من مركز الرعاية النهارية (كيتا)إلى المدرسة :تشكيل االنتقالمعًا
اآلباء واألمهات الكرام،
تحية طيبة وبعد ،،،يذهب طفلكم إلى المدرسة في الصيف.كونوا مطمئنين ،سوف يلقى طفلكم ترحيبًا واسعًا في المدرسة!
من المهم أن يستمر طفلكم في االستمتاع بالتعلم ويظل شغو ًفا به .عندما يشعر طفلكم أنه مكلف بالمهام واألنشطة بمفرده،
فسوف يكتسب الشجاعة والثقة بالنفس.
يوفر هذا المنشور معلومات حول كيفية قيامك بصفتكم أحد الوالدين بدعم طفلكم.

نصائح عامة
يختلف كل طفل عن اآلخر ،اسأل في مركز الرعاية النهارية عن الدعم الذي يحتاجه طفلكم.
خالف ذلك ،فلدينا االقتراحات التالية لكم:
▶

زيارة الصفحة الرئيسية للمدرسة مع طفلكم.

▶

التعرف على الطريق المستقبلي إلى المدرسة مع طفلكم وإلقاء
نظرة على المدرسة .االنتباه إلى الالفتات وإشارات المرور.

▶

جمع المواد المدرسية مع طفلكم حتى تتمكنوا من إثارة حماسة طفلكم تجاه المدرسة.

▶

التحقق مما إذا كان طفلكم يعرف اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه.

نصائح للدعم في الحياة اليومية
▶

دعوا طفلكم يرتدي مالبسه بمفرده ويفتح السوستة ويغلقها ويربط العقد.

▶

امنحوا طفلكم مها ًما صغيرة ،على سبيل المثال أحضار شيء أو أخذه بعيدًا.
يمكن لطفلكم المساعدة في التدبير المنزلي ،على سبيل المثال في الطهي والخبز وإعداد المائدة.

▶

دعوا طفلكم يرتب الشيء في مكانه بمفرده.
ساعدوا طفلكم على التوجه المكاني من خالل جعله يقوم بعمليات شراء صغيرة مثالً

▶

كثيرا ،إذا أمكن بالخارج :صعود الساللم ،والتسلق ،والموازنة ،والمشي للخلف وعلى رؤوس
دعوا طفلكم يتحرك
ً

▶
▶

األصابع ،لعب الكرة ،والقفز.
▶

ساعدوا طفلكم على التركيز على شيء واحد لمدة  15دقيقة .شجعوا طفلكم على إكمال المهام واأللعاب.
امدحوا طفلكم ،حتى عندما يحرز تقد ًما طفيفًا.

▶

دعوا طفلكم يختار البرامج التلفزيونية ويتحدث عنها معكم .حددوا وقت الوسائط (التلفاز ،الكمبيوتر ،الهاتف الذكي،

▶

الباليستيشن ،وما إلى ذلك) لمدة  30دقيقة في اليوم.
▶

ساعدوا طفلكم على تعلم التصرف بأدب واحترام.

وإذا كان ال يزال هناك وقت في الحياة اليومية
▶

قوموا بلعب ألعاب الطاولة (مثل ألعاب النرد والذاكرة واأللغاز)
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اقرأوا الكتب ودعوا طفلكم يروي لكم القصص

▶

غنوا أغاني

▶

قوموا بأعمال مثل القص والعجن والطالء والرسم واللصق وطوي الورق
قوموا بفرز األشياء وف ًقا للحجم ووصفها

▶
▶

تعمل المدارس ومراكز الرعاية النهارية في مقاطعة آخن على تقديم الدعم لكم في هذا الوقت الصعب وتتمنى لطفلكم بداية

.جيدة في المدرسة
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