آماده شدن برای شروع مدرسه
آغاز مدرسه تغییری بزرگ برای کودکان و خانواده ها است .عادت کردن به افراد ،مکان ها و روال های روزمره جدید می تواند
هیجان انگیز و چالش برانگیز باشد .شما کارهای زیادی می توانید برای کمک به کودک تان انجام بدهید تا شروع خوبی برای
مدرسه داشته باشد.

شروع خوب مدرسه چیست؟
خانواده ها و مراقبت کنندگان اولین معلمین کودکان شان هستند .کارهایی که در خانه با کودک تان انجام می دهید به یادگیری و
رشد او کمک می کند و ا و را برای مدرسه آماده می کند .بهترین راه حمایت از یادگیری و رشد کودک تان از طریق بازی است.
شروع خوب مدرسه به کودکان کمک می کند خوب یاد بگیرند و احساس خوشحالی بیشتری کنند .و زمانیکه کودکان در مدرسه
خوشحالند ،آنها می خواهند به یادگیری ادامه بدهند .مدرسه کود ک تان سخت تالش خواهد کرد تا نیازهای فردی کودک تان را
برآورده کند ،با حمایت بیشتر در صورت نیاز .شما همچنین می توانید با انجام کارهایی که به جا افتادن او در مدرسه و احساس
امنیت ،اعتماد و مرتبط بودن او کمک می کند ،از کودک تان حمایت کنید.

در خانه بازی کنید و یاد بگیرید
بازی بهترین شیوه کمک به کودک تان برای یادگیری است .بازی کردن مهارت های مادام العمر در ریاضی مانند ،شمردن،
مرتب کردن ،دسته بندی و اندازه گیری را توسعه می دهد .بازی به کودک تان کمک می کند طبیعت و علوم را کشف کرده و به
او اجازه خالقیت می دهد .وقتی کودک تان بازی می کند ،او همچنین درباره احساسات یاد می گیرد و مهارت های زبانی و
خواندن و نوشتن خود را توسعه می دهد .بعضی از مواردی که می توانید در خانه انجام بدهید:


فعالیت های روزانه :کودکان از طریق فعالیت های روزانه مانند آشپزی ،کمک به چیدن و تمیز کردن میز ،مرتب کردن
لباس های شسته شده ،جمع کردن لباس ها و اسباب بازی ها و مراقبت از گیاهان و حیوانات خانگی یاد می گیرند .شما
می توانید با پرسیدن سواالتی مانند ‘چند پیمانه آرد الزم داریم؟’ یا ‘میتوانی جوراب های مثل هم را پیدا کنی؟’ به
یادگیری کودک تان کمک کنید.



بازی ها :انجام بازی های ساده مانند اونو ،اسنپ ،حافظه ،آن چیست که و قایم موشک به یادگیری کودک تان کمک می
کند و به او رعایت نوبت را یاد می دهد.



ساختمان سازی :ساختن با قطعاتی مانند لگو ،قطعه های چوبی یا جعبه های مقوایی مهارت های حرکتی ظریف را
توسعه می دهد و به کودک تان اجازه می دهد که خالق بوده و مشکالت را حل کند.



هنر و کارهای دستی :فعالیت های هنری و کار دستی همچنین خالقیت را رشد داده و مهارت های حرکتی ظریف و حل
مشکل را ایجاد می کنند.



پوشیدن لباس های مبدل  :پوشیدن لباس های قدیمی و فرض اینکه شخصیت های مختلفی هستند ،خالقیت و مهارت های
زبانی را می سازد.



موسیقی ،داستان و رقص :کتاب خواندن ،قصه گویی ،گوش کردن و رقصیدن با موسیقی و "به دنبال گنج گشتن" برای
پیدا کردن ا شیا در خانه یا حیاط همگی مهارت های زبانی کودک تان رامی سازند.



بازی در بیرون خانه :راه رفتن ،باال رفتن ،دوچرخه یا اسکوتر سواری ،رفتن به زمین بازی ،ساختن خانه های کوچک،
انداختن و گرفتن توپ ،ضربه زدن به توپ های نرم با راکت تنیس یا چوب نرم کریکت ،کندن خاک یا گل  -تمامی این
موارد به یادگیری و رشد کودک تان کمک می کنند.



تحقیق و سوال پرسیدن :وقتی کودک تان مشغول بازی است ،سواالتی مشابه این موارد را بپرسید 'می توانی توضیح
بدهی…؟'' ,نمی دانم چه می شود اگر ...؟' ' ,چطور می توانی به آن سوال جواب بدهی...؟'



روال های روزمره :انجام کارهایی در همان زمان هر روز ،این امکان را به کودک تان می دهد تا بداند منتظر چه باشد
و به او کمک می کند احساساتش را کنترل کند .روال های روزمره به کودکان کمک می کنند بتوانند از عهده مدرسه
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برآیند .این امر بویژه مهم است که روالی برای زمان خواب باشد ،برای مثال :خوردن شام و حمام کردن ،پوشیدن لباس
خواب ،مسواک زدن ،کتاب خواندن و سپس به رختخواب رفتن.

مدرسه را مکانی آشنا کنید
«آماده بودن برای مدرسه» در مورد یادگیری آکادمیک نیست ،بلکه در مورد این است که درک کنند مدرسه چگونه خواهد بود و
انتظارات مثبت داشته باشند .در اینجا به بعضی موارد اشاره شده است که می توانید برای کمک به فرزندتان انجام بدهید:










در هر برنامه انتقال به مدرسه که از سوی کودکستان یا مدرسه فرزندتان ارائه می شود ،شرکت کنید.
رفتن و برگشتن از مدرسه را تمرین کنید.
اجازه بدهید کودک تان با سایر کودکانی که به همان مدرسه خواهند رفت ،بازی کند.
کودک تان را به مستقل بودن تشویق کنید و به او یاد بدهید که چگونه لباس بپوشد ،توالت برود ،دستانش را بشوید ،کرم
ضد آفتاب بزند و کیف مدرسه اش را آماده کرده و با خود ببرد.
در مورد شروع مدرسه صحبت کنید .کودک تان را نسبت به مدرسه هیجان زده کنید و در مورد نگرانی هایی که دارد،
صحبت کنید.
درباره شروع مدرسه کتاب بخوانید یا قصه بگویید.
در مورد اینکه بعد از مدرسه چه می شود صحبت کنید و تمرین کنید.
با چک کردن زمان های شروع و اتمام مدرسه و یافتن محل های رساندن و برداشتن کودک تان از مدرسه ،برای
برداشتن یا رساندن به مدرسه آماده بشوید.
اگر می توانید ،شروع به استفاده از نام معلم کنید.

کودکستان کودک تان چگونه کمک می کند
کودکستان همچنین به کودکان کمک می کند که برای شروع مدرسه آماده بشوند .در کودکستان ،کودکان مهارت هایی را از طریق
بازی ،کار با دیگران و دوست یابی پرورش می دهند.
معلم کودکستان فرزندتان با نوشتن یکاظهاریه انتقال در مورد یادگیری و رشد (اظهاریه انتقال) به کودک تان کمک می کند از
کودکستان به مدرسه جابجا شود .اظهاریه انتقال به مدرسه آتی فرزندتان داده می شود .این اظهاریه توانایی ها ،نقاط قوت ،و
عالیق فرزندتان و بهترین شیوه ای که یاد می گیرد را توضیح می دهد .از شما درخواست خواهد شد که به تکمیل اظهاریه انتقال
فرزندتان کمک کنید و فرزندتان همچنین می تواند افکار و احساساتش را به اشتراک بگذارد.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره اظهاریه انتقال ،لطفا به وب سایت اداره مراجعه کنید ( در پایین آمده است).

کسب اطالعات بیشتر







نکاتی برای شروع مدرسه ( )education.vic.gov.au
جابجایی از کودکستان به مدرسه ()education.vic.gov.au
نحوه انتخاب مدرسه و ثبت نام ()education.vic.gov.au
آغاز مدرسه :آماده کردن کودک تان | Raising Children Network
شروعی سالم برای مدرسه Better Health Channel -
منابع انتقال به مدرسه برای خانواده ها ()education.vic.gov.au
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