
 المحاضرة الثالثة

 اهداف واهمٌة وخصائص مسرح الطفل

 :أهمٌة مسرح الطفل 

 هو احد الروافد الثقافٌة الهامة للطفل النُه ٌساهم فً بنائه عقلٌاً ووجدانٌاً  -1

المسرح ابو الفنون حٌث تتجمع فٌه العدٌد من الفنون كالتمثٌل والرقص  -2

 والشعر والموسٌقى .

فاصل بٌن الطفل المشاهد والطفل الممثل لذلك التأثٌر المباشر لعدم وجود  -3

 ٌكون اقوى فً التأثٌر من الفنون االخرى .

  -المسرح الطفل اهداف تربوٌة تمثل باالتً : -4

مساعدة االطفال على التفكٌر والتمثٌل وادراك واقعهم المائل امامهم  - أ

 حتى ٌستطٌعوا المساهمة فً تغٌر ذلك الواقع الى االفضل .

لقٌم النبٌلة واالقتداء بها وازدراء النماذج السٌئة احترام المثل ا - ب

 والتفسٌٌر منها . 

التخلص من المفاهٌم القدٌمة غٌر الالئمة للحٌاة والتأكٌد على القٌم  - ت

 التً تالئم روح العصر . 

 حب العمل واحترامه وتقدٌر العاملٌن وعدم التقلٌل من شائنهم  - ث

الستماع الجٌد وامتدادهم زٌادة ثروة االطفال اللغوٌة وتدرٌبهم على ا - ج

 باسالٌب تقدٌرٌة متنوعة 

تبصٌر االطفال بمشكالت مجتمعهم وسبل التغلب على تلك المشاكل  - ح

 والمساهمة فً حلها ونقل التصرفات الغٌر سلٌمة فً المجتمع . 

 :اهداف مسرح الطفل 

 اكتشاف مواهب وابداعات االطفال فً مجال الفن المسرحً والتمثٌل .  -1

الموهوبٌن والمبدعٌن من االطفال والمساهمة فً تكوٌنهم المسرحً تنمٌة  -2

 واعطائهم فرصة للتمٌز واالبداع .

 تنمٌة التذوق لدى االطفال من خالل مشاهدة المسرحٌات وتقٌمها .  -3

هو بذرة لتأسٌس مسرحٌن على اسس صحٌحة وسلٌمة من خالل تعلٌم  -4

 هذه االسس فً مسرح الطفل .

توى من الجودة ٌتم عرضها على االطفال محلٌاً تقدٌم مسرحٌات على مس -5

 وعربٌاً ودولٌاً 



  :خصائص مسرح الطفل

موضوع المسرحٌة : ٌنبغً ان تكون المسرحٌة مناسبة لسن االطفال  -1

 فلٌست كل الموضوعات مناسبة لالعمار كافة .

طول المسرحٌة : ان الطفل سرٌع الملل وقد لوحظ بالتجربة ان الطول  -2

 دقٌقة  55دقٌقة الى  45المناسب لمسرحٌات االطفال ٌتراوح بٌن 

 الحبكة البسٌطة الغٌر معقدة  -3

 المقنعة المتمٌزة الشخصٌات الواقعة  -4

 التتابع الطبٌعً لالحداث وعدم التنقل السرٌع فً الزمان والمكان  -5

 الحكاٌة البسٌطة الواقعة المشوقة االهتمام ب -6

 البداٌة المشوقة  -5

 روح الفكاهة . -8

( على المستوى الفنً اهداف مسرح الطفل ) المسرح المدرسً 

 :والتربوي لكل واحد خمسة نقاط  

 :اهداف المسرح المدرسً على المستوى التربوي 

السهلة تنمٌة قدرات المتعلمٌن فً مجال استخدام اللغة العربٌة الفصحى  -1

القرٌبة من الواقع المتعلم واكسابهم حسن البٌان باللسان وااللقاء والسلٌم 

. 

 توعٌة الطالب بتراثهم العربً وتارٌخهم وحضارتهم االسالمٌة .  -2

شغل اوقات فراغ الطالب فً انشطة تربوٌة وهادفة تحت اشراف ذوي  -3

 الخبرة .

 زٌادة االنتباه والتركٌز وترقٌة الذاكرة . -4

 طٌئً التعلم على التعلم والبحث .مساعدة ب -5

 :اهداف المسرح المدرسً على المستوى الفنً 

المتعة : ان هذا الفن ٌشٌر فً النفس االنسانٌة المتعة والسرور باعتبارها  -1

 ٌحتوي على العناصر الفنٌة المختلفة ) الدٌكور , االضاءة , الموسٌقى ( 

خبرات حدٌثة فً التعرف على فن المسرح وقواعده ومبادئه واكتساب  -2

 التمثٌل واالخراج والدٌكور واالضاءة وكافة عناصر العرض المسرحً .

 تنمٌة الذوق الفنً لدى المتعلمٌن من خالل االحساس بالجمال  -3



صقل مواهب الطالب من خالل الكشف عن قدراتهم المتنوعة والعمل على  -4

 تنمٌتها وتوجٌهها مثل الخطابة والرسم والتمثٌل والدٌكور .

لجة محتوٌات المنهج الدراسً بطرٌقة ممسرحة تعتمد على الحوار معا -5

 والحركة والنشاط التمثٌلً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


