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           Module Description      وصف المقرر :

  انهعة معىً تعزفٌحتىي انمقزر عهى 

 نهعة انتزتىٌح األهمٍح تحذد  -

 األطفال عىذ انهعة تطىر مزاحم عهً تتعزف -

 وأشكانها انتزتىٌح األنعاب أوىاع تحذد -

 انهعة فً انمؤثزج انعىامم تىضح -

 .تزتىي كىشاط ودورها نعثح كم أهمٍح تحذد -

 نألطفال مىاسثح نعثح اختٍار معاٌٍز تحذٌذ -

Contains scheduled to know the 

meaning of play  

- Determine the importance of 

education to play  

- Recognize the stages of the 

evolution of play in children  

- Specify the types of educational 

games and forms  

- Describes the factors affecting 

play  

- Determine the importance of each 

game and an educational role as an 

activity . 

- Determine the criteria for 

selecting a game suitable for 

children 

 

 

 

 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 تانمعهىماخ انطانثاخ نتزوٌذ انمقزر هذا ٌهذف 1

 : مه تكم انمتعهقح

 تطىر مزاحمان تتعزف انطانثه عهى  -

  األطفال عىذ انهعة

 انتزتىٌح همٍحاان تتعزف انطانثه عهى  -

This course aims to provide 

students with information 

relating to each of : 



 
 نهعة

 وأشكانها انهعة أوىاع ان تحذد انطانثه  -

 فً انمؤثزج انعىاممان تىصف انطانثه  -

 انهعة

 عه تمعزفه انىهاٌح فً انطانثاخ تخزج أن عهً

  وأهمٍتها وهذفها األنعاب أوىاع مه  وىع كم

 فً وتىظٍفها األنعاب مه مختهفح أوىاع وتصمٍم

 :كانتانً تزتىي وشاط

  انزٌاضٍاخ أنعاب -

 انعهمٍح األنعاب -

  اجتماعٍح انذراما أنعاب -

 انهغح أنعاب -

 تانذمً انهعة -

- The evolution of play in 

children  

- The importance of educational 

toys  

- Kinds of toys and forms  

- Factors affecting play  

I have to go out in the end, the 

students in learning about all 

kinds of games and goal, 

relevance and design different 

kinds of games and using them 

in an educational activity as 

follows : 

- Math Games  

- Scientific Games  

- Drama Social Games  

- Language games  

- Playing with dolls 
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 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 المقرر أن ٌكون قادرا على:ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه 



 
  انهعة معىً تعزف - . 1

 نهعة انتزتىٌح األهمٍح تحذد  -

 عىذ انهعة تطىر مزاحم عهً تتعزف -

 األطفال

 وأشكانها انتزتىٌح األنعاب أوىاع تحذد -

 انهعة فً انمؤثزج انعىامم تىضح -

 .تزتىي كىشاط ودورها نعثح كم أهمٍح تحذد -

 نألطفال مىاسثح نعثح اختٍار معاٌٍز تحذٌذ -
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 )ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس(محتوى المقرر

 قائمة الموضوعات

(Subjects) 

عدد 

 األسابيع

(Weeks) 

ساعات 

 التدريس 

(Hours) 

 اللعب كمدخل للتخطيط وبناء مناهج رياض األطفال-1

أنواع اللعب  –مراحل تطور اللعب عند األطفال  –األهمية التربوية لأللعاب  –التعريف باللعب 

خصائص األلعاب  –أسس اختيارها  –وظيفة األلعاب  –العوامل المؤثرة في اللعب  –وأشكالها 

 ( سمات اللعب -دور المعلمة في اللعب -نظريات اللعب واأللعاب -وتصنيفها 

 

 

 

فوائد  - التاريخي لأللعاب التربويةالتطور  - تعريف األلعاب التربوية )األلعاب التربوية -2

 (خصائص األلعاب التربوية - األلعاب التربوية في العملية التعليمية

 أهداف األلعاب التربوية بوجه عام -

 أهداف األلعاب التربوية في مرحلة رياض األطفال -

 عناصر اللعبة التربوية -

 األلعاب التمثيلية- لعاب الذكاءأ- األلعاب الحركية -الدمى )  أمثلة لأللعاب التربوية -

 (ألعاب الكمبيوتر المناسبة لعمر وعقل الطفل -القصص واأللعاب الثقافية -ألعاب الحظ 

 الشروط الواجب توافرها في األلعاب التربوية -

 

 



 
 األسس التربوية لأللعاب التربوية  -

 االستراتيجيات التدريسية التي يتضمنها أسلوب األلعاب التربوية  -

 مراحل توظيف )استخدام(، األلعاب التربوية في المواقف التعليمية الصفية   - 

 معايير اختيار وتصميم األلعاب التربوية - 

 تصنيف األلعاب التربوية- 

 تصنيفات األلعاب التربوية وفقاً لمظاهر ومطالب النمو المختلفة لدى طفل الروضة - 

 المعلم الستخدام األلعاب التربويةالمهارات )الكفايات( الواجب توافرها لدى - 

 شروط استخدام األلعاب التربوية في التدريس - 

 دور معلمة الروضة في تصنيع وتقديم األلعاب التربوية للطفل  -

 ألعاب الكمبيوتر  - 

 األلعاب الحركية لطفل الروضة -

 األلعاب الشعبية وكيفية توظيفها في األطر التعليمية -

           

 األلعاب التربوية وتنمية المفاهيم والمهارات لدى طفل الروضة -3

 األلعاب التربوية وتنمية المفاهيم والمهارات االجتماعية -

 األلعاب التربوية وتنمية المفاهيم والمهارات اللغوية -

 األلعاب التربوية وتنمية المفاهيم الرياضية عند الطفل -

 والمهارات العلمية األلعاب التعليمية وتنمية المفاهيم -

 

 

 اللعب واألنشطة التربوية بمراكز التعلم بالروضة-4

 مركز اللغة   

 مركز الرياضيات    

 مركز العلوم واالستكشاف    

 مركز الفنون    

 المركز الصحي    

 المركز الوطني    

 المركز الديني    
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