المتطلب السابق- :
اسم المدرس :
موعد المحاضرة :
الساعات المكتبية:

جامعة الزرقاء
الكلية :العلوم التربوية
القسم :رياض االطفال
عنوان المقرر :سيكولوجية المعب لرياض
األطفال ()0513451

وصف المساق
تتعرض ىذه المادة لموضوع المعب عند األطفال ،من ناحية سيكولوجيو المعب :سماتو ،وأنواعو ،والنظريات السيكولوجية في المعب،

باإلضافة إلى معرفو األسس التي يقوم عمييا المعب ،كما ويعالج األنشطة الفردية واألنشطة الجماعية عند األطفال ،وييدف ىذا المساق

إلى إنتاج وسائل والعاب الفك والتركيب التي تخدم منياج رياض األطفال.

.

يتضمن انمقزر انمفزداث وانمحاور األساسيت انتانيت:
تعد ىذه المادة من متطمبات التخصص اإلجبارية لطمبة رياض األطفال (خطة  )8وتحتوى ىذه المادة عمى:
ّ
 أهداف انمساق
يهدف هذا انمقزر إنى مساعدة انطانب عهى:
 )1انتعرف عهً انًفبهيى وانُظريبت انُفسية انًتعهقة ثبنهعت.
 ) 2انتعرف عهً وظبئف انهعت وأهًيته في ثُبء شخصيه انطفم وتحقيق جىاَت انًُى انسهيو انًختهفة.
 ) 3انتعرف عهً األنعبة انًُبسجة وذات األثر انفعبل في عًهيه انًُى وانتعهى.
 ) 4تكىيٍ يهبرات ندي اندارسيٍ الستخداو انهعت في عًهيه انتعهى.
 ) 5تكىيٍ يهبرات ندي اندارسيٍ القتراح وتصًيى انعبة يٍ انجيئة تسبهى في عًهيه انتعهى وانًُى.

مخرجات

التعلم:

عند االنتهاء من هذا المقرر ،فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قاد ارً عمى:










التعريف بمفهوم اللعب ،و سماته ووظائفه والقيمة التربوية له.
النظريات التي فسرت اللعب النظريات القديمة والحديثة ومشروعية اللعب في اإلسالم.
تطور اللعب عند األطفال وفق مراحل النمو منذ الوالدة ولغاية  12سنة.
أنواع اللعب وأشكاله.
اللعب ومجاالت النمو المختلفة ،الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والحركية والخلقية.
اللعب ونمو الشخصية وسماتها.
العوامل المؤثرة في اللعب.
اإلرشاد باللعب.
التعليم باللعب – األلعاب التربوية واللعب لذوي االحتياجات الخاصة ونماذج تطبيقية من األلعاب.
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هيكل المقرر
األسبوع
األول

الساعة

3

3

الثالث

3

الرابع

الخامس

السادس

السابع

3

3

المواضيع

التعريف بمفهوم المعب ،و سماته ،مفهوم المعب

وأهدافه ،ووظائفه.

تحديد أسس المعب

أسس المعب

تحديد أنواع المعب وأشكاله.

أصناف المعب

تهيئة البيئة المناسبة لمعب

العوامل البيئية المؤثرة

تحديد األلعاب المناسبة لألطفال

العوامل الذاتية المؤثرة

التعرف عمى النظريات الكالسيكية

نظريات المعب

التعرف عمى النظريات الحديثة

نظريات المعب

تحديد سمات المعب في مرحمتي

المعب ومراحل الطفولة

تحديد سمات المعب في مرحمتي

المعب ومراحل الطفولة

بالمعب

لمعب

3

التاسع

الطفولة المتوسطة والطفولة

تبريخ اإلصدار 24 :حزيراٌ 2015

التحضير المسبق

لمدرس

المشاركة في

طرق التعميم
التفاعمية
أسموب المحاضرة
ّ

النشط.

مناقشات صفية

حل
التعميم عن طريق ّ
المشكالت

العمل ضمن فريق

التعميم التعاوني

المشاركة في

الحوار والمناقشة

مناقشات صفية
االستقصاء

التعميم عن طريق األنشطة

بالمعب

التواصل بالتعميم عن

ربط الطمبة بمصادر المعرفة

بعد باألنشطة

المختمفة ،مثل :المكتبة،

المكتبية
المصادر
ّ

الحوار والمناقشة

التي يحال إليها حسب

واإلنترنت  ،و  ...إلخ.

موضوع المحاضرة

الرضاعة والطفولة المبكرة.

3

إجراءات التعمم

والتكميفات

لمعب

3

الثامن

نتاجات التعمم

المعتمدة

3

الثاني

:
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العمل ضمن فريق

مشروع من خالل التعميم
التعاوني

المشاركة في

مناقشات صفية
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الحوار والمناقشة

المتأخرة.
العاشر

الحادي

3

3

عشر

ذكر فوائد العب التعميمي

المعب التعميمي

تقدير استخدام المعب بالتعمم

المعب التعميمي

تعميم طمبة رياض األطفال

المعب والتعميم في رياض

إرشاد الطمبة أثناء تعممهم بالمعب

المعب والتعميم في رياض

تنظيم المعب بالروضة

المعب والتعميم في رياض

تطبيق ألعاب شائعة بالروضة

المعب والتعميم في رياض

االستقصاء

التعميم عن طريق األنشطة

التواصل بالتعميم عن

ربط الطمبة بمصادر المعرفة

بعد باألنشطة

المختمفة ،مثل :المكتبة،

المكتبية
المصادر
ّ

الحوار والمناقشة

والتكميفات
3

الثاني

عشر

باستخدام المعب
3

الثالث

عشر

3

الرابع

عشر

الخامس

3

عشر

السادس

3

عشر

األطفال

التي يحال إليها حسب

واإلنترنت  ،و  ...إلخ.

موضوع المحاضرة

األطفال

المشاركة في

مناقشات صفية

الحوار والمناقشة وتطبيق

الطمبة

وتمثيل األدوار

األطفال

المشاركة في

مناقشات صفية

الحوار والمناقشة وتطبيق

الطمبة

وتمثيل األدوار

األطفال

المشاركة في

مناقشات صفية

الحوار والمناقشة وتطبيق

الطمبة

وتمثيل األدوار

االختبار النهائي

المراجع:
صوالحة ،محمد ( .)2014عمم نفس المعب .عمان ،دا ار لمسيره.
مواقع على الشبكة العنكبوتية:
https://mawdoo3.com
/https://www.abjjad.com/book/2182416544
الكتاب المقرر :
العناني ،حنان ( .)2012المعب عند األطفال –األسس ،النظرية ،التطبيقية .عمان ،دار الفكر ،ط.7
طرق التقييم:
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-1
-2
-3

التفاعمية النشط.
أسموب المحاضرة
ّ
التعميم عن طريق ح ّل المشكالت.
التعميم التعاوني.

-4

الحوار والمناقشة.

-5

التعميم عن طريق األنشطة.

-6

ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة ،مثل :المكتبة ،واإلنترنت.

طرق التقييم:
الصفية والبحث
الصفية وغير
االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات
ّ
ّ
المقرر
يوضح برمجة إجراءات التقييم في
والتقرير  ،والتفاعل
الصفي في المحاضرة ،والجدول اآلتي ّ
ّ
ّ
االختبار أو أساس انتقىيم
االختبار األول

اندرجت

انتاريخ

%20

االختبار انثاني

%20

أعمال انفصم (انمشاركت وانتكهيفاث وانتقزيز)

%10

االختبار اننهائي

%50
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