


   إقتراحات للدخول في الموسم الدراسي الجديد

!أعزائي الوالدين
أعزائي المربيين

 إن استعداد طفلكم للمرحلة التعليمية الجديدة في المدرسة العدادية يبدأ مسبقا في الوسط
.العائلي و بدخوله في روض الطفال

 إن الولد و البنات يتعلمون باللعب معا و مع أطفال آخرين و ذلك عندما يرسمون أو 
 يغنون أو عندما يقومون بأشياء ما، أو عندما يبنون مثل قلعة في صندوق التراب أو عندما

 يقومون بلعبة رياضية ما خارجا ، أو عندما يتحركون أو عندما يرون كتبا مصورة أو
.يسمعون حكايات أو قصصا معينة

  .إن طفلكم سيلتحق قريبا بالمدرسة و بهذا يبدأ مرحلة جديدة في حياته
 إننا نريد بهده الصفحات أن نلفت إنتباهكم حتى يستطيع طفلكم أن يجد بكل أمان

 طريقه مستقبل إلى المدرسة. فهذه القترحات قد أنجزت  قصد  تطبيقها في حياتكم اليومية



 الحركة و الحفاظ عن توازن الجسم

إن الطفال الدين يتحركون بوعي هادف للحفاظ عن توازنهم الجسمي، يتعلمون
بسرعة

إرشادات قبل بداية الموسم الدراسي
:التحرك الكثير و خصوصا أثناء العطلة

 ـ المشي على اليادي
ـ التسلق
ـ الجري

ـ القفز
ـ لعب الكرة

ـ إستعمال الدراجة
ـ التزحلق

 ـ
تمارين جسمية
ـ لعب اليادي

ـ لعبة التصفيق
نادي الرياضة



            التحرك الهادف

.إن استعمال اليادي بوعي شرط أساسي لتعليم الكتابة أو الرسم أو القيام بأعمال يدوية

  :  إرشادات قبل استئناف الموسم الدراسي

:الستعمال المتكرر لليادي في
ـ البناء

ـ الرسم 
ـ التلوين

ـ التقطيع 
 ـ العجين 

   ـ النتزاع 
ـ التجفيف 

:أمتلة لللعب
ـ ميكادو 

ـ باكاسيل 
 ـ شقلبة 

ـ حجر الليكو 



           كفاءة الطفل في مجموعات الطفال   

.ـ لقد تعلم طفلكم في روض الطفال كيف يستطيع أن يلعب ويعمل مع الطفال الخرين
 ـ ففي المدرسة سيحصل طفلكم عن فرص كثيرة في ال سابيع الولى لستخبار قدراته في

 المدرسة و تطوير كفاءة تواجده بين الجماعة في للقسم

     إرشادات تخص بداية الموسم الدراسي

يجب على طفلكم أن يزور بإسمرار روض الطفالـ   
.ـ شجعوا أطفالكم أن يربط علقات مع أطفال جيرانكم قصد اللعب معهم

ــ إن تسجيل طفلكم في نوادي الرياضة يشكل إمكانية جيدة وفرصة مهمة لوعه
.بنفسه و تواجده بين جماعات الطفال الخرين  

 ـ إغتنموا الفرصة ، سجلوا طفلكم في إحدى النوادي الرياضية، فهناك يقوي طفلكم تجربته 
 .مع المجموعة

 ـ نظموا رحلت مع طفلكم بالنواحي المجاورة من مساكنكم مثل : زيارة حديقة
... الحيوانات ـ الحديقة العمومية ـ الغابة ـ مكان اللعاب

.ـ زوروا بانتظام المكتبة البلدية مع طفلكم 



. ـ شاركوا في النشطة الثقافية و الرياضية المخصصة للعائلت 



الستقلل الذاتي

. إن الستقلل الذاتي شرط أساسي لتهيئ الكفاءة التعليمية و الثقة بالنفس لذى المتعلم 

:إن المدرسة تنتظر من طفلكم أن يحس باستقلله الذاتي في الحالت التية
ـ عند الهتمام بنظافة جسمه

.ـ عند لباسه أو خلع لباسه أو حدائه 
.ـ عند الحفاط على أدواته المدرسية و محفطته

.ـ عند ترتيب أدواته المدرسية والهتمام بها
.ـ عند إنجاز تمارينه المدرسية

إرشادات تخص بداية الموسم الدراسي

ـ لباس أو خلع الثياب بطريقة مستقلة
ـ تمارين ربط الحبال مثل

ـ ترثيب الغرفة
ـ القيام بواجبات صغيرة

ـ التدريب عن الطريق المؤدي إلى المدرسة
  .ـ مدح الطفل  عند قيامه بواجباته بطريقة مستقلة



       السلوك في العمل

حب الستطلع ـ الستعدادت للتعلم - التركيزـ الصبرـ القدرة... هي كفاءات ذات أهمية
.بالغة في النجاح الدرسي 

     إرشادات تخص بداية الموسم الدراسي

إنتبهوإلى أن يذهب طفلكم إلى سرير نومه في الوقت اللزم حتى يمكنه أن يتعلم جيدا فيـ   
 .روض الطفال دون أن يحصل له خصاص في النوم

.ـ شجعوا حب الستطلع في نفسية طفلكم و شجعوه دائما على إيجاد أجوبة
.ـ إن اللعب الجماعي مع أفراد العائلة ينمي إحساس قدرة التركيز

:ـ كلفوا طفلكم بواجبات مثل
    .ـ رمي النفايات في المكنة الخاصة بها             

.ـ تنشيف الواني من الماء             
ـ ترتيب أثاث الغرفة             

 .إنتبهوا إلى أن يقوم طفلكم بإتمام و بإنجاز الواجبات التي بدأ إنجازها





     الستماع والنطق

له أهميةالستماع إلى الخرين والقدرة عن التعبير عن أفكاره و شعوره إن تعليم طفلكم   
 .بالغة

.وهذا المسالة شرط أساسي في العملية التعليمية

     إرشادات تخص بداية الموسم الدراسي

ـ تحدثوا مع طفلكم حول التجربة المشتركة
ـ إستغلوا فرص وجبات الكل للحديث معه

ـ إستمعوا بالتباه إلى طفلكم و أجيبوا عن أسئلته
 ـ أتركوا لطفلكم فرصة الحكي و اسألوه عن كل الجزئيات



     "الختلف" بكل إهتمام  إنتبهوا بكل دقة ولحظوا 

 إن مل حظة الشياء بدقة و إلىملحظة الفرق بينها شرط مهم لتعليم القراءة والكتابة و
.الحساب

وهذا يمكن طفلكم ويقوي ملحظته الدقيقة للشياء المحيطة به
ويوقد حاسته حب الستطلع ليجاد ه أجوبة معينة

  

     إرشادات تخص بداية الموسم الدراسي

حاولوا أن تلعبوا مع طفلكم لعبة الداكرة 
....لحظوا بدقة 

.حاولوا أن تكشفوا أ شياء مع طفلكم في محيطكم 
 لحظوا ماذا حدث خلل يومكم مثل في البيت ـ مواد الطبخ  ـ إعداد حلويات ـ المرور
 العمومي  في الشارع ـ  أثناء شراء أغراض مثل  ـ أو أثناء تجوال في الغابة أو تجوال

.قرب ضفة ماء
 ."ـ جربوا معه لعبة " إني أرى ما لم تراه ـ ولونه أزرق و كبير

 ففي هذه اللعبة يصف اللعب مايراه مباشرة في محيطه و على اللعب الخر محاولة
إكتشافه

 إلعبوا مع طفلكم لعبة "كيم" يعني : تغطية أشياء ما ، أو ألعاب ما،  بقطعة ثوب و على
طفلكم لمسها و محاولة وصفها واكتشافها

.ـ إنتبهوا و أنظروا إلى هذه الشياء و صفوها  في النهاية مرة أخرى بكل دقة



  "     تربية ـ تادب  "                              

.من خلل اللغة يتكون العالم المحيط بنا
 إن اكتساب كفاءة لغة الكتابة يرتكز عن اكتساب كفاءة اللغة  الشفوية. فالتعامل مع الكتب و

.إسطوانات خاصة للسماع يدعم هاتين الخاصيتين

     إرشادات تخص بداية الموسم الدراسي

 : إبحثوا عن كلمات رئيسية مع طفلكم مثل
 موز : ينتمي إلى نوع الفواكه

ـ السيارة: تنتمي إلى نوع اللت النارية

.ـ  بينوا لطفلكم أنكم انتم أيضا بأنفسكم تقرأون جريدة أوكتبا معينا

  والمؤنث و المذكرـ ففي حالة استعمال كلمات أو مفردات ما، إنتبهوا إلى استعمال حالت 
الجمعاتركوا لطفلكم فرصة إستعمالها في 

:ـ قوموا بتمرين على الكلمات الظرفية مثل
... قبل ـ بعدـ فوق/ على ـ  بجانب 
:مثل: في وقت إعداد مائدة الكل 
ـ الفرشاة موجودة بجانب الصحن 

  الكرسيعلىـ نحن نجلس  
مائدة الكلتحت ـ سقطت الفوطة  

إبحثوا مع طفلكم عن حروف مكتوبة أو رموز بمحيطكم مثل
 أرقام سيارة ما، لفتات مكتوبة، إسم ـ إشهار 

 و وزن معينقافيةـ إبحثوا مع طفلكم عن كلمات لها 
 ـ إلعبوا مع طفلكم لعبة الصابع



إقرأو واحكوا مع طفلكم

كفاءة الفهم اللغويإن القراءة جد مهمة: من خللها  تتكون قوة   
 فالطفال يكونون عالمهم من خلل الكتب و القصص، ولهذا يشترط أن يكون هذا بالطبع

جزء من حياتهم اليومية
     الذين يقراون لطفالهم يصبحون  نموذجا  جيدا  لطفالهم  إن الوالدين 

 إرشادات تخص بداية الموسم الدراسي  

.إقرأوا لطفالكم قصصا و أشعارا، و تحذثوا مع طفلكم حول ما قرأتم سابقا
أو أحكوا له قصصأ ،إستشيروا مع طفلكم حول ما يجب أنلغة الم إقرأوا لطفلكم في   
تقرأوه مع طفلكم

أقرأوا بكل إرتياح و انتبهوا إلى نطق الكلمات الصحيح
 كرفع الصوت ـ خفض الصوت ـ ألهمس ـ إلخ...حتى ينطبق النطق الصحيح مع مضمون

.الكلمة
ا للقراءة في الحياة اليوميةوقتا محددخصصوا مع طفلكم   .

.مثل: دائما قبل الذهاب اإلى النوم
 إبحثوا عن مكان ترتاحون فيه للقراءة ـ أستمتعوا بالقرب من طفلكم

أحكوا لطفلكم مضمون القصة بكلماتكم الخاصة  واتركو له المجال لعطاء مضون الحكاية
 زوروا باستمرار المكتبة البلدية و ابحثوا معه عن كتب مصورة وكتب الشعر أو إسطوانات

.للسماع قصة ما
 عندما ترون كتبا مع طفلكم بالمكتبة البلدية قوموا  بوصف ما رأيتموه مثل: الكرة الملونة ـ

تجري في الشارع
إسألوه: أين تجري الكرة الملونة ؟



"تمارين من أجل إكتساب كفاءة الفهم في مادة "الرياضيات

 يمكنكم أن تسهلوا لطفلكم الوصول إالى اكتساب كفاءة الفهم في مادة الرياضيات عندما 
 تتمرنون لعبا عن الكفاءات الرئيسية التي يحتاجها طفلكم لكي يتعلم الحساب بكل دقة

إرشادات تخص بداية الموسم الدراسي

"تجربة تخص " الرقام و البنيات

إبحثوا مع طفلكم عن أرقام في محيطكم: أرقام السيارات ـ  أرقام الثمان
 أحسبوا مع طفلكم عدد الفواكه التي توجد بصحنكم و أعداد الحلويات وعدد القنينات

.الموجوجدة في الصندوق
إلعبوا معه ألعاب الورق ـ لعبة الرقام ـ لعبة الدومينو  ـ  لعبة النرد

 قوموا مع طفلكم بتمرين حول المشي بطريقة معاكسة و احسبوا معه الخطوات التي
مشيتموها



"تجربة تخص " المكان و الشكل

صنفوا كل الشياء مثل : أحجار ليكو ـ الزرارـ صدفات البحر، شكلها ـ لونها ـ كبرحجمها
 أحجزوا لطفلكم مكانا في البيت للرسم أو إختراع شيء ما ، حيث توجد أقلم ألوان ـ

صباغة ورق  ـ مقص للطفال  ـ لصاق ـ مسطرة يمكن استعمالها عند الحاجة

،أتركوا له فرصة اللعب بالمرآة لكي ينتبه إلى وجود أشياء أخرى تعكسها المرآة لوصفها
 أو إستعملوا في هذا التمرين الشياء التي ترونها معاكسة في الماء مثل: أعطوا لطفلكم 

ت للشياء، للعب بها ، كي يرى :كيف يمكن للشياء أن تكبر أو تتغير في حجمها ـمكبرا  
.أعطوا لطفلكم أشياء يجربها



"تجربة تخص  "الزمن و المقدار

 إلفتوا إنتباه طفلكم  إلى عامل الوقت و حددوا له الوقت للذهاب إلى روض الطفال و عندما
ترجعون سويا أو معا إلى البيت
و عندما يجب الذهاب إلى النوم

تحدثوا مع طفلكم حول أيام السبوع و ماذا ستقومون به معه من أنشطة خلل السبوع
  الفصول السنوية و الشهور المطابقة لها. كما يمكنكم بإنجازبكل وعيأقضوا مع طفلكم 

.مذكرة زمنية فصلية
 شاركوا طفلكم في عملية الطبخ أو إعداد الحلويات حيث يمكنكم أن تقوموا بحساب مقادير 

.السكر و الدقيق و الوزن في الميزان

مقارنة أشياء مثلأطلبوا من طفلكم  :
.أين يوجد أعلى طابق  ـ  أعلى بيت ـ أصغر الطماطم

.صنفوا الشياء التي توجد في بيتكم حسب الشكل و اللون أو الحجم
 :قوموا مع طفلكم بعملية تمرين حول تصنيف و ترتيب أشياء مثل

ـ هذا قلم: يمكن لك أن تكتب به 
 ـ هذه سيارة :يمكن للنسان أن يسوقها 

إلعبوا مع طفلكم في صندوق الرمل و اتركوه يمل أواني مختلفة بالماء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:السيمراجعة
 .دة بيرغيت ماي

 مكتب الندماج و مابين الثقافات
المكتب الجهوي لدعم أطفال وشباب العائلت المهاجرة

تصوير : سيغفريد بارون
 شكرا جزيل لروضات الطفال" بليتمانس هوف" و "بوكن كامب شتراسه" للدعم الودي

.لنجاز الصور و اختيارها
:ترجمة

كاميل العلمي


