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هناك الكثٌر من طرائق تعلٌم وتعلم طفل الروضة، واهم الطرائق هً باللعب وااللعاب، ومع 

 تنفذ من خالل اللعب واخرى بدون اللعب.ذلك اللعب تكون هناك طرائق اخرى ٌمكن ان 

 -والطرق الخاصة ومنها:كما هناك الطرق العامة 

 -*العامة:

 الحوارٌة )االستجواب، النقاش، الحوار، االستنباط( .1

 ، الشاشة(TVاالنصاتٌة والبصرٌة )رادٌو،  .2

 الترفٌهٌة التعلٌمٌة )العاب، مسابقات،....الخ( .3

 الطفل ٌستكشف والمعلمة توجه(االرشادٌة التوجٌهٌة ) .4

 -*الخاصة:

 التعلٌم عن طرٌق اللعب 

  طرٌق العرائس والمسرحالتعلٌم عن 

 التعلٌم عن طرٌق القدوة 

 التعلٌم عن طرٌق القصة واالغنٌة واالنشودة 

 التعلٌم عن طرٌق االكتشاف والتجرٌب 

 التعلٌم عن طرٌق المهارات الٌدوٌة والفنون 

 هل هناك طرق أخرى؟ 

 ماهً. ؟ 

 هل هناك طرق تعلٌم وفقاً لنظرٌات )سلوكٌة، اجتماعٌة،..الخ(.؟ 

 ماهً.؟ 

هناك العدٌد من طرق تعلٌم وتعلم طفل الروضة، كذلك هناك طرق تعلم وتعلٌم على وفق نعم 

 -النظرٌات من ذلك:

 .االستكشاف والمحاضرة وحل المشكالت وفق النظرٌة المعرفٌة 



 بـ سر-ٌفالتعلٌم المبرمج، على وفق نظرٌة سكنر و:- 

 المثٌر، وهو السؤال. - أ

 االجابة عن المثٌراالستجابة التً ٌقدمها المتعلم وهً  - ب

التعزٌز وٌكون فوري بعد االستجابة، وهً معنوٌة من خالل معرفة الحل  - ت

 الصحٌح مما ٌشجع لالستمرار بذلك.

  المناقشات الجمعٌة، المشارٌع، اللعب التعلٌمٌة بأنواعها، التعاونً، التعلٌم

 المحاورات..... كلها من طرائق النظرٌة االجتماعٌة.

 -:علم الحصر لها نذكر منهاوهناك طرائق تعلٌم وت

 )االلعاب بأنواعها )القدٌمة والحدٌثة 

 .تعبٌرات الوجه وحركات الجسد 

 .اللغة والكالم واالتصال باالخرٌن 

 .التعزٌز والمعززات 

 .العقوبة والمنع 

 .الرحالت والسفرات 

 النصائح والعبر واالرشادات 

 .المناسبات واالحتفاالت الحٌاتٌة 

 .الواجبات واالوامر 

 الفشل فً اداء المهام 

 .التكرارات فً الخبرات 

 التعلٌم والتعلم فً الروضة: طرٌقة شروط اختٌار 

 تعدد الطرائق. .1

 التخطٌط للطرائق .2

 المزج بٌن الطرق الحرة والموجهه. .3

 اختٌار المعلمة الصائب. .4

 موهبة ودافعٌة المعلمة .5

 االعداد المهنً للمعلمة وقدرتها على التوضٌح وٌشمل: .6

  الكل الى الجزءالتدرج من 

 التدرج من السهل الى الصعب 

  الى البعٌدالتدرج من القرٌب 



 التدرج من المعلوم الى المجهول 

  اثارة االطفال وجذبهم 

  دقة اختٌار الموضوعات 

 مشاركة جمٌع االطفال فً الخبرات 

 تشجٌع االطفال على المشاركات 

  -هً:التعلٌمٌة ترتكز على ثالثة أسس : اركان العملٌة علٌه فأن

 )المعلم، التلمٌذ، المادة الدراسٌة( والركن الرابع المهم هو: 

 طريقة ايصال الخبرات الى االطفال.


