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التعلم يبدأ قبل فترة طويلة
من الروضة
إن إشراك طفلكم في مواقف الحياة اليومية هو أفضل دعم
له ،وال يحتاج هذا األمر إلى بذل جهد استثنائي .ما عليك
سوى السماح لطفلكم بأن يفعل أشياء كثيرة بقدر المستطاع
ويخوض التجارب بمفرده .واسعدوا بنجاحاته معه وشجعوه
على القيام بذلك على طول الطريق .يتمتع األطفال بخبرات
تعليمية مهمة منذ الوالدة وهي مهمة لتعلمهم الحقًا في
الروضة والمدرسة.
يمكنك العثور على اقتراحات حول مرافقة طفلكم في الحياة
اليومية والتدريب اللغوي والمواضيع التربوية على
 › www.gfi.nw.chالطفل قبل المدرسة.
يمكنك العثور على معلومات حول التسجيل في رياض األطفال
والمدارس على  www.nw.chبإدخال كلمة البحث
"الروضة وااللتحاق بالمدرسة".

هل ترغبون في إعداد
طفلكم لمرحلة الروضة؟
باستثناء العمر ،ال توجد أي شروط لاللتحاق في رياض األطفال.
ولكن من المفيد لطفلكم أن يكون قد مر بالفعل بالتجارب التالية:
›
›
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›
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›
›
›
›
›

اللعب والركض والتوازن مع األطفال اآلخرين
تم فصله عن والديه لبضع ساعات
الرسم واللصق والقص بالمقص
ارتداء المالبس وخلعها بشكل مستقل
الذهاب إلى الحمام بمفرده
غسل اليدين وتنظيف الفم واألنف واألسنان
فهم العبارات البسيطة باللغة األلمانية
البقاء مع شيء واحد لبعض الوقت
التعامل بعناية مع الكائنات الحية والمواد
ترتيب المكان بعد اللعب  -بمساعدة إذا لزم األمر

إذا كان لديكم أية أسئلة أو شواغل أخرى ،فيرجى التواصل بالمتخصصين
التاليين :الخدمة االستشارية للوالدين ،طبيب أو طبيبة األطفال ،إدارة مجموعات
اللعب ،الشخص المسؤول بالروضة أو ال ُمعلم.
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بدعم من:

الطبعة األولى  .2021استندت فكرة هذا المنشور في األصل إلى المنشور "التعلم مهم للغاية لألطفال
الصغار" ،عام  ،2014مدرسة بوخس ،وإلى المنشور "التعلم يبدأ قبل فترة طويلة من الحضانة"،
 ،2016مديرية التعليم في كانتون زيوريخ.

االقتراحات واألفكار

هناك العديد من التجارب المختلفة
المفيدة للطفل.

البدء بالفعل
في سن الطفولة.

التعلم المبكر
مهم.

التحدث

التشكيل والبناء

الرسم والتلوين

هل تتحدثون مع طفلكم بلغته األم؟ هل
تظهرون له وتشرحون له أشياء جديدة؟

هل تسمحون لطفلكم باللعب بالماء،
والرمل ،والمجارف ،واألكواب،
واألحجار ،ولبنات البناء ،والليغو،
,وتركيب أحجية الصور ،وما إلى ذلك؟

هل تعطون لطفلكم الورق واأللوان
والصناديق والشريط الالصق والمقص
والغراء وعمل الحرف اليدوية معهم؟

يتعلم طفلكم بشكل أفضل عند التحدث إليه بنشاط
واالنخراط في حوار معه .هذا األمر يساعده
في اكتساب حصيلة لغوية كبيرة في لغته األم،
حتى يتمكن فيما بعد بتعلم اللغة األمانية بشكل جيد.

يقوم الطفل بتجميع معرفته األولى للرياضيات
عن طريق التفريغ والتعبئة والتشكيل والبناء
وتركيب أحجية الصور .أثناء ذلك ،يمكنه تعلم
األشكال واألحجام والكميات وأن يفرق بينهم.

السمع

اللعب معًا

فالقراءة والكتابة تجعالن الطفل يشعر باالهتمام
والسعادة بالكتب والقصص في سن مبكر.

هذا يجعل األطفال يراعون بعضهم
البعض وإثبات أنفسهم ومساعدة بعضهم
البعض ،سيسهل ذلك على طفلكم فيما
بعد التأقلم في مجموعة.

هل تتطلعون إلى الكتب المصورة مع طفلكم
وتتحدثون معه عنها؟ هل تحكون له حكايات
وقصص خرافية؟

تعلم كيفية التعامل
مع المشاعر
هل تقومون بتسمية أي مشاعر قد يشعر
طفلكم بها؟ هل تسمحون بلحظات الضجر
عند الطفل؟
يمكن لطفلك أن يتعاطف بشكل متزايد مع
اآلخرين ويتعلم االستمتاع بالمشاعر الجميلة
والتعامل مع المشاعر غير السارة.

هل يتاح لطفلكم فرصة اللعب مع
أطفال آخرين بشكل منتظم؟

كثيرا
التحرك ً

هل تذهبون مع طفلكم إلى ساحة اللعب
والطبيعة؟ هل تسمحون لطفلكم بالتحرك
بشكل مكثف؟
عنصرا أساسيًا لتطور الطفل .فإنها
تمثل الحركة
ً
تعزز الشعور الجيد بالجسم وتقوي المهارات
مثل زيادة القدرة على التركيز والخيال المكاني
والقدرة على حل المشكالت.

أثناء الرسم والقيام بالحرف اليدوية ،يتعلم
الطفل الحركات الضرورية للكتابة فيما
بعد .وهذا يم ّكن الطفل من تطوير إبداعاته
وتنفيذ أفكاره.

الخبرة واإلدراك
هل تذهبون مع طفلكم إلى الغابة؟ هل
تسمحين له بمساعدتك في المطبخ؟
هل تسمحين له بمالمسة األغراض
واستخدامها واتساخها أيضًا؟
يوسع الطفل معرفته
في مختلف المجاالت ويتعلم اتباع القواعد.

افعلها بنفسك
هل تدعمون طفلكم في القيام باألشياء
بنفسه – حتى لو استغرق وقت ًا طويالً
ولم ينجزها في الحال؟
(على سبيل المثال /ارتداء مالبسه
بنفسه ،الذهاب إلى المرحاض،
إعداد المائدة،
تقطيع الخضار وما إلى ذلك)
االعتماد على الذات يجعل الحياة المدرسية
لطفلكم أسهل ويمنحه الثقة بالنفس.

