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اإلفادة من اإلمكانات التشكيلية لخامة البالستيك في تنمية مهارات طفل ما قبل المدرسة 

 من خالل عمل عرائس مسرحية

 :مقدمة البحث
تعتبر مرحلة ماقبل المدرسة الفترة التكوينية الحاسمة من حياة اإلنسان، 

 سلوكياته وتشكيل ذلك ألنها الفترة التي يتم فيها وضع البذور األولي للشخصية

 نمو يتحدد مسار وخاللها واالستعدادات الميول فيها تشكل العادات وتنمو المكتسبة،

 من مستقبل الطفل يتحدد لذا فإن ،واالجتماعي فسيوالعقلي والن الجسمي الطفل

 .التي يتعرض لها في هذه المرحلة العناصر تلك خالل

وتوفر األنشطة الفنية  لطفل ما قبل المدرسة الفرص للتدريب وممارسة 
وتنمية المهارات الحركية البسيطة، وذلك بما تتضمنة من خامات وأدوات 

حد انواع الفنون الشعبيه وهو يخضع يعتبر فن العرائس اوخبرات عملية، و 
لظروف البيئة ويتشكل من خالل المجتمع الذي ينبع منه، وقد ابتكر فن عرائس 

 .المسرح  ليكون وسيلة من وسائل التعبير عن النفس البشرية

وتعد العرائس فن ناشط معبر فهي تقوم بدور كبير في اثارة عقول 
تجارب الحياة ومعلومات عامة  االطفال وتوسيع مداركهم بما تقدمه لهم من

عنها، هذا وقد ثبت للتربويين اثر العروسة في بث بعض المبادي الصحية 
-8)والخلقية التي عادة ما يرفضها الطفل اذا قدمت له في صورة نصيحة ابوية

إن : فقد شبه أفالطون اإلنسان بالعروسة، والحياة بالمسرح حين قال. (88ص
 (.88ص-6)أنه مربوط كخيوط الدميةاإلنسان تتجاذبه قوى خفية ك

وتساعد العرائس علي تنمية عملية األبتكار وأستخدام الخيال لدى 
األطفال، وتستطيع المعلمة أن تقوم بمشاركة األطفال لصناعة عرائسهم من 

والمواد  خالل األنشطة الفنية والتعامل مع األوراق واأللوان والخامات المختلفة
 .القص، وتعتمد في صناعتها علي البساطة والوضوحالمرنة القابلة للثني أو 
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وتعتبر اللدائن وتقنيات تشكيلها من الخامات الحديثة في عصرنا 
الحالي التي نتجت من التطورات التكنولوجية الصناعية في العصر الحديث 
وهي المؤثر التشكيلي في تنفيذ العمل الفني، واللدائن قابلة للتوليف مع غيرها 

، والفن يساعد علي مزيد من التجارب بالخامات الفنية ألخرىمن الخامات ا
لتنوعها وتعدد اشكالها فالطفل يستطيع من خالل اللدائن ان يصنع العرائس، 

لتنوع وظائفها وطرق إنتاجها ويرسم بااللوان ويقص االشكال المختلفة، ذلك 
ا وخواصها التشكيلية مما أدى إلى إنتاج أنواع متعددة تختلف في خواصه

 ويحتاج اطفال ما قبل المدرسة الي من يساعدهم. وتتعدد أغراض استخدامها

 .علي التمثيل الدرامي مثل الدمى والعرائس ومالبسها

وتري الباحثة اهمية العروسة فهي الي جانب استخدامها في االنشطة 
فهي تعد وسيلة لجذب انتباه الطفل الترفيهية تعتبر ايضا وسيلة تربوية وتعليمية 

فهي  وعالجيةترة طويلة وتقديم المعلومة في شكل درامي جذاب وممتع، لف
تستطيع ان تعالج االنطواء عند الطفل وتجعله يندمج مع زمالئه ويستمتع بجو 
المرح الذي تبعثه العروسة، وايضا تستخدم كوسيلة للتنفيس عن مشاعر الطفل 

 .من خالل حديثها معه

 :مشكلة البحث
الي اي مدي يمكن اإلفاده من : التساؤل التاليتتحدد مشكلة البحث في 

األمكانات التشكيلية لخامة البالستيك في عمل عرائس مسرحية لتنمية مهارات 
 طفل ما قبل المدرسة؟

 :  اهمية البحث
 :ترجع اهميه البحث الي
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اإلفادة من اإلمكانات التشكيلية لخامة البالستيك في تنمية مهارات طفل ما قبل المدرسة 

 من خالل عمل عرائس مسرحية

القاااااء الضااااوء علااااي عاااارائس المساااارح باعتبارهااااا احااااد مصااااادر العمليااااه  -1
 .التربويه والتعليميه للطفل

ساااتفاده مااان األمكاناااات التشاااكيلية لخاماااة البالساااتيك إلعاااداد عااارائس اال -2
 .مسرحية لتنمية المهارات الفنيه واليدويه للطفل

 :اهداف البحث
 :يهدف البحث الي

عمل عرائس مسرح من خامة البالستيك لتمية مهارات طفل ما قبل  -
 .المدرسة

التعرف علي انواع عرائس المسرح، ودراسة االهمية التربوية  -
 .والتعليمية للعرائس

الكشف عن االمكانيات التشكيلية لخامة البالستيك لعمل العرائس  -
 .بصوره مبتكره

 فروض البحث 
 :يفترض البحث انه

يمكاان االسااتفادة ماان األمكانااات التشااكيلية لخامااة البالسااتيك فااي انتاااج  .1
 .عرائس مسرحية لتنمية مهارات أطفال ماقبل المدرسة

وي لطفل ما قبال المدرساة مان خاالل مشااركتة يمكن تنمية الجانب الترب .2
 .في تنفيذ واعداد عروسة للمسرح

 :يقتصر البحث الحالي علي الحدود التالية :حدود البحث
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 : العينة حدود .1
تم اختيار العينه من االطفال ما قبل المدرسه من مدرسة نفيسه 

رقه محافظة الفيوم ، وتم اختيار عينه من طالبات الف –الحصري التجريبيه 
تنفيذ العرائس . جامعة الفيوم –الثانيه برنامج اللغه العربيه بكلية رياض االطفال 

 .مع االطفال ( الماريونيت وخيال الظل)المختلفه مثل 

 :وتقتصر التجربه علي الخامات التاليه  .2
خامة البالستيك والخراطيم واألسكبيدو وخامات مكملة  كالخيوط 

عاه أستخدام تلك الخامات بطريقه امنه للتعامل والخرز واالسالك والجلد مع مرا
 .مع األطفال

 منهجية البحث 
يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي فيما يخص الجانب النظري 

 :والمنهج التجريبي فيما يخص الجانب العملي للبحث 

 :االطار النظري ويشمل: اوال 
 .لتشكيليةدراسة لخامة البالستيك وأنواعها وخصائصها وامكانياتها ا -

 .طفل ما قبل المدرسه وعالقته بالعروسه  -

 :االطار التطبيقي للبحث: ثانيا 
 :يتبع البحث المنهج شبه التجريبي من حيث الجانب العملي

اسااااتخدام الباحثاااااه للوساااااائط التعبيرياااااه المتاحاااااه والمااااازج باااااين الخاماااااات  .1
 .المختلفه اليجاد صياغات ابتكاريه لعرائس المسرح
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اإلفادة من اإلمكانات التشكيلية لخامة البالستيك في تنمية مهارات طفل ما قبل المدرسة 

 من خالل عمل عرائس مسرحية

البالسااتيك وكيفيااه أسااتخدامها لعماال عاارائس مساارح التعارف علااي خامااة  .2
وتاليفهمااا فااي عمااال فنااي متكاماال ماااع اسااتخدام العاادد واالدوات المناسااابه 

 .لسن طفل ما قبل المدرسه

تنفيااااذ عاااارائس المساااارح مااااع طفاااال مااااا قباااال المدرسااااه ومعلمااااات رياااااض  .8
 . األطفال باستخدام التقنيات المناسبه

 مصطلحات البحث
 :  Puppetالعروسه 
والدميه هي الصوره الممثله من  (.298ص-7)االطفال بها يلعب هدمي

 .العاج وغيره، يضرب بها المثل في الحسن

معني موسع للعرائس (  1988)وقد قدم فرانك بروشهان في عام 
فعرفها علي أنها صور مادية للبشر أوالحيوانات أواألرواح التي يتم تكوينها، 

تصنيعها من العظام واألشياء  ويتم لمسرح،وعرضها، أوالتالعب بها في السرد أوا
 (.p2-18)البالستيكية ويستخدمها الناس لقصص القصص أوتمثل األفكار

 :Raw Materials الخامات 
الماده االولي التي لم تجر عليها عمليات التشكيل والتشغيل ، اي انها 

 (.57ص-5)الماده االوليه قبل ان تعالج

 :األطار النظري
 :كيلية لخامة البالستيكاألمكانات التش

لقد تطورت صناعة المواد البالستيكية في عصرنا الحديث نتيجة للتقدم 
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العلمي، فاصبحت تدخل في معظم الصناعات بأشكال وصورمختلفة وتعددت 
 .أنواعها وتنوعت أستعماالتها في العديد من المجاالت

وهو ما  وكلمة البالستيك نفسها تأتي من الكلمة اليونانية بالستيكوس،
يعني القدرة على أن تكون على شكل أو مصبوب بالحرارة، وجميع عمليات 
تصنيع البالستيك تعتمد علي تشكيله بأستخدام الحرارة، ويمكن تقسيم البالستيك 

 :الي فئات

 :البالستيك الطبيعي 
 هي مواد طبيعية تتكون على شكل أو مصبوبة بالحرارة، مثل العنبر

ج شجرة الصنوبر المتحجرة وغالبا ما يستعمل في وهو شكل من أشكال راتن
 .تصنيع المجوهرات

 :البالستيك شبه االصطناعي
هي مواد طبيعية يتم تعديلها أو تغييرها عن طريق خلطها بمواد أخرى، 
مثل خالت السليلوز التي تنتج من التفاعل بين ألياف السليلوز وحمض الخليك 

 .نماوتستخدم خالت السليلوز لصنع فيلم السي
 :البالستيك الصناعي 

هي المواد المشتقة من تكسير المواد العضوية القائمة على الكربون 
ويتم ذلك عادة . بحيث يتغير تركيبها الجزيئي مثل النفط الخام والفحم أو الغاز

في مصافي البتروكيماويات تحت الحرارة والضغط، وهي أولى عمليات التصنيع 
 (.p3-18)وب هذه االيامإلنتاج معظم البالستيك المطل

ويوجد البالستيك في األسواق علي هيئة الواح مختلفة السمك، والطول، 



 

 

 

 

  

 

 

 

(  314  ) 
 

 1018 يناير( 18)العدد  -المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

اإلفادة من اإلمكانات التشكيلية لخامة البالستيك في تنمية مهارات طفل ما قبل المدرسة 

 من خالل عمل عرائس مسرحية

 .وتتنوع الوانها، ودرجة الشفافية، وتختلف درجة الصالبة بأختالف السمك

ومن أنواع اللدائن التي تتميز بأنعكاس الضوء راتنجات األكريلك، 
ة البالستيك نظرا لسهولة وتلعب راتنجات األكريلك دورا أساسيا في صناع

 (. 117ص-1)تشكيلها وخواصها الهندسية المقبولة ذات الشكل الجميل

ويتميز األكريليك بقوة االحتمال واألداء العالي وهو مادة عالية 
التقنية،والواحها بها أشكال مختلفة حيث أنها تتميز باألسطح السادة الناعمة 

ص والقطع والتشكيل، وتختلف درجة والمنقوشة مما يعطيها الجمال وسهلة الق
صالبة أنواع البالستيك بعضها عن بعض، باختالف درجات السمك فيها 

 (.1)وطبيعة مكوناتها كما بالشكل
 

 

   

 

 
 :الخواص المميزة للبالستيك

تتميااز هااذه الخامااة بأمكانيااة إعااادة تلينهااا ماارة أخااري باسااتخدام درجااات  .1
ن تتااااأثر جزئياتهااااا كيميائيااااا، فهااااي الحاااارارة المناساااابة لنااااوع التليااااين دون أ

مجموعة من المواد الكيميائياة الجديادة التاي أبتكرهاا الكيمياائي فاي معملاه 
مااان عناصااارها األساساااية، ثااام تجمعااات صااافاتها التكنولوجياااة فاااي عنصااار 

 (.7ص-2")واحد، وأصبح لفظ بالستيك يطلق علي كل شيء به لدنة

 يوضح (1)شكل رقم
 البالستيك نقال عن

 net. -ffeehttp://www.co
com /2014/01/ 

 -acrylic  -manufacture 
sheets.html 
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قاب  والصاب واللحاام يمكن التشكيل علية وممارسة تقنياات متنوعاه كالث .2
 .واللصق والتقطيع والتلوين وغير ذلك

 :يستخدم البالستيك علي هيئة أشكال مختلفة علي النحو اآلتي .8

سائل أو مستحلب كإضافات للخرسانة للحصول علي خواص  -
 .معينة

ضافات من  مادة - لحام وتصنع من راتنج سائل بوليستر أو أبوكسي وا 
 .له قوة تماسك عاليةالرمل ومساحيق معدنية، وميزته أن 

 

 

  

 

 
 

  

 

  

 :تنمية مهارات طفل ما قبل المدرسة من خالل عرائس المسرح
 :المهارات اللغوية .1

في حين نجد األطفال من كل المستويات العمرية مولعين بالعرائس 
ويستمتعون بمشاهدتها، وتعتبر العرائس وسيلة هامه من وسائل تنمية لغة 

 ( 2)شكل رقم
من األنابيب   :Lee Bontecouعمل الفنان 

 57، طوله بيوييال ركييييكالبالستيك واأل
نقال  .يوضح الفراغ بني أنابيب البالستيك ،57العرض

 عن

http://www.bluffton.edu/courses/wom

enartists/WomenArtistsPw/bontecou/b
ontecou.html 

 (3)يقم شركل
 Shayna Leib الفنان عمل

 الثني تقنية ويوضح الزجاج من منفذ
 من الجمالي الجانب وإبياز الزجاج، في 

 عن قالن. األلوان خالل

http://www.culturestarved.com/2011/0

9/glass-art-by-shayna-leib/ 
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اإلفادة من اإلمكانات التشكيلية لخامة البالستيك في تنمية مهارات طفل ما قبل المدرسة 

 من خالل عمل عرائس مسرحية

مدادهم بالكثير من الكلمات والمعاني التي تساهم في أطفال ما قبل المدرسة،  وا 
. بناء اللغة لديهم، فاللغة هي مفتاح التعامل مع عالم المعرفة ومع أفراد المجتمع

كما تتيح لهم التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم وشخصياتهم المختلفة، والعمل 
 .التعاوني في جماعة، والتواصل مع الغير وتنمية الحصيلة اللغوية

علي أن الدمى تساعد األطفال ( Care Child Texas)وتؤكد رسالة 
 (. 18)علي سرد القصص واللعب، وتشجيع اإلبداع وتنمية اللغة لديهم

,Keogh) أشارت دراسة كما  Brenda;  Naylor,  Stuart ) الي استخدام
وتعزيز تنمية اللغة لديهم  العرائس في التدريس لالطفال وتحفيزهم في المدرسة

ث ارة الحوار والمناقشة من خالل العرائس واستخدامها في تدريس وا 
 (.15)الرياضيات

 :مهارة البحث واالستطالع .2
ينمو حب االستطالع عند الطفل منذ الشهر الثامن ويزداد مع تقدمه 
في العمر، ويتطلب طفل هذه المرحلة إشباع حاجته الي المعرفة، ونستطيع 

ستطالع من أجل نموه العقلي، بتوجيه أستغالل حاجة الطفل الي البحث واال
رغبته في األكتشاف والتعرف علي خامات التربية الفنية والتقنيات لعمل عروسة 
يمكن تحريكها، وتشجيعه علي تنفيذها من خالل التعاون مع الطالبة المعلمة 
سواء بمشاركتها في التنفيذ او التعرف علي ادوات العمل، دون فرض قيود 

 .ه للمعرفةتعوق إشباع حاجت

الي استخدام الدمى كأداة (  Salmon, Mary; Sainato, Diane)وتشير دراسة
تعليمية فعاله لتعزيز اهتمام الطفل والمشاركة في أنشطة التعلم لطفل ما قبل 

 (. 17)المدرسة، واستخدام الدمى لتعليم السلوكيات في المجال االجتماعي
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فيما حوله من أشياء هو أن الذي يجعل الطفل يبعث "  مكدوجل"ويري 
حب االستطالع، كما أن الطفل يكتسب معلوماته، وتنمو معارفه عن طريق 

 (.188ص-9)حواسه المختلفة التي تعتبر أبواب المعرفة لألطفال

 :مهارة التفكير والتخيل واألبتكار .3
يعتبر التفكير مظهر من مظاهر النمو العقلي ينمو من خالل خبرات 

والبيئة التي يعيش فيها، ويعتمد التفكير عند الطفل  الطفل الحسية الشخصية
 .علي األدراك الحسي لكل شي حوله

يحتاج الطفل إلي تنمية مهاراته العقليه في مجاالت اإلدراك والتذكر 
فكير، وكلما تم تحقيق إشباع الحاجة إلي المعرفة واالتصال االجتماعي والت

دراك الدور  إشباعا سليما أدي هذا الي نمو كثير من العمليات كالتخيل، وا 
 (.77ص-8)الجتماعي لإلنسان وكلها عمليات تنمي اإلدراك الحسي

أن األطفال  Wayne))كما أوضحت الدراسات التي تمت في جامعة 
كوا في اللعب اإليهامي الذي يعمل علي تنمية الخيال يظهروا تفوقا الذين يشتر 

يفوق اخوانهم االخرين باربع سنوات، وذلك في مجاالت تعلم المفاهيم والتحكم 
 (.176ص-8)في السلوك االندفاعي

 :أهمية عرائس المسرح لطفل ما قبل المدرسة
ياة القصاة تساعد العرائس في العملية التعلمية لألطفال، عان طرياق روا .1

والاااادراما، وتقاااادم العاااارائس ماااااده ثقافيااااه تسااااهم فااااي تثقيااااف الطفاااال وتنميااااة 
 .معلوماتة

 ;Belohlawek, Julie; Keogh, Brenda)وقد أكدت دراسة
Naylor, Stuart ) إلي استخدام الدمي إلشراك األطفال في المحادثة لتطوير
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اإلفادة من اإلمكانات التشكيلية لخامة البالستيك في تنمية مهارات طفل ما قبل المدرسة 

 من خالل عمل عرائس مسرحية

علوم، الذي تفكيرهم حول المفاهيم العلمية وتحسين التحصيل الدراسي في ال
يعزز التفكير ويمكن أن تساعد األطفال في تعلم العلوم، وتتيح فرصا لألطفال 

 (.8)للتعبير عن أفكارهم 

تعتبار العاارائس وساايله ماان وسااائل األتصاال الفعالااة والمااؤثرة فااي تكااوين  .2
 . شخصيه الطفل من خالل االنصات لها ولما تتحدث به

مية أنشاء مسرح عرائس الي أه( McNeil, Jacqueline)وتشير دراسة 
الظل في الفصول الدراسية، ويقترح ذلك باعتبارها تقنية مفيدة لتحفيز التواصل 

 (.16)وخاصة مع األطفال الخجولين

تساعد العرائس فاي عاالج كثيار مان مشااكل األطفاال، وتحقاق أغراضاا  .8
 .عالجية متعددة

علي ( Aldiss, Susie; Horstman, Maire)وقد أكدت دراسة 
م العروسة لمساعدة األطفال على التعبير عن آرائهم ورعايتهم ودعم استخدا

  (.2)األطفال الصغار الذين يعانون من السرطان

واخرون علي أمكانية أستخدام العرائس كوسيلة ( Ackland)كما أكد 
للتوعية الصحية لألطفال من خالل اللعب واألنخراط مع الطفل وأستخدامها 

ليم التمريضي في بيئة التمريض السريرية لألطفال، كوسيلة للمحاكاة في التع
وأعتمد في مجال التثقيف الصحي علي تشكيل العروسة ومحاكاتها وبالتحديد 
تعليم مرضي السكري، وبالتالي نجد الحاجه الي مزيد من البحوث في محاكاه 

 (.1)العروسة وتطبيقه وفؤائدة في التمريض وتعليم الممرضات

ات اليدويااه مان خااالل تنفياذ العاارائس او تحريكهااا، تنماي العاارائس المهاار  .8
وتسااتخدم عاارائس األصاابع واليااد والقفاااز لتقويااة العضااالت وتاادريبها علااي 
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 .الممارسة والعمل

تساااعد العاارائس فاااي التعاارف علااي خاماااات تصاانيع العاارائس والتقنياااات  .5
والعناصااار والماااواد التاااي يمكااان اساااتخدامها فاااي كااال عروساااة، وكااال تلاااك 

 .تطور مع تطور الطفل ونموهالخبرات تنمو وت

تعتبااااار العروساااااة أقاااااوي معلااااام لالخاااااالق وترساااااي  القااااايم األصااااالية فاااااي  .6
المجتمع، ويتم ذلك من خاالل عروضاها علاي المسارح دون تلقاين مفتعال 

 .بل بتلقائية وحماس توصل الهدف لالطفال بطريقة مشوقة

تلعاب العارائس دورا باارزا فاي ترساي  القايم االصالية فاي المجتماع وحاب  .7
 .لوطن، والتي يتم تقديمها علي المسرح في سياق درامي بتلقائيةا

تساااهم العاااارائس بمااااا تقدمااااة فااااي أسااااتثارة خيااااال األطفااااال والتعبياااار عاااان  .8
 .رغباتهم الفنية واألبداعية

 :إجراء التجربة التطبيقية للبحث
قامت معلمات رياض األطفال مع طفل ما قبل المدرسة  باألفادة من 

لخامة البالستيك في عمل عرائس مسرحية للطفل، سوف األمكانات التشكيلية 
يتم طرح ثالثة نماذج كمثال وذلك للوقوف علي إمكانية تحقيق الهدف من 

 .البحث

 (4)شكل رقم: التطبيق األول -
  أسماء محمد عبدالتواب: عمل الطالبة

شرائح بالستيك، خامات مكمله كاالسكبيدو، : الخامات المستخدمة
 .بالستيك،قما، فوم، خراطيم 
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اإلفادة من اإلمكانات التشكيلية لخامة البالستيك في تنمية مهارات طفل ما قبل المدرسة 

 من خالل عمل عرائس مسرحية

 .منشار أركت، قطر، مقص، خيط سنارة: المستخدمة األدوات

 .التفريغ القص الثني والحلزون: التقنيات

أستخدام مجموعة لونية تتكون من الون البرتقالي : األلوان المستخدمة
واألزرق مع اللون األسود في المالبس مع اللون األصفر واألخضر والروز في 

 .المالمح واليدين

 :شكلوصف ال
عبارة عن عروسة ماريونيت نفذت الراس من شرائح البالستيك بالون 
البرتقالي واالزرق علي هيئة طبقات يفصل كل طبقة عن االخري سنتيمتير 
البراز تجسيمها وتميزت العروسة بكبر حجم العيون ووضوحها وهي عبارة عن 

و الفم من نصف كرة زرقاء والتشكيل فوقها باالسكبيدو االصفر واالخضر ويبد
خالل تفريغ طبقتين من الشرائح لتحقيق العمق في الفم ويتحقق الجانب الجمالي 
في العروسه من خالل ثني الشرائح البالستيك في اعلي يسار الراس ويتم 
اضافه المكمالت للعروسة كالمالبس وتميزت العروسة بصراحة الوانها 

 .ووضوحها

 
  

 (4)شكل رقم
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 (5)قمشكل ر : التطبيق الثاني -
  مي عصام الدين: عمل الطالبة

بالستيك شفاف، الوان أزاز، قلم رليف، خرز،  :الخامات المستخدمة
 .أسالك

 .مقص، بنس، مكوه حرق، فرش تلوين: األدوات المستخدمة

 .التلوين، التخريم، التقطيع: االساليب التقنية

مجموعه لونية تتكون من اللون األصفر : األلوان المستخدمة
 .ر واألحمرواللبنيواألخض

 :وصف الشكل
العروسة تشبة الحيوان له رأس يخرج منها ندبات والجسم دائري الشكل 
ينتهي باالرجل وهي منفذه بنفس طريقة العروسة الحمامه من خالل تحديدها 

 .بقلم الرليف وتلوينها بالوان الزجاج

  

 

 (5)شكل رقم
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اإلفادة من اإلمكانات التشكيلية لخامة البالستيك في تنمية مهارات طفل ما قبل المدرسة 

 من خالل عمل عرائس مسرحية

 :النتائج والتوصيات
 :أوال النتائج

 :ثه الي النتائج التاليةتوصلت الباح

بهااار، تقاادم كوساايلة  لتحسااين  .1 عاارائس المساارح بمااا تحملااة ماان جمااال وا 
مهارات االتصال الطفال ما قبل المدرسة مان خاالل العمال التعااوني فاي 

 .جماعة وتنمية حصيلتهم اللغوية

خامات وتقنياات األشاغال الفنياة تسااعد األطفاال علاي تنمياة العضاالت  .2
 .ي العصبيوتقوية التازر العضل

الجمااع بااين الخامااات المسااتحدثة والتقليديااة يساااعد علااي أنتاااج عاارائس  .8
مسااارحية مبتكااارة وينماااي التعبيااار الفنااااي لااادي األطفاااال ومعلماااات رياااااض 

 .األطفال

اسااتخدام الاادمى كااأداة تعليميااة يساااعد علااي توصاايل المعلومااة لالطفااال  .8
 .بشكل درامي

 :ثانيا التوصيات
ريس المناهج الرئيسية ألطفاال ماا قبال أستخدام العرائس في مجاالت تد .1

 .المدرسة

تقديم أنشطة فنية متنوعه ألطفاال ماا قبال المدرساة بالخاماات والتقنياات  .2
 .المناسبة لما لها من أثر في تنمية مهارات األطفال وأحتياجاتهم

توصااااى بااااإجراء البحااااوث للتعاااارف علااااي آثاااار العاااارائس علااااي األطفااااال  .8
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 .كوسيلة عالجية

ال الفنياااااة فاااااي كلياااااات ريااااااض األطفاااااال وفاااااتح تطاااااوير تااااادريس األشاااااغ .8
( الشااااكل المعاصاااار -التقنيااااات -الخامااااات)منطلقااااات جدياااادة فااااي تناااااول 

وتنااااااول الخاماااااات المساااااتحدثة الاااااي جاناااااب الخاماااااات التقليدياااااة للخاااااروج 
بأعمااال فنيااة مبتكاارة، والخااروج عاان المااألوف واألبتعاااد عاان التقليديااة فااي 

 .رياض األطفال مناهج التربية الفنية التي تدرس بكليات

 المراجع
 المراجع العربية: أوال

القااااايم الفنياااااة والتقنياااااة ( 2711)االء عبدالسااااالم محماااااود عباااااد الساااااالم  .1
،رساالة .العاكسة للضوء واألفادة منها في إثراء المشاغولة الفنياة المعاصارة

 .ماجستير،كلية تربية نوعية، جامعة عين شمس

سااااتيك، دار الكتاااااب تكنولوجيااااا البال(: 1967)أحمااااد سااااعيد الاااادمرداش .2
 .العربي للطباعة،

مقدماة فاي (: 2717)كمال الادين حساين (: 2717)كمال الدين حسين .8
مسااااارح ودراماااااا الطفااااال لريااااااض األطفال،مطبعاااااة العمرانياااااة لألوفسااااات ، 

 .الجيزة

 .اللغه عند الطفل، مكتبة والد عتمان القاهرة(: 1998)ليلي كرم الدين .8

فااااااااظ الحضااااااااره الحديثاااااااه مجماااااااع ال( : 1987)مجماااااااع اللغاااااااه العربياااااااه .5
 . القاهره. ومصطلحات الفنون ، المطابع االميريه 
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اإلفادة من اإلمكانات التشكيلية لخامة البالستيك في تنمية مهارات طفل ما قبل المدرسة 

 من خالل عمل عرائس مسرحية

محماود البسايوني  -الفن في تربيه الوجدان (: 1981)محمود البسيوني .6
 .دار المعارف،.

مساااارح الطفاااال فااااي مصاااار (: 2711)مديحااااة عباااادالكريم إبااااراهيم عماااار .7
 . 1والعالم، دار غريب، القاهرة،ط

الجااازء الثااااني ط، ( : 1972)لعربياااهمجماااع اللغاااه ا -المعجااام الوسااايط  .8
 . دار المعارف

الثقافااااااة الغذائيااااااة فااااااي مساااااارح (: 2778)ناهااااااد محمااااااد شااااااعبان علااااااي  .9
 .العرائس، عالم الكتب، القاهرة

الطفااال تنشاائته وحاجاتاااه، مكتبااه االنجلاااو (: 1996)هاادي محماااد قناااوي .17
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