باختصار& بايجاز :نصائحنا
اعط وقتا لطفلك!
العب ,ارسم أو اعمل األشغال اليدوية

يوميا مع طفلك!

ألعاب جماعية رائعة تحقق المتعة
للجميع
حاول مصاحبة الفعل مع المحادثة!
 30دقيقة يف اليوم لوسائل العلم
كافية .ال رتيك طفلك وحده يف العالم
الرقم!
ي
السي لمسافات قصية عىل األقدام .
اليوم مفيد!
التمرين
ي

العبور
داوم عىل طقوس صغية (عىل سبيل
المثال :قصة ليلية مسلية)
الحصول عىل قسط كاف من النوم
مهم!

من مركز الحضانة إىل المدرسة االبتدائية
امكانيات لدعم األطفال قبل عامي من دخول
المدرسة

اللغة

صح واحرص
غذائ
انتبه لتناول نظام
ي
ي
عىل حضور مواعيد الفحص!
ر
اليكي والملحظة

تحدث مع من تثق فيهم من المربيات
أوالمربي بشأن طفلك!
هل لديكم أسئلة؟
المزيد من المعلومات حول التسجيل يف
المدرسة وبداية الدراسة تجدونها عىل
الصفحة الرئيسية لمدرستكم االبتدائية
المجاورة.

المهارات الحركية
الجمالية والدقيقة

االعتماد عىل الذات

النظام  /الطقوس
والمهارات االجتماعية

إمكانيات الدعم للطفال قبل عامي من دخول المدرسة

اآلباء األعزاء!
ننظم يف كل عام لآلباء المهتمي أمسية
معلومات يتم خاللها تبادل األفكار حول
مواضيع مختلفة مع اآلباء اآلخرين والمربيي
والمربيات والمعلمي والمعلمات.

اللغة

بما أنه ال يمكن يف هذا العام تنظيم هذه
األمسية قمنا بإصدار هذا المنشور.
نود انتهاز هذه الفرصة لنقدم لكم ارشادات
حول كيفية تشجيع أطفالكم عىل شكل مرح
ى
حت يتمكنوا من بدء بداية موفقة عند
المدرس .ستجدون العديد من
الدخول
ي
األفكار يف الفقرات التالية تخص تطوير
مجاالت:
 اللغة ىالتكت والمالحظة
 المهارات الحركية اإلجمالية والدقيقة االعتماد عىل الذات النظام  /الطقوس والمهارات االجتماعية.إن متعة التعلم والتحفت واإلرادة الخاصة
ألطفالكم لها أهمية خاصة عندنا ،ألن هذه
ه أفضل ر
الشوط األساسية للتعلم.
ي
إذا كان لديكم أي أسئلة أو طلبات أخرى،
فالرجاء عدم ى
التدد يف االتصال بالمربيي
والمربيات أو بإحدى المدارس االبتدائية يف
منطقتكم.

مدارسكم االبتدائية ومراكز الحضانة
يف هتنه

ى
التكت و المالحظة

المهارات الحركية
اإلجمالية والدقيقة

أساس للتفاهم .يمكن دعم تطوير اللغة من خالل الجوانب واإلجراءات التالية:
ه مفتاح
ي
اللغة ي
• ف الحياة اليومية .التسوق والطبخ والذهاب للتهة  ...مع مراعاة تسمية األشياء بأسمائها والحديث عنها ً
معا.
ي
والقواف.
• ألعاب األصابع
ي
غان وترديدها.
• سماع األ ي
• االستماع للمشحيات المسموعة والحديث حولها.
عال والحديث عنها.
• قراءة القصص بصوت ٍ
• ألعاب جماعية (لعبة الذاكرة، ,لعبة  ،Nanuلعبة  ،Ratz Fatzلعبة بستان الفواكه).
سؤال.
• تسمية األشياء ,العثور عىل رفقاء ,استخدام المفرد والجمع ,تكوين جمل ذات طابع
ي
هناك مجاالت مختلفة يف المالحظة اإلدراك :اإلحساس ,الشم ,التذوق ,السمع ,الرؤية .يجب معالجة جميع المجاالت.
يمكن أن ينجح هذا بشكل جيد أثناء اللعب ف الباحة أو ف الحديقة (التسلق ،اللعب ف الرمل ,ى
التحلق ،التأرجح ,اللعب
ي
ي
ي
ى
حقيبت  "...مثالية أثناء رحالت السيارة أو الحافلة.
"سأحزم
لعبة
تعتت
بالسكوتر والدراجة وحذاء بالعجالت) .ر
ي

يجب عىل األطفال االكثار من الحركة ,وهذا يساعد عىل خلق أساس مهم لعملية التسلسل الحر يك المهم يف الحياة كلها .كما يتم
بذلك تعزيز الصحة.
أمثلة عىل تعزيز المهارات الحركية اإلجمالية:
• صعود الدرج ,الجري ,الر يم والقبض ,قيادة المركبات ,القفز ,الوقوف المتوازن عىل رجل واحدة ,التسلق.
أمثلة عىل تعزيز المهارات الحركية الدقيقة:
• قص ,لصق ,أعمال يدوية ,إمساك قلم بشكل صحيح ,سحب وإدخال األشياء يف خيط ,فتح وإغالق األزرار والسحابات,
عجن ,استخدام أدوات المائدة ,القيام بالحرف اليدوية .

االعتماد عىل الذات

ً
شيئا بنفسه!
ثق يف الطفل ليفعل
• خلع ولبس المالبس بشكل فردي
ر
• األكل بالسكي والشوكة تحت اإلشاف
• ربط خيط الحذاء
• حمل حقيبة رياض األطفال بمفرده
• التنقل ف شوارع المرور تحت ر
اإلشاف
ي

النظام  /الطقوس
والمهارات االجتماعية

النظام والطقوس يمنحان األمان ويخلقان الثقة!
يجب عىل الجميع االمتثال للقواعد! التعلم من النماذج اإليجابية.
األكل معا عىل المائدة
التواصل كثتا مع األطفال اآلخرين يعزز المهارات االجتماعية.
نصيحة :ألعاب جماعية ,اللعب بعد الظهر يف الباحة ,ورياضات النوادي.

