االستعداد للدخول إلى المدرسة
التعود على أشخاص وأماكن
يمر به األطفال والعائالت على حدّ سواء .وقد يكون
يُعدّ الذهاب إلى المدرسة للمرة األولى تغييرا ً كبيرا ً ّ
ّ
مشوقا ً  وصعبا ً في الوقت ذاته .وهناك عدّة أمور يمكنك القيام بها لمساعدة طفلك على التمتّع ببداية جيدة للمدرسة.
وأنماط جديدة أمرا ً ّ

ما هي البداية الجيدة للمدرسة؟
تقوي قدراته على التع ّلم
العائالت والقائمون على الرعاية ه ّم المعلم األول ألطفالهم .واألنشطة التي تقوم بها في المنزل مع طفلك ّ
ونموه.
والنمو وتُعدّه للمدرسة .يُعتبر اللعب أفضل طريقة لدعم تعلّم طفلك
ّ
ّ
تساعد البداية الجيدة للمدرسة األطفال على التع ّلم بشكل جيد والشعور بسعادة أكبر .وعندما يكون األطفال سعداء في المدرسة سيرغبون
بمواصلة التعلّم .ستعمل مدرسة طفلك بجهد لتلبية االحتياجات الفردية لطفلك وتوفير الدعم اإلضافي إذا لزم األمر .يمكنك دعم طفلك
التعود على المدرسة والشعور باألمان والثقة والترابط.
أيضا ً من خالل القيام بنشاطات تساعده على
ّ

اللعب والتعلّم في المنزل
يطور مهارات الرياضيات كالعدّ والفرز والتجميع في مجموعات والقياس
اللعب هو أفضل طريقة لمساعدة طفلك على التعلّم .فاللعب ّ
والتي ستستمر معه مدى الحياة .كما يساعد اللعب طفلك على استكشاف الطبيعة والعلوم ويسمح له باإلبداع .عندما يلعب طفلك فإنه
ويطور لغته ومهاراته في القراءة والكتابة أيضاً .إليك بعض األنشطة التي يمكنك القيام بها في المنزل:
يتعلّم عن العواطف
ّ
 األنشطة اليومية :يتعلّم األطفال من خالل األنشطة اليومية مثل الطهي والمساعدة في تجهيز المائدة وتنظيف الطاولة وفرز
الغسيل ووضع المالبس واأللعاب في مكانها الصحيح وكذلك من خالل االهتمام بالنباتات والحيوانات األليفة .يمكنك مساعدة
طفلك على التعلّم من خالل طرح األسئلة مثل "ما هو عدد أكواب الدقيق التي نحتاجها؟" أو "هل يمكنك العثور على
الجوارب المتشابهة؟"


األلعاب :األلعاب البسيطة مثل أونو ( )UNOوسناب ( ) Snapولعبة الذاكرة ولعبة "أنا أرى" واالستغماية/الغميضة تساعد
طفلك على التعلّم ،كما تعلّمه كيفية انتظار دوره.



يطور
البناء باستخدام المكعّبات :البناء باستخدام المكعّبات ،مثل ليغو ( )LEGOأو المكعّبات الخشبية أو عُلب الكرتونّ ،
المهارات الحركية الدقيقة كما يساعد طفلك على اإلبداع وح ّل المشاكل.



الفنون واألشغال اليدوية :تعمل األنشطة الفنية واليدوية على تعزيز اإلبداع وبناء المهارات الحركية الدقيقة ومهارات حل
المشاكل أيضاً.



المالبس التنكّرية :ارتداء المالبس القديمة والتظاهر بأنكما شخصيات مختلفة يُن ّمي اإلبداع والمهارات اللغوية.



الموسيقى والقصص والرقص :القراءة ورواية القصص واالستماع إلى الموسيقى والرقص على إيقاعها و"البحث عن
الكنز" للعثور على أشياء حول المنزل أو الحديقة كلّها أنشطة تساعد على بناء مهارات طفلك اللغوية.
اللعب خارج المنزل :المشي والتسلّق وركوب الدراجة الهوائية أو السكوتر والذهاب إلى الملعب وبناء حجيرات صغيرة
ور مي الكرة والتقاطها وضرب الكرات اللينة بمضرب تنس أو مضرب كريكيت ناعم والحفر في التراب والوحل  -كلُّها
والنمو.
أنشطة تساعد طفلك على التعلّم
ّ



البحث وطرح األسئلة :عندما يلعب طفلك ،اطرح عليه األسئلة مثل "هل يمكنك وصف ...؟" ،أو "يا تُرى ماذا يحدث إذا
...؟" أو "كيف تجيب على هذا السؤال ...؟"



الروتين :يسمح القيام باألنشطة ك ّل يوم وفي الوقت نفسه لطفلك بمعرفة ما سيحدث ويساعده على التعامل مع مشاعره .كما
يساعد الروتين األطفال على التكيّف مع المدرسة .ومن المهم للغاية أن تتبعا روتينا ً لوقت النوم ،على سبيل المثال :تناول
وجبة العشاء ومن ث ّم االستحمام وارتداء البيجاما/مالبس النوم وتنظيف األسنان وقراءة الكتب والذهاب إلى الفراش.
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اجعل المدرسة مكانا ً مألوفا ً
ال تتعلّق "جاهزية الطفل للمدرسة" بالتعلّم األكاديمي بل بفهمه لما سيحدث في المدرسة وبتطلّعاته اإليجابية .إليك بعض األنشطة التي
يمكنك القيام بها لمساعدة طفلك:










صصة للمرحلة االنتقالية إلى المدرسة والتي تقدّمها روضة األطفال أو مدرسة طفلك.
شاركا في أي برامج ُمخ ّ
تدّربا على الذهاب إلى المدرسة والعودة منها.
اسمح لطفلك باللعب مع األطفال اآلخرين الذين سيذهبون إلى نفس المدرسة.
شجّع طفلك ليكون مستقالً عن طريق تعليمه كيفية ارتداء مالبسه واستخدام المرحاض وغسل يديه ودهن الكريم الواقي من
الشمس وحزم حقيبته المدرسية وحملها.
تحدّث عن بدء الذهاب إلى المدرسة .شجّع طفلك ليشعر بالحماس للمدرسة وتحدّث معه عن أي مخاوف قد تراوده.
للمرة األولى.
اقرأ الكتب أو اسرد القصص التي تتحدث عن الذهاب إلى المدرسة ّ
وتدربا عليها.
تحدّثا معا ً عن األمور التي تحدث بعد الدوام المدرسي
ّ
استعد لتوصيل طفلك إلى المدرسة واصطحابه منها عن طريق التأكد من أوقات بدء وانتهاء الدوام ومعرفة أين ستوصل
طفلك ومن أي مكان ستأخذه.
إذا استطعت ،ابدأ في استخدام اسم المعلم/المعلمة.

كيف ستقدّم روضة األطفال التي يذهب إليها طفلك المساعدة
يطور األطفال مهاراتهم من خالل اللعب والعمل
تساعد الروضة أيضا ً األطفال على االستعداد للذهاب إلى المدرسة .وفي الروضة ّ
مع اآلخرين وتكوين الصداقات.
سيساعد معلم/معلمة الروضة طفلك على االنتقال من روضة األطفال إلى المدرسة من خالل كتابة بيان المرحلة االنتقالية للتعلم
ويصف هذا البيان قدرات طفلك ونقاط
والتنمية (بيان المرحلة االنتقالية) .يُعطى بيان المرحلة االنتقالية إلى مدرسة طفلك المستقبلية.
ُ
قوته واهتماماته وكيف يتعلّم بشكل أفضل .سيُطلب منك المساعدة في ملء بيان المرحلة االنتقالية الخاص بطفلك ،وباستطاعة طفلك
ّ
مشاركة أفكاره ومشاعره أيضاً.
للمزيد من المعلومات عن بيان المرحلة االنتقالية ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني للدائرة (أنظر أدناه).

اكتشف المزيد







نصائح لبدء المدرسة ( )education.vic.gov.au
االنتقال من روضة األطفال إلى المدرسة ()education.vic.gov.au
كيفية اختيار مدرسة والتسجيل فيها ()education.vic.gov.au
بدء المدرسة :تحضير طفلك | Raising Children Network
بداية صحية للمدرسة Better Health Channel -
موارد للعائالت حول المرحلة االنتقالية إلى المدرسة ()education.vic.gov.au
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