
 

 

 

 

 

 

 

المدرسة وفي التعلم على األطفال ساعد   

 تتوقع المدرسة في سويسرا أن يكون األطفال قادرين على:
 
االستقاللية -

وتناول الطعاميجب على األطفال أن يكونوا قادرين على ارتداء مالبسهم بأنفسهم   
 والذهاب إلى المرحاض والقيام بالمهام دون مساعدة.

 السلوك الصحي -
إنهم بحاجة إلى قسط كاٍف من  ؛الراحة في المدرسةباألطفال  شعرينبغي أن ي

 النوم
مساًء( وال ينامون وقت 9:00ساعات ليالً، ويبدأ النوم من الساعة  8-10)  

تناولوا ما يكفيهم من اإلفطار والغداء. إنهمالظهيرة أو بعد وقت الظهيرة. لقد   
 يأخذون معهم  أشياء صحية إلى المدرسة )فاكهة، ماء، خبز(.

 اتباع القواعد -
يصل األطفال إلى المدرسة في الوقت المحدد أو يقوم الوالدان بإلغاء تسجيل

 األطفال مسبقًا في حالة المرض. يساعد جميع األطفال في الترتيب والتنظيف.
 يرفع األطفال أيديهم عندما يريدون أن يقولوا شيئًا.

 مهارات اللغة -
يمكن لألطفال التحدث وسرد الحكايات بشكل جيد بلغتهم األم، ويمكنهم فهم

 التعليمات والمهام باللغة المحلية.

 مهارات حركية -
يمكن لألطفال حمل قلم واستخدام مقص وأقالم غراء. يمكنهم التحرك بشكل

 لى سبيل المثال الجري أو صعود الساللم أو التسلق أو التوازن.جيد، ع

 معاملة محترمة -
 يَُحي ِّي األطفال المعلم باسمه األخير. إنهم ينتظرون حتى يحين دورهم، كما أنهم

 يقدمون االعتذار بعد التخاصم.

 يلعبون سويًّا ويكونون مبدعين -
يتشاركون اللعب واللوازم المدرسية.يسمح األطفال لجميع أقرانهم باللعب معهم. 

بالفعل لقد تعلموا بالداخل أنشطة إبداعية مثل الموسيقى والرسم والعمل اليدوي 
 والحرف اليدوية، ويمكنهم التعامل مع المواد المختلفة.

يمكن للوالَدين بالفعل ممارسة كل هذه األشياء مع أطفالهم في المنزل داخل 
 األسرة،

األطفال حال الذهاب إلى المدرسة.وبالتالي مساعدة 

  



 

 

 

 

 

 

 

 "تعلم الرياضيات بطريقة مرحة"

 اكتشف األرقام والكميات في الحياة اليومية:
يعرض الوالدان للطفل جميع األرقام في الحياة اليومية: يتم تدوين 

 األسعار عند التسوق، ويمكن جمع قيم األسعار على اإليصال.
 وعلى الساعة يظهر لنا التوقيت.

عند الطهي، على المرء أن يزن الدقيق، ويعد البيض، ويقيس الحليب، 
 وربما على المرء مضاعفة الكمية.

يمكن للوالَدين عرض كل هذا على األطفال، وبهذه الطريقة يمكن أن 
األعداد والكميات المختلفة. يفهم الطفل  

 اللعبة: عد أجزاء الجسم
واحدة، وعينان، وخمسة أصابع يستطيع الطفل عد أجزاء جسمه: أنف 

 في اليد الواحدة.
يمكن للوالَدين تكليف الطفل بواجبات: كم ذراًعا لديك؟ كم عدد أصابع 

 القدم؟ 
مجموع أصابعي وأصابعك معًا؟ مك  

 اللعبة: قفز وصفق
يقول الوالدان رقًما ما، وعلى الطفل أن يقفز أو يصفق عدة مرات هذا 

 الرقم. مثال:
مرات". يصفق الطفل على يَديه ثالث مرات.  3"صفق  أمي تقول
 يقول األب:

 "اقفز مرتَين". الطفل يقفز مرتَين.
بهذه الطريقة يتعلم الطفل العد، ويتحرك في نفس الوقت. هذا جيد 

تجنب الملل. ويساعد على
 



 

 

 

 

 

 

 

 اللعبة: حساب األحجار أو األشياء األخرى
عشرة أقالم أو أشياء أخرى. يستطيع الطفل البحث عن عشرة أحجار، أو 

يمكن للوالَدين استخدام هذه الطريقة لممارسة الرياضيات مع الطفل. 
يقولون للطفل: "اصنع كومتَين متساويتَي الحجم. كم حجًرا في الكومة 
الواحدة؟" أو "ضع كل الحجارة في صف واحد. احسب كم حجًرا" أو 

 ؟"ى"خذ حجَرين بعيًدا. كم يتبق
استخدام المزيد من الحجارة أو أشياء أخرى. بهذا يمكن يمكن أيًضا 

.50أو  20لألطفال أن يتعلموا َعد  وحساب األرقام حتى رقم 

 

 تعلم اللغة بطريقة مرحة
 

 تحدَّث كثيًرا مع الطفل بلغتك الخاصة.
اللغة األم هي أهم لغة للطفل. لذلك، تحدَّث إلى الطفل بلغتك كثيًرا. 

)أنا أطبخ، أقطع الجزر، وأقلب الطعام(. وفي تحدَّث عما تفعله 
المساء، تحدَّث عما فعلته خالل النهار )كنا في المنزل، لقد تسلقَت في 
المالهي، لقد شاهدنا فيلًما(. تحدث عن كل شيء تعايشه أو تراه أو 

تفعله. يرغب األطفال في التحدث كثيًرا ويطرحون الكثير من 
األسئلة. بهذه الطريقة يتعلمون اللغة.

 النظر في الكتب والكتيبات
يرى األطفال الحروف في الكتب، والصحف، والكتيبات. يمكنك قراءة 

 بلغتك الخاصة أو باللغة المحلية الجديدة. مع الطفل، كتب بسيطة
 

حتى لو لم يتمكنوا من قراءة الحروف بعُد، فإن النظر في الكتب أو 
 الكتب المصورة

 اللغات.سيساعدهم على تعلُّم 
يمكنك التحدث مع الطفل حول ما يراه الطفل في الكتاب المصور: 

 ماذا يفعل الشخص؟ لماذا يفعل هذا؟" "ماذا ترى؟



 

 

 

 

 

 

 

 اكتشف الحروف
يريد األطفال تعلم القراءة. يمكنك البحث عن الحروف مع الطفل في 

أي مكان:
في الكتب، وفي الصحف، وعلى ملصقات الحائط، وأثناء التسوق، 

الحافالت. وفي محطة  
هناك حروف في كل مكان. وبهذه الطريقة، يمكن لألطفال تعلم 

الحروف.

 ابتكار القصص سويًّا
 كان هناك فأر . "ذات مرةيمكنك أيًضا اختراع قصة مع الطفل

 صغير، وكانت
 للفأر قدرات خاصة. لقد كان قويًّا مثل الفيل ..."

أنت، أو يمكنك اختراع قصة يمكنك القيام بذلك من خالل لغتك 
بسيطة باللغة المحلية الجديدة.

 اللغات: حول كيفية مساعدة طفلك على تعلم بلغتكستجد في هذا الموقع مقاطع فيديو 


