسية للعبة 

والوسط املحيط باللعب، وكذلك بالتشاور بخصوص ضوابط ونظم 

اللعب جنباً إىل جنباً مع األطفال وبالتساوي معهم.

املسألة عبارة عن لعبة وليس التدرب عىل مشهد مرسحي. احرتام 

أفكار األطفال واالستامع إليها - التشبث مببادرات األطفال - رشط فاعل 

للعب. مواكبة أدوار شخصيات اللعب وإنجاز الدور بشكل من املمكن 

تصديقه بالتعاون مع األطفال عادة ما يكون صعبًا بالنسبة للكبار 

يف البداية، ولكن التدريب يصنع املستحيل. تركيبة اللعب والقصة 

والحكاية متشابهة جداً. القصة أو الحكاية التي يتم اختيارها بشكل 

جيد واالنتقال إىل اللعب يف عامل الخيال، تعترب من أنجع الوسائل لتعزيز 

اللعب.
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