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تقوم وحدة البحوث والدراسات في مجلس أبوظبي للتعليم بجملة من المهام والواجبات 

المهمة  لهذه  أدائها  في  وترتكز  التعلمية،  التعليمية  العملية  دعم  إلى  نهايًة  تهدف  التي 

التوجهات  مع  تماشيًا  وذلك  التربوي،  القرار  وصياغة  تخطيط  في  األمور  أولياء  إشراك  على 

االستراتيجية للمجلس.

وبناًء على نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث واستطالعات الرأي التي تقوم بها هذه الوحدة، 

باإلضافة لتوجيهات اإلدارة العليا فقد ارتأينا ضرورة إصدار دليل يساعد أولياء أمور طلبة رياض 

بمثابة  يكون  لكي  حياتهم؛  في  األولى  للمرة  بالمدرسة  أطفالهم  يلتحق  الذين  األطفال 

المرشد والموجه لهم في كيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد والنقلة النوعية في حياة 

أبنائنا األطفال بطريقة علمية وموضوعية، قائمة على أحدث النظريات العلمية في مجال 

التربية وعلم النفس واالتصال.

أولياء األمور في  الفئات المستهدفة من السادة  الدليل بطبعته األولى ليساعد  ويأتي هذا 

للمرة  المدرسة  يلجون  وهم  أبنائهم  عليها  يكون  التي  العمرية  المرحلة  خصائص  فهم 

والتغلب  التعامل معها  التي قد يواجهونها، وكيفية  الصعوبات  األولى في حياتهم، وما 

تربية فّعالة ال تعالج الموقف فحسب، بل تؤدي إلى استغالل  بأياديهم نحو  عليها، ويأخذ 

قدرات الطفل وتكشف عن مواهبه وتؤسس لمستقبله وحياته.

راجين أن نكون قد ُوفقنا في تقديم كل ما هو مفيد ونافع من خالل هذا الدليل، الذي يصدر 

أتم االستعداد الستقبال  بأننا على  اإلشارة هنا  للتعليم، مع  أبوظبي  ألول مرة عن مجلس 

مالحظاتكم عليه من أجل تعزيز جوانب القوة وتالفي جوانب الضعف في المرات القادمة، 

ليصار إلى إصداره بأجمل حلة وأبهى ثوب، وبما يستحقه فلذات أكبادنا.

وحدة البحوث

مجلس أبوظبي للتعليم
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ضير من اإلشارة هنا بأن النموذج المدرسي الجديد الذي أطلقه المجلس منذ سنوات قد جاء 

متوافقًا مع هذه الرؤى والتوجهات الخاصة بهذه المرحلة.

وهنا وألنه من األهمية بمكان أن يشعر األبناء بالفخر والسعادة والمتعة في أول يوم لهم 

في المدرسة؛ هذا العالم الجديد فأننا نريد التأكد من أن أبنائنا الطلبة هؤالء يشرعون في 

البدء بمسيرتهم التعليمية وااللتحاق بمرحلة رياض األطفال وهم على أتم االستعداد لها، 

هم وأولياء أمورهم أيضًا، وبطريقة سلسة وفاعلة دونما مشاكل أو معوقات.

وفي هذا المقام  فأنه لمن دواعي سعادتنا وغبطتنا أن نقدم هذا الدليل بهدف مساعدة 

وذلك  األطفال؛  رياض  مرحلة  في  دراستهم  لبدء  أبنائهم  وإعداد  تهيئة  على  األمور  أولياء 

إنطالقًا من نظرة المجلس ألولياء األمور كشركاء استراتيجيين في تربية األبناء، وبأننا جميعًا 

الالزمة لتوجيه  كأولياء أمور بحاجة إلى اكتساب مجموعة متوازنة من المهارات األساسية 

وتركيز هذه المرحلة التأسيسية من عمر الطفل.

من  قيمة  مجموعة  على  يحتوي  حيث  الهامة؛  المراجع  من  يعتبر  الدليل  هذا  وأن  سيما  ال 

النصائح واإلرشادات المتميزة التي تساعد أولياء األمور على إعداد أبنائهم نفسيًا واجتماعيًا 

وتربويًا من أجل االلتحاق بمرحلتهم الدراسية األولى واألساس )مرحلة رياض األطفال(.

     

         

         أخوكم

                 مغير خميس الخييلي

مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم      

 يدًا ِبيد
باالهتمام  وجديرة  ومثيرة  جديدة  تجربة  مرة  ألول  بالمدرسة  الطفل  التحاق  عملية  تعتبر 

نرحب  أن  المقام  هذا  في  ويسعدنا  سواء،  حٍد  على  والمدرسة  البيت  قبل  من  والمتابعة 

أولئك  سواًء  األولى؛  للمرة  المدرسة  في  أبناءهم  يلتحق  الذين  األمور  أولياء  السادة  بجميع 

مرات  في  التجربة  هذه  خاضوا  وإن  سبق  الذين  أولئك  أو  مرة  ألول  التجربة  يخوضوا  الذين 

سابقة مع أبناٍء آخرين.

عدة  أطراف  أدوارها  تتقاسم  العناصر  متفاعلة  معادلة  أبعادها  بكل  التربوية  العملية  إن 

أهمها األسرة والبيت والمجتمع بحيث تتعاون جميعها في تأدية هذه الرسالة على خير وجه 

والمدرسة؛  البيت  بين  الصالت  توثيق  خالل  من  إال  ذلك  يتحقق  وال  المرجوة،  للنتائج  للوصول 

فالتعليم قضية مجتمعية بامتياز، لذا البد أن يشارك فيها جميع األطراف من أسرة ومدرسة 

وجميع أفراد المجتمع بمؤسساته المختلفة.

الدراسات  من  فالعديد  لألبناء؛  الدراسي  األداء  تحسين  يتحقق  والتكامل  التعاون  وبهذا 

ومستويات  األمور  أولياء  مشاركة  بين  إيجابية  عالقة  وجود  علي  تؤكد  التربوية  والبحوث 

أولياء األمور تعمل على  الطلبة وسلوكياتهم واتجاهاتهم؛ ال سيما وأن مشاركة  تحصيل 

زيادة دعم المجتمع للعملية التربوية التعليمية، حيث يسعى أولياء األمور عن رضا وقناعة 

الدعم  تقديم  خالل  من  وذلك  وتطويره  التعليم  إصالح  خطط  مساندة  إلى  تام  وتأييد 

المعنوي والمادي كلما أمكن ذلك.

المرحلة  خالل  بالغ  باهتمام  تحظيان  رة  المبكِّ التربية  وكذا  رة  المبكِّ الطفولة  مرحلة  أن 

بل  العالم؛  دول  مختلف  وفي  والمحلية  واإلقليمية  الدولية  المستويات  كافة  على  الراهنة 

رة التي  إن الصعيد األعظم من الجهات والمؤسسات السابق اإلشارة لها تعتبر التربية المبكِّ

على  الطفل  حقوق  من  حقًا  تحديده  السابق  الواسع  بمعناها  المرحلة  هذه  خالل  تقدم 

أسرته ومجتمعه بشكٍل عام.

رة ذات جودة عالية لجميع األطفال   لذا فأنه ال بد من تعاوننا جميعًا من أجل توفير تربية مبكِّ

رة في وطننا الغالي على وجه الخصوص ومختلف أنحاء العالم، وال  بمرحلة الطفولة المبكِّ

معًا ويدًا بيد من أجل الخطوات األولى ألطفالنا 
في رياض األطفال
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“ابني /ابنتي ال يريد الذهاب للمدرسة... طفلي/طفلتي يستمر بالصراخ عند اصطحابه للحافلة 

مالبسه  ارتداء  في  نفسه  على  االعتماد  يستطيع  ال  طفلي/طفلتي  للمدرسة...  تقله  التي 

معلمته....  يتقبل  ال  ابني  اآلخرين..  يتقبل  ال  ابني  عنيد...  ابني  حاجته...  وقضاء  وجباته  وتناول 

سر كل ما يصادفه... ابني يدعي المرض والتعب كل صباح ما  ابني عصبي سريع الغضب يكَّ

اتصلت لي  باستمرار.. لقد  الروضة  أقرانه في  ابني يتشاجر مع  العطل واإلجازات....  أيام  عدا 

الروضة/المدرسة أكثر عن مرة تشتكي من سلوك ابني... ابني ال يتقبل الكتاب وال يستطيع 

القراءة... وال يستطيع أو يجيد مهارة مسك القلم...وغير قادر على حفظ الكلمات ويتعثر في 

حساب األرقام...”.

واجتماعيًا  نفسيًا  وتأهيلهم  أبنائهم  إعداد  في  وأساسيًا  هامًا  دورًا  األمور  أولياء  يلعب 

وتربويًا لاللتحاق بدراستهم في مرحلة رياض األطفال، وذلك العتبارين: أنهم أول المعلمين 

والمؤثرين في حياة أبنائهم، وثانيهما أن هذا الطفل يلتحق بالحياة المدرسية ألول مرة؛ فهو 

مجتمع جديد وتجربة جديدة ونقلة نوعية في حياته.

ولعل من بين أهم األشياء التي يجب أن يقوم بها أولياء األمور في هذا اإلطار هو التواصل مع 

أبنائهم وطمأنتهم بأن الروضة التي سيلتحقون بها تعتبر مكانًا أمنًا سيحيطهم بالعناية 

والحنان واالهتمام، وأنهم سيشعرون بالمتعة والسرور أثناء تواجدهم في هذا المكان.

واإلرشادات  بالنصائح  أبنائهم  تزويد  ضرورة  إلى  أيضًا  األمور  أولياء  ينتبه  أن  الضروري  ومن 

والخبرات الالزمة لاللتحاق بهذه المرحلة الدراسية الهامة من عمر الطفل؛ حيث تعتبر هذه 

التي تؤسس وتؤثر في كل ما يلحق بها من مراحل،  الفترات الحرجة  المرحلة العمرية من 

فين من أجل ذلك جميع المصادر الذاتية والمجتمعية للمساعدة في تحفيز أبنائهم  موظِّ

على النجاح.

لذلك كله جاء هذا الدليل ليقدم اإلجابة والنصح واإلرشاد ألولياء األمور الذين يلتحق أبناءهم 

النقلة  هذه  مع  التعامل  كيفية  على  واألمهات  اآلباء  وليساعد  مرة،  ألول  األطفال  برياض 

الحساسة والهامة والحاسمة من حياة أبنائهم.

لماذا هذا الدليل؟

“ ال شك في أن األسرة تعد بمثابة النظام األكثر فعالية وكفاءة في تعزيز 
األسرة  مشاركة  فبدون  وعليه   ، وتنشئتهم  األبناء  تربية  مسألة  ودعم 
المرجوة  النتائج  الدعم والتدخل  أن تحقق خطط  المرجح  يكون من غير 
عدم  بمجرد  ستزول  آثارها  فإن  منها  المتوقعة  النتائج  وحتى  منها، 

االستمرار في الدعم.”
المصدر

Bronfenbrenner, U. (1974). Is early intervention effective? Teachers 

College Record, 76(2), 279–303.
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حدثًا  يعتبر  بالمدرسة  االلتحاق  مرحلة  إلى  رة  المبكِّ الطفولة  مرحلة  من  الطفل  انتقال  إن 

ااًل؛ فالطفل قبل  انتقاليًا ضخمًا في حياة الطفل، يتطلب أن يعد له الطفل إعدادًا طيبًا وفعَّ

المدرسة أو الحضانة يعيش في البيت الذي يمثل له البيئة اآلمنة ويرى نفسه مركز ومحور 

برعايته  يقوم  من  أو  لوالدته  الوقت  أغلب  مالصقًا  يكون  أنه  كما  البيت،  هذا  في  االهتمام 

غريب  مكان  في  نفسه  فيجد  يوميًا  يصحو  إذ  حياته؛  في  الكبير  التغير  هذا  يحدث  وفجأة 

عليه بدون وجود والديه أو أخوته معه، ومع أشخاص لم يلتقي بهم من قبل، وبعد أن كان 

محط أنظار الجميع في أسرته يرى نفسه واحدًا من بين مئات وربما آالف األطفال اآلخرين.

جديدة  تجربة  بمثابة  المدارس  في  األطفال   رياض  بمرحلة  الدراسة  بدء  عملية  تعد  كما 

الذي  الطفل  هذا  كان  إذا  السيما  سواء؛  حد  على  أمورهم  وأولياء  للطلبة  شيقة  ومغامرة 

يلتحق بالدراسة هو االبن األول لهذه العائلة ؛ حيث تعتبر هذه المرحلة نقلة نوعية  وبداية 

لحياة جديدة للتعلم ومجتمع مختلف بوجوه جديدة متعددة،  يحاول الطفل االندماج فيه 

وتكوين صداقات وعالقات جديدة تقوم على اكتساب الثقة واالعتماد على الذات.

 وعلى الرغم من ذلك كله فأنه يجب االنتباه ألن األمر ال يخلو من نوع من الرهبة والخوف 

وأن  فيها،  ما  بكل  جديدة  التجربة  هذه  أن  إلى  مرده  كله  وذلك  والطالب،  األمر  ولي  لدى 

الطفل سيبدأ مرحلة حياتية جديدة ناتجة عن االلتحاق بمرحلة الدراسة في رياض األطفال؛ 

لذا فأنه من الطبيعي أن يخالج كل من الطلبة وأولياء أمورهم مشاعر ومخاوف جديدة لم 

تكن موجودة في حياتهم من قبل.

طلبة  كونهم  خالل  من  عليه  مقبلين  هم  مما  والرهبة  بالخوف  شعور  األبناء  يخالج  حيث 

جدد في مجتمع جديد بين وجوه جديدة لم تتح لهم فرصة التعرف عليهم في السابق 

من  التي  واالستفهامات؛  التساؤالت  من  جملة  أذهانهم  في  تدور  أن  ذلك  عن  وينتج  غالبًا، 

أهمها:

ما هي الروضة؟ وما شكلها؟ وكم حجمها؟ وما لونها؟ 	•

من سيكون المعلم/المعلمة التي ستدرسنا؟ 	•

هل سأقوم بتكوين صداقات جديدة؟ ومع َمن؟ 	•

ما شكل وحجم الصف الذي سأدرس فيه؟ 	•

تجربة جديدة جديرة باالهتمام

في  األمور  أولياء  مشاركة  بين  ارتباط  “يوجد 
مثل  من  المدرسية  والفعاليات  األنشطة 
أنشطة  وتنفيذ  المعلمين،  مع  التواصل 
في  والمشاركة  الصف  داخل  تطوعية 
الطلبة  نجاح  وبين  المدرسية  األنشطة 

وانتقالهم من الروضة إلى الصف األول”
المصدر

Mantizicopoulos, P. (2003). Flunking 

kindergarten after Head Start: An 

inquiry into the contribution of 

contextual and individual variables. 

Journal of Educational Psychology, 

95(2), 268–278.
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ما لون وحجم وعدد الكتب التي سأدرس بها؟ 	•

كيف سأذهب إلى المدرسة؟ 	•

من سيرافقني من وإلى المدرسة؟  	•

كيف سأتناول طعامي وأقضي حاجاتي دون مساعدة من والدي؟ 	•

ي الجدد؟ ما طبيعة زمالئي ومعلمِّ 	•

وغيرها من التساؤالت 	•

أما من جهة أولياء األمور فتكون لديهم بعض المخاوف والتساؤالت أيضًا منها:

كيف سأركز وطفلي/طفلتي يبعد عني ألول مرة؟ 	•

لن أتمكن من توفير الحماية لطفلي خالل تواجده في المدرسة 	•

من سيقوم بمساعدة طفلي/طفلتي عند الحاجة لربط حذائه أو تناول وجبته؟ 	•

في  تواجده  خالل  للمضايقات  طفلي/طفلتي  تعرض  ما  إذا  يحدث  أن  يمكن  الذي  ما  	•

ساحة المدرسة؟

فهم  من  طفلي/طفلتي  تمكن  عدم  حالة  في  اتخاذه  يمكن  الذي  التصرف  هو  ما  	•

واستيعاب شرح المعلم؟

ما المقصود باالستعداد والتهيئة الالزمة اللتحاق األبناء بمرحلة رياض األطفال؟

رة(  تشير قوانين النمو إلى أن األبناء في هذه المرحلة العمرية من الطفولة )الطفولة المبكِّ

يكونوا في طفرة هائلة من النمو البدني والذهني؛ حيث يمتلكون طاقة زائدة يستغلونها 

الطاقة  الكرة، في حين ُيفضل قسٌم منهم صرف هذه  اللعب والقفز والعدو وركل  في 

المجسمات وبعض  المتحركة وتشكيل  الرسوم  اإللكترونية ومتابعة  الرسم واأللعاب  في 

األلعاب األخرى.

وتشير نتائج البحوث والدراسات إلى أن الطفل الذي يمتلك مهارات سلوكية وعاطفية سليمة 

ومهارات تواصل جيدة يكون هو األقدر على النجاح في هذه التجربة الجديدة، كما أشارت 

والمهارات  االستعدادات  يمتلكون  أبنائنا  من  فقط  قليلة  نسبة  أن  إلى  الدراسات  هذه  نتائج 

لهذه  وتأهيل  لتهيئة  الحاجة  دون  مباشرًة  األطفال  برياض  لاللتحاق  تؤهلهم  التي  الالزمة 

“تنعكس مشاركة أولياء األمور في األنشطة المدرسية خالل المراحل الدراسية 
رة والتواصل المنتظم بين أولياء األمور والمعلمين على المخرجات التي  المبكِّ
ممارسات  على  األمور  أولياء  مشاركة  تشتمل  أن  ويمكن  أبناؤهم،  يحققها 
متعددة مثل حضور االجتماعات واللقاءات التي يتم تنظيمها بين أولياء األمور 
المساعدة  وتقديم  الصفية  الزيارات  في  الممتدة  والمشاركة  والمعلمين، 
الالزمة لتنفيذ األنشطة الصفية، وتؤثر تلك المشاركة على نمو األبناء وتطورهم 
والمهارات  والحركية  االجتماعية  والمهارات  بالنفس  الثقة  واكتساب  اللغوي 

المدرسية األساسية”
المصدر

Marcon, R. (1999). Positive relationships between parent school 

involvement and public school inner-city preschoolers’ development 

and academic performance. School Psychology Review, 28(3), 395–412.
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عزيزنا ولي األمر: تذّكر دائمًا وجود فروق فردية واختالف بين األبناء في مستوى االستعداد 

أيضًا  بحاجة  األمور  وأولياء  اأُلسر  فإن  لذا  المرحلة  هذه  في  والتعلم  لاللتحاق  والجاهزية 

للتدريب على االستعداد لهذه المرحلة، وذلك من خالل:

التحدث مع الطفل ومحاولة تشويقه وتحببيه في المرحلة القادمة )المدرسة( 	•

شرح أهمية دور المدرسة في حياته له 	•

تدريب الطفل على االختالط بعدد من األطفال، وإقامة عالقات اجتماعية معهم بحيث  	•

يكتسب مهارات المشاركة والعطاء وكيفية مواجهة المشاكل وإيجاد حلول مناسبة 

لها 

إعداد الطفل بأن ُيدرب على االنفصال بعض ساعات اليوم عن األم وأن يتم ذلك تدريجيًا  	•

)هنا تأتي فائدة الحضانة قبل المدرسة(

قد يكون من المفيد للطفل أن يصطحبه والديه إلى المدرسة التي سيتم االلتحاق بها  	•

قبل بدء العام الدراسي ليتعرف على المكان والُمدرسة التي ستقوم بالتدريس له والجو 

العام بالمدرسة بصحبة الوالدين في جو مطمئن له

المرحلة الهامة والحاسمة.

الدراسية  حياتهم  من  والهامة  التأسيسية  المرحلة  لهذه  األبناء  اجتياز  نضمن  ولكي  لذا 

فأنهم بحاجة ماسة إلى تهيئتهم تهيئة علمية عملية كافية ومتكاملة األركان، من أجل 

إكسابهم مجموعة متوازنة من المهارات األساسية في أربعة مناٍح رئيسة:

النمو االجتماعي والوجداني )العاطفي( 	•

النمو اللغوي وزيادة المخزون اللغوي 	•

الصحة البدنية والجسدية والعناية بالذات والحركة 	•

التعلم المبكر 	•

مباشرة  بصورة  يتواصلون  الذين  األمور  أولياء  “إن 
أبناؤهم  التي يدرس بها  المدرسة  ومنتظمة مع 
أبناؤهم  يكون  رة  المبكِّ الدراسية  المراحل  خالل 
أقرانهم  مع  اإليجابية  المشاركة  على  قادرين 
إيجابًا  ذلك  ينعكس  كما  سنًا  يكبرونهم  ومن 

على عملية التحصيل”
المصدر

McWayne, C., Hampton, V., Fantuzzo, J., 

Cohen, H. L., & Sekino, Y. (2004). A multivariate 

examination of parent involvement and the 

social and academic competencies of urban 

kindergarten children. Psychology in the 

Schools, 41(3), 363–377.
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الزمني للطفل؛ حيث تشير  العمر العقلي والعمر  من المعلوم أن هناك عالقة طردية بين 

وطبيعة  للطفل  الزمني  والعمر  العقلي  العمر  بين  ما  التوافق  إلى  والبحوث  الدراسات 

هذه  عن  والخروج  االختالفات  بعض  وجود  مع  يدرسها،  أن  يمكن  التي  المعلومات  وكمية 

القاعدة أحيانًا؛ حيث يكون هناك أطفال أوطلبة سابقين ألعمارهم أو أقرانهم )معدل ذكاء 

مرتفع:High IQ(، أو أطفال أقل عن أقرانهم )معدل ذكاء منخفض: Low IQ(،  ولكن على 

العقلي  النمو  ومتطلبات  القدرات  من  مجموعة  تعليمية  مرحلة  لكل  يلزم  فأنه  العموم 

والنفسي والجسدي.

ورياض أو حدائق األطفال كما أطلق عليها األلماني فريدريك قبل ما يقارب المائتي عام هي 

مصطلح يدل على المكان الجديد الذي ينتقل إليه الطفل من أجل اللعب والتعلم ضمن بيئة 

منظمة وسليمة، ويختلف عمر التحاق الطفل بالروضة من دولٍة ألخرى، ولكنه على العموم 

يجب أن يكون قبل سن السادسة، ويكون في الغالب مابين سن الثالثة وسن الخامسة.

لذا فأنه من الضروري ومن أجل تهيئة الطفل لاللتحاق بهذه المرحلة مراعاة النقاط اآلتية، 

وذلك من أجل مساعدة جميع أولياء األمور على اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بأبنائهم: 

وكيفية  أبنكم/أبنتكم  يمتلكها  التي  الحقيقية  بالمهارات  ودراية  علم  على  كن  	•

الواردة  األطفال  برياض  لاللتحاق  لالستعداد  الرئيسية  المهارات  مع  واتساقها  مواءمتها 

في سياق هذا الدليل

طلبة  به  يقوم  ما  وراقب  أبنكم،  بها  سيلتحق  التي  األطفال/المدرسة  روضة  بزيارة  قم  	•

الروضة من أنشطة، وتخيلوا ما يمكن أن يقوم به أبنكم داخل الصف

ث مع أولياء األمور اآلخرين من األصدقاء واألقارب، ممن لهم أبناء يدرسون في مثل  تحدَّ 	•

هذه المرحلة وأسألهم وتشاور معهم

ق/اتبع حدسك صدِّ 	•

المكان  هذا  في  ُيترك  لن  أنه  أي  باألمان؛  الطفل  إحساس  على  التأكيد  جدًا  الهام  من  	•

أن  بدون  منه  ويهربا  المدرسة  في  الطفل  يتركا  أن  يحاوال  أال  واألب  األم  فعلى  الغريب 

يتحدثا مع الطفل بصدق وثقة بأنه سيأتي ألخذه عقب انتهاء اليوم الدراسي

لدعم  باإلضافة  أبنائهم،  ومساعدة  دعم  في  وفاعلة  أساسية  بأدوار  للقيام  التخطيط  	•

معلميهم ومدارسهم

االستعداد النفسي واالجتماعي لنسق الحياة الجديد، خاصًة إذا ما كان هذا هو طفلهم  	•

األول الذي يلتحق بالدراسة

التحلي بالصبر وبالروح اإليجابية والحماسة، لبدء أبنائهم الدراسة بمرحلة رياض األطفال 	•

وعليه ومن أجل تحقيق هذه الغايات واألهداف يأتي هذا الدليل من أجل مساعدتكم على 

جهة،  من  األطفال  رياض  بمرحلة  األبناء  اللتحاق  الالزمة  األساسية  المهارات  على  التعرف 

اجتياز  أجل  من  ألبنائنا  وتأهيل  استعداد  أفضل  لتحقيق  الالزمة  واإلرشادات  النصائح  وتوفير 

هذه المرحلة التأسيسية ليس في حياة الطفل الدراسية خاصة ولكن حياته بعامة؛ وكذلك 

من أجل ضمان نجاح تجربة التحاق هؤالء األبناء ودراستهم بمرحلة رياض األطفال، التي تعتبر 

المرحلة األساس لكل ما يلحق بها من مراحل تعليمية.

العمر المالئم اللتحاق الطفل بالروضة
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يكونا مستعدين للتغييرات القادمة في حياتهم وحياة طفلهم 	•

يكونا عارفين بكيفية مساعدة طفلهما على اجتياز هذه المرحلة 	•

والمعلمة  الطفل  من  كل  دعم  في  لدوريهما  المسبق  التخطيط  على  قادرين  يكونا  	•

والمدرسة

يتحليا في تعليم طفلهما باتجاهات إيجابية 	•

يقع برنامج رياض األطفال في مجلس أبوظبي للتعليم في مستويين:

األول: مستوى الروضة األولى )KG1(: وهم الطلبة الذين يجب أن تكون أعمارهم أربع سنوات 

حتى األول من اكتوبر من عام االلتحاق بالروضة؛ مع اإلشارة هنا بأن أقل عمر مقبول لهذه 

المرحلة هو ثالث سنوات وستة أشهر في حين يكون أكبر عمر للقبول في هذه المرحلة هو 

أربع سنوات وخمس أشهر لغاية أول أكتوبر من عام االلتحاق.

خمس  أعمارهم  تكون  أن  يجب  الذين  الطلبة  وهم   :)KG2( الثاني  الروضة  مستوى  الثاني: 

سنوات حتى األول من اكتوبر من عام االلتحاق بالروضة؛ مع اإلشارة هنا بأن أقل عمر مقبول 

هذه  في  للقبول  عمر  أكبر  يكون  حين  في  أشهر  وستة  سنوات  أربع  هو  المرحلة  لهذه 

المرحلة هو خمس سنوات وخمس أشهر لغاية أول أكتوبر من عام االلتحاق.

أهم االستعدادات والقدرات والمهارات المطلوبة 

نعني باالستعداد لاللتحاق بالروضة أن يكون الطفل قد وصل إلى مرحلة كافية من النمو 

والنضج البدني والعقلي والنفسي، وذلك من أجل ضمان تعلم مبكر ممتع وفعال. لذا فأنه 

يجب أن نكون متأكدين من اكتساب أطفالنا للمهارات التالية:

القدرة على االهتمام بالذات والحركة المتزنة 	•

مهارات النمو العاطفي واالجتماعي 	•

مهارات اللغة والتواصل 	•

مهارات أكاديمية مبكرة 	•

هذه  كامل  يمتلكون  الذين  األطفال  من  فقط  قليل  عدد  هناك  بأن  أذهاننا  عن  يغيب  وال 

لذا  مشكالت،  أو  معوقات  دون  األطفال  رياض  مرحلة  إلى  العبور  ويستطيعون  المهارات 

كان من الضروري مشاركتكم من خالل هذا الدليل في تحضير أبنائنا لهذه المرحلة الهامة 

المؤثرة المؤسسة من حياتهم.

الوالدين  أن  بل  هذه،  االنتقال  بعملية  المعني  وحده  ليس  الطفل  أن  على  هنا  مؤكدين 

أيضًا معنيان بشدة بمساعدة طفلهم على اجتياز هذا االمتحان الصعب؛ لذا فمن الواجب 

عليهما أن:

متطلبات االلتحاق بمرحلة رياض األطفال
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من المستحسن أن يقوم أولياء األمور بزيارة 

الروضة التي سيلتحق فيها أبناؤهم للتعرف 

على ما يقوم به األطفال هناك وما األنشطة 

ويقضون  يتعلمون  وكيف  يمارسونها  التي 

أوقاتهم.

األطفال  رياض  بأن  هنا  اإلشارة  من  ضير  وال 

التالميذ  تعليم  على  تركيزها  في  تقتصر  ال 

قراءة  من  األساسية  المعرفية  المهارات 

نجاحها  عملية  تتضمن  بل  وحساب  وكتابة 

جوانب أخرى ومهارات أساسية الزمة للحياة 

مستقباًل.

إذ تعتبر عملية االعتماد على الورقة والقلم 

أدوات  من  واحدة  الطلبة  تقييم  عملية  في 

رياض  معلمات  تقوم  حيث  متعددة؛  أخرى 

األطفال بتقييم ورصد أداء الطلبة من خالل 

من  للتالميذ  المختلفة  السلوكيات  مراقبة 

مثل: طريقة المحادثة والتواصل مع اآلخرين، 

ونبرة الصوت، ولغة الجسد وتعبيرات الوجه، 

الحركة،  وطريقة  والبدني،  اللغوي  والنمو 

والميول،  واالهتمامات  اآلخرين،  ومشاركة 

وغيرها.

صغارًا،  أو  كبارًا  كانوا  سواًء  اآلخرين  مع  تواصل  عالقات  بناء  على  األقدر  “األطفال 
مشاعرهم  عن  واإلفصاح  وأفكارهم  متطلباتهم  عن  التعبير  على  والقادرون 
على  األقدر  وهم  مشكالت،  من  يواجههم  قد  ما  حل  على  األقدر  هم  يكونون 

االنخراط واالنسجام مع المواقف والمجتمعات الجديدة عليهم”
المصدر

Janet Currie, “Early Childhood Education Programs,” Journal of Economic 

Perspectives, Vol. 15, No. 2, Spring 2001.

تعلم  ضرورة  أيضًا  يعني  المدرسة  لدخول  االستعداد  بأن  نعلم  أن  الضروري  من  أنه  كما 

كيفية العمل الجماعي والتعاوني وإتباع اإلرشادات والتعليمات.

وأن األطفال الذين لديهم قدرة كافية من الثقة بالنفس وتقدير الذات واإلحساس يكونون 

واكتساب  التعلم  في  والمزايا  المهارات  هذه  مثل  يمتلكون  ال  الذين  أقرانهم  من  أفضل 

خبرات إيجابية جديدة في مدارسهم التي يلتحقون بها.

وتشمل المهارات االجتماعية والوجدانية السليمة لدى األطفال ما يلي:

إظهار التعاطف 	•

التعامل مع الكبار 	•

المشاركة في اللعب الجماعي مع أقرانهم 	•

امتالك القدرة للتعرف على االنفعاالت والمشاعر المختلف  	•

الفضول وحب التعلم واالستطالع 	•

اإلفصاح عن احتياجاتهم ومتطلباتهم 	•

كيف تعمل رياض األطفال في مجلس أبوظبي للتعليم
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اليوم الدراسي في الروضة

مدارس  في  المدرسي  التقويم  للتعليم  أبوظبي  لمجلس  التابعة  األطفال  رياض  تتبع 

الحلقات: األولى، والثانية، والثالثة. ويتكون العام الدراسي من ثالثة فصول دراسية، يخصص 

لكٍل منها 12 أسبوع.

وتفتح رياض األطفال أبوابها يوميًا على مدار خمسة أيام في األسبوع عدا الجمعة والسبت 

الساعة  من  يبدأ  يوميًا،  ونصف  ساعات  أربع  الدراسي  اليوم  طول  ويبلغ  الرسمية،  والعطل 

موزعًا  الوقت  هذا  يكون  بحيث  ظهرًا؛  والنصف  عشرة  الثانية  حتى  ويستمر  صباحًا  الثامنة 

على األنشطة التالية:

الترحيب والتحية 	•

وقت القراءة 	•

اللغة العربية والتربية اإلسالمية 	•

المطالعة والحساب 	•

وقت الحركة واللعب 	•

التعلم النشط 	•

انتهاء اليوم الدراسي والوداع 	•

“تؤكد البحوث والدراسات أهمية مشاركة أولياء األمور 
خطط  أن  الدراسات  تظهر  كما  التعليمية  العملية  في 
الدعم بإمكانها تعزيز مشاركة أولياء األمور وتؤثر إيجابا 

في األبناء ومدى استعدادهم لاللتحاق بالمدرسة”
المصدر

Family involvement makes a difference - Harvard 

family research project, no. 1 in a series, spring 

2006.
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إلى ثالث مراحل، ويعد هذا التقسيم على أساس النمو الجسمي للطفل، وما يواكب هذا 

النمو من خصائص نفسية ونمو عقلي ولغوي؛ وهذه المراحل هي: 

)3 – 6(، وأحيانًا من )2 – 5(  بين  تمتد  والتي   :) الثانية  الطفولة   ( رة  المبكِّ الطفولة  مرحلة  	•

ز عليها هنا. سنوات، وفي كال الحالتين تقع مرحلة رياض األطفال التي سنركِّ

مرحلة الطفولة المتوسطة ) الطفولة الثالثة (: والتي تمتد من ست إلى تسع سنوات 	•

مرحلة الطفولة المتأخرة: والتي تمتد من سن التاسعة إلى الثانية عشرة 	•

ضمن  الغالب  على  يقعون  األطفال  رياض  مرحلة  تالميذ  فأن  التقسيم  هذا  ضوء  وعلى 

رة؛ ومن هذا المنطلق كان  الفئة العمرية من )3 - 5( سنوات؛ أي في مرحلة الطفولة المبكِّ

لزامًا التعرف على خصائص هذه المرحلة للتعرف على مالمح شخصية تلميذ مرحلة رياض 

األطفال وسماتها وتأثيرها في طريقة إرشاده وتوجيهه وتأهيله.
البلوغ،  إلى  الميالد  من  مرحلة  هي  والطفولة  البلوغ،  حتى  المولود  هو  اللغة  في  الطفل 

وهي الفترة الزمنية الممتدة منذ الوالدة وحتى سن الرابعة أو الخامسة عشرة، والتي يكون 

فيها الفرد طفاًل ويعيش حياة سعيدة، والطفل هو محور العملية التعليمية، وعلى التربية 

أن تنطلق في استراتيجياتها من واقعه، وأن تستجيب لخصائص نموه واحتياجاته في كل 

مرحلة من مراحل هذا النمو، وعلى المربين من أولياء أمور ومعلمين ضرورة اإلطالع والتعرف 

على مراحل عمر اإلنسان وخصائص ومتطلبات كل مرحلة.

يشير علم نفس النمو إلى أن الفرد اإلنسان يمر طوال حياته بثالث مراحل رئيسة للنمو تشمل 

التي  الفرعية  المراحل  من  عددا  منها  مرحلة  كل  وتتضمن  والرشد،  والمراهقة،  الطفولة، 

تستمر لعدد من السنوات. فتشمل مرحلة الطفولة التي تبدأ من بعد الوالدة وتستمر حتى 

المتأخرة، وتتحدد  رة والطفولة المتوسطة والطفولة  15 سنة كل من الطفولة المبكِّ عمر 

النمو  من  كل  ويأخذ  سنوات،   6 عمر  حتى  الوالدة  بعد  من  الفترة  في  رة  المبكِّ الطفولة 

والتطور خالل هذه المراحل مظاهر كثيرة ومتعددة، فتشمل الجوانب العضوية والتكوينية 

والوظيفية والسلوكية للفرد.

 ويتبع كل مظهر من هذه المظاهر مسارًا خاصًا يوضح سرعة التغيرات التي تحدث في هذا 

المظهر وشدتها خالل مراحل النمو. ولقد عمد علماء النفس إلى تقسيم مراحل الطفولة 

رة.. فما  عمر رياض األطفال يقع ضمن الطفولة المبكِّ
خصائص هذه المرحلة؟ وكيفية التعامل معها.. 

دعونا نشاهد
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الحالة يكون قادرًا على مواجهة كافة ما  رة فإن الطفل في هذه  المبكِّ مرحلة الطفولة 

التالية من  المراحل  يتعرض له ويواجهه من صعوبات ومشكالت وتحديات وضغوط خالل 

حياته، أما إذا كان هذا األساس هشًا ضعيفًا محماًل بصراعات ونقاط ضعف نتيجة لتعرضه 

للخبرات المؤلمة في الصغر فإنه لن يستطيع مواجهة هذه الصعاب والضغوط، وسيكشف 

وفقًا  مرضية  انفعالية  واضطرابات  سلوكية  مشكالت  عن  حياته  من  التالية  المراحل  خالل 

لمدى ضعف البناء النفسي وشدة الضغوط التي يتعرض لها الفرد.

من  األولى  الخمس  السنوات  في  يتعرضون  الذين  األطفال  بأن  كثيرة  دراسات  أثبتت  وقد   

الحال  هو  )كما  فاعلة  وتعليمية  تربوية  برامج  في  لها  مخطط  ومثيرات  لخبرات  حياتهم 

في رياض األطفال( يظهرون دافعية ورغبة في التعلم، كما يبدون تقديرًا لذاتهم أكثر من 

األطفال الذين لم يتعرضوا في طفولتهم لمثل هذه البرامج والخبرات المنظمة والمثيرات 

رة إضافة إلى تأثيرها المباشر على الوصالت  رة؛ إذ تبين أن هذه الخبرات والمثيرات المبكِّ المبكِّ

والتفاعالت والتشبيكات بين خاليا الدماغ فإنها تساعد األطفال على تحقيق األمور اآلتية: 

فهم اللغة وإثراء القاموس اللغوي لديهم.  .1

الضبط والتحكم باالنفعاالت.   .2

االشتراك والتفاعل مع األطفال اآلخرين.  .3

تقبل توجيهات وتعليمات الكبار.  .4

العمل باستقاللية.  .5

رة وكيفية مراعاتها خصائص مرحلة الطفولة المبكِّ

لنمو  جدًا  مهمة  مرحلة  رة  المبكِّ الطفولة  مرحلة  تعتبر 

وتطور األطفال المتكامل، خاصة تطور الدماغ الذي يتأثر 

رة  تأثرًا مباشرًا في كمية ونوعية المثيرات والخبرات المبكِّ

رة من  التي يتعرض لها الطفل خاصة في السنوات المبكِّ

طفولته.

المظاهر  ببعض  رة  المبكِّ الطفولة  مرحلة  وتتسم 

الخاصة التي تميزها عن بقية المراحل وتعد األساس لنمو 

الفرد وتطوره طوال حياته.

 

الطفل نتاج التفاعل بين البيئة المحيطة وجيناته

أن أساس شخصية الطفل يوضع خالل السنوات القليلة 

والتكامل  للتفاعل  نتيجة  يتم  ذلك  وأن  عمره  من  األولى 

بين ما يزود به الطفل عند والدته من قدرات واستعدادات 

وبين ما يتعرض له خالل السنوات القليلة األولى من عمره 

والجو  أسرته  من  خاص  وبشكٍل  وخبرات،  معاملة  من 

المحيط به.

والتكامل  التفاعل  هذا  على  المعاصرون  العلماء  ويطلق 

Gene-“ بين دور العوامل الوراثية والعوامل البيئية مصطلح

Environment Interaction”، أي التفاعل بين االستعدادات 

الوراثية والعوامل البيئية التي تحيط بالفرد.

رة هي األساس مرحلة الطفولة المبكِّ

ما  إذا  أنه  على  النفسية  واألطر  المدارس  مختلف  تؤكد 

تم وضع األساس القوي السليم لشخصية الطفل خالل 
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البنت  الخصائص مشتركة في  تقبلها وترشيدها وتهذيبها، هذه  ينبغي  للطفل خصائص 

سوي  الطفل  هذا  أن  على  تدل  وهي  درجاتها،  اختالف  على  عامة  األطفال  وفي  والولد 

وطبيعي:

آخر،  إلى  مكان  من  والتنقل  للطفل  الكثيرة  فالحركة  االستقرار:  وعدم  الحركة  كثرة   -

واللعب الدائم وعدم االستقرار، والصعود والنزول وغير ذلك يزيد من ذكاء الطفل وخبرته 

بعد أن يكبر.قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:”عراقة الصبي في صغره زيادة في عقله 

في كبره” رواه الترمذي. والمقصود بعراقته هنا حدته وشراسته.

يصلي  فاألب  والقبيح،  الحسن  في  الوالدين  خاصة  الكبير  يقلد  فالطفل  التقليد:  شدة   -

أقربائها  على  تسلم  واألم  تقليده،  فيحاول  مدخنًا  يكون  وقد  تقليده،  الطفل  فيحاول 

فيحاول تقليدها. ومن هنا تبرز أهمية التعلم بالقدوة.

ونحفزه  نشجعه  بل  أبويه،  مع  ذلك  بتعمد  ونتهمه  الطفل  عناد  من  نعجب  فال  العناد:   -

على فعل النقيض ونذكر له من القصص والحكايات التي تنفر من العناد، كتشبيه المعاند 

بالشيطان الذي عاند اهلل ولم يطع أوامره فغضب هلل عليه وأدخله النار.

رة خصائص عامة للطفل في مرحلة الطفولة المبكِّ

- عدم التمييز بين الصواب والخطأ: فقد يشعل عود ثقاب فتحرقه النار، وقد يضع يده 

في الماء الساخن وهو ال يعرف ضرره، فال يحاسب الطفل بالضرب كالكبير المدرك ألن عقله 

لم ينضج بعد، والصواب أن نبعده عما يضره.

أسئلته  تكون  قد  كيفية،  وبأي  وقت  أي  وفي  شيء  أي  عن  يسأل  فهو  األسئلة:  كثرة   -

أن  أو  عقله  يحتمله  ال  بما  اإلجابة  أو  الطفل،  على  الكذب  منه  نحذر  ما  لكن  أحيانا،  محرجة 

نصده عن السؤال.

- ذاكرة حادة آلية: يحفظ الطفل كثيرا وبال فهم، ألن ذاكرته ما زالت نقية بيضاء، فتستغل 

في حفظ القرآن الكريم واألحاديث النبوية واألذكار واألناشيد مع مراعاة أن يكون أسلوب 

التحفيظ شيقا.

هذه  فنستغل  والمعنوي،  المادي  بنوعيه  كثيرا  التشجيع  يحب  الطفل  التشجيع:  حب   -

الخاصية في تعديل بعض السلوكيات المزعجة كالعناد وكثرة الحركة وغيرها.
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بالمنزل  اللعب  في  يومهم  من  وقتًا  يمضون  الذين  األطفال  “يكتسب 
المهارات  لهم  بالنسبة  اللعب  أهمية  أمورهم  أولياء  يدرك  والذين 

االجتماعية ويعتمدون على أنفسهم داخل الصف “
المصدر

Fantuzzo, J., & McWayne, C. (2002). The relationship between peer-

play interactions in the family context and dimensions of school 

readiness for low-income preschool children. Journal of Educational 

Psychology, 94(1), 79–87.

الخبرات  وتجميع  المهارات  الكتساب  وسيلته  فهو  عيبا  ليس  وهذا  والمرح:  اللعب  حب   -

وتنمية الذكاء وأفضل وسيلة للتعلم.

- حب التنافس: وبتوجيه هذه الخاصية وترشيدها تكون عاماًل مهمًا في التفوق واإلبتكار.

- التفكير الخيالي: ال تنزعج عندما تجد الطفل جالسا يفكر في شيء ما، ألن الخيال يغلب 

على تفكيره، بما يسمى أحالم اليقظة، وألن عقله لم ينضج بعد.

- الميل الكتساب المهارات: فالطفل قبل ست سنوات يحاول اكتساب بعض مهارات من 

حوله كأبيه النجار أو الالعب أو أمه المعلمة أو الطباخة أو الخياطة.

صحته  ذلك  في  ويؤثر  باستمرار،  يزداد  اللغوي  الطفل  فقاموس  السريع:  اللغوي  النمو   -

العامة خاصة التغذية السليمة، وكذلك العالقات األسرية والمحتوى اإلجتماعي واالقتصادي 

والمستوى اللغوي لألب واألم.

هذه  في  طبيعي  أمر  ولكنه  التخريب  من  نوعا  البعض  يعتبره  والتركيب:  للفك  الميل   -

وكذلك  والمكعبات  البازل  القطار،  مثل  ذلك  في  متخصصة  بألعاب  له  يؤتى  لذا  المرحلة، 

الصلصال والورق وغيرها.

الهامة والتافهة، ومن هذه  يثور الطفل وينفعل بدرجة واحدة لألمور  االنفعاالت:  - حدة 

االنفعاالت الخوف والغضب والغيرة.
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مظاهر النمو البدني والتطور الحركي خالل مرحلة 

رة الطفولة المبكِّ

األولى  عمره  سنوات  في  الطفل  سلوك  على  يغلب 

واألجسام  حوله  من  العالم  يدرك  فهو  الحركة، 

المحيطة به في ضوء المعلومات الحسية التي يحصل 

التي  بالوسيلة  تزوده  التي  الحركة،  طريق  عن  عليها 

ال وبشكل مباشر مع الوقائع  تمكنه من التعامل الفعَّ

خالل  ومن  به.  المحيطة  البيئة  في  المادية  أو  الحسية 

وقدراته  ومفاهيمه  الطفل  مالحظات  تنمو  الحركة 

المعرفة بكل مستوياتها، فيتعود  اإلبداعية، ويكتسب 

على السلوك المنطقي وحل المشكالت وإصدار أحكام 

تقويمية. 

تحدث  التي  التغيرات  للطفل  الحركي  التطور  ويمثل 

التطور  ويتأثر  العمر،  في  تقدمه  مع  الحركي  لسلوكه 

وبمستوى  الطفل،  يحققه  الذي  النمو  بمقدار  الحركي 

النضج الذي وصل إليه، وبنوعية الخبرة التي يتعرض لها 

في البيئة التي ينشأ فيها، وبناتج عملية التكيف التي يمر 

بها.

عشوائية  حركات  من  تدريجيا  الطفل  حركة  وتتطور 

ومنتظمة  متسقة  حركات  إلى  الهدف  واضحة  غير 

عليها  يطلق  الجسم،  من  مختلفة  أجزاء  تشمل 

المهارات الحركية. وتشكل المهارات الحركية األساسية 

مجموعة منوعة من خبرات الحركة التي يؤسس عليها 

األطفال إدراكهم ألنفسهم وللعالم من حولهم.

رة وأبرز المعالم المميزة  إن أهم جوانب ومجاالت نمو األطفال خالل مرحلة الطفولة المبكِّ

لخصائص نموهم خالل هذه المرحلة تكمن في كل من الجوانب والمجاالت التالية: 

Physical Development  )أ( النمو البدني )نمو العضالت الكبيرة والدقيقة

Language Development  ،ب( النمو اللغوي

Mental and Cognitive Development  ،ج( النمو العقلي والمعرفي

 Social Development  ،د( النمو االجتماعي

Self Help  ،هـ( مساعدة الذات

 Emotional Development  ،و( النمو االنفعالي

Personality Development  ،ز( نمو الشخصية

رة خصائص النمو في مرحلة الطفولة المبكِّ
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أكون مؤهال لاللتحاق بالروضة أو المدرسة عندما:

أتمتع بصحة جيدة وحاصل على التطعيم الالزم 	•

أتمتع بصحة فم وأسنان جيدة، وقد قمت بزيارة طبيب األسنان 	•

أستطيع استخدام أقالم التلوين وأقالم الرصاص وفرشاة التلوين 	•

يعرف قواعد السالمة والمرور واستخدام معبر المشاة 	•

أستطيع فك األزرار وربط الحذاء 	•

يستطيع استخدام الحمام لوحده بشكٍل مستقل 	•

أستطيع ركل الكرة والقفز على رجل واحدة وتسلق السلم في الحديقة 	•

أستطيع األكل وغسل يدي وتنظيف أنفي بنفسي ودون مساعدة من أحد 	•

الرعاية الذاتية والصحة البدنية والمهارات الحركية

االستعداد للذهاب إلى المدرسة:

صحية  لوجبات  وتناوله  النوم،  من  وافر  قسط  على  الطفل  حصول  أن  فيه  شك  ال  مما 

متكاملة وقيامه بالتمارين الرياضية واللعب يساعده على النمو ويمنحه القدرة على  االنتباه 

خالل اليوم الدراسي.

 عندما يستطيع الطفل االعتناء باحتياجاته الشخصية؛ من مثل: الذهاب إلى الحمام أو غسل 

اليدين  أو ارتداء مالبسه بنفسه فإنه يصبح مستعدا للذهاب إلى المدرسة

حان الوقت اآلن لتعزيز العادات الغذائية السليمة للطفل، ال سيما وأنه بحاجة للحصول على 

قدٍر كاِف من الطاقة من أجل التأهب للذهاب إلى المدرسة والقيام باألنشطة المختلفة، لذا 

يجب التركيز على الخيارات الصحية لوجبة اإلفطار ووجبة الغداء أو الوجبات الخفيفة التي 

سيتناولها الطفل في المدرسة.

الطفل  التمارين  هذه  تساعد  سوف  حيث  التمارين؛  وممارسة  للعب  لطفلك  وقتا  خصص 

للتأقلم مع الواقع الجديد في المدرسة.



دليلك لكي تكون مستعدًا 33معًا ويدًا بيد من أجل الخطوات األولى ألطفالنا في رياض األطفال32

نصائح ألولياء األمور:

تأكد من أن طفلك قد تلقى التطعيمات كاملة حتى اآلن 	•

قم بمرافقة ابنك إلى طبيب األطفال وطبيب األسنان مرة كل ستة شهور على األقل 	•

والفواكه  والبروتين،  الكاملة،  الحبوب  ذلك  في  بما  لطفلك  صحية  وجبات  توفير  	•

نسب  على  المحتوية  السريعة  الوجبات  استخدام  من  والحد  الطازجة،  والخضروات 

مرتفعة من الدهون والسكر

إشراك طفلك في 30 دقيقة أو أكثر من النشاط البدني كل يوم 	•

ساعد طفلك للحصول على قسط وافر من النوم كل ليلة )النوم مبكرًا( 	•

ع طفلك على اللعب والنشاط مثل الذهاب الى الحديقة شجِّ 	•

الحد من مشاهدة التلفاز والخروج الى الشارع للعب كلما تسمح الظروف الجوية 	•

تأكد من أن طفلك الحصول على ما يكفي من النوم كل ليلة 	•

مركبة  جماًل  يستخدمن  الالتي  األمهات  “إن 
اللغوية  المفردات  من  ومتنوعة  كبيرة  ومجموعة 
كبيرًا  تأثيرًا  يؤثرن  أبنائهن  مع  يوميًا  حديثهن  خالل 
األبناء،  هؤالء  لدى  اللغوية  الحصيلة  تعزيز  في 
الحصول على عالمات مرتفعة في  ويمكنهم من 

المهام المتعلقة بالقراءة والكتابة في الروضة” 
المصدر

Haney, M. H., & Hill, J. (2004). Relationships 

between parent-teaching activities and 

emergent literacy in preschool children. Early 

Child Development and Care, 17(3), 215–22
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تطور وتطوير اللغة

استخدام الكلمات!

المهارات اللغوية هي جزء من مهارات التفكير،  إن سماع المزيد من الكلمات واستخدامها 

والتدريب عليها يؤهل األطفال للتعلم في المدرسة.

وأحمر،  ناعم،  )مثل:  األشياء  لوصف  الكلمات  األطفال  رياض  في  المعلمون  ويستخدم 

وسريع( ويستخدمون كلمات ومعاني أخرى لشرح مفاهيم مادة الرياضيات )من مثل: كبير، 

وأكبر من، واألكبر(  ولشرح األفكار والتعبير عن الوقت والحديث عن قوانين الصف وغير ذلك.

 إن المحادثات العائلية خالل تناول طعام العشاء أو  رواية القصص المتعلقة بما حدث خالل 

اليوم أو ممارسة ألعاب خيالية مع األصدقاء وقراءة الكتب لألطفال تشجع جميعها على 

بناء المهارات اللغوية لدى األطفال.

رة  النمو اللغوي والحصيلة اللغوية لألطفال في مرحلة الطفولة المبكِّ

أو  األجنبية  الدراسات  سواء  للطفل،  اللغوي  النمو  حول  أجريت  التي  الدراسات  جميع  دلَّلت 

العربية على أن النمو اللغوي للطفل يسير في مراحل، وأن لكل مرحلة خصائصها المميزة.

 كما دلَّلت تلك الدراسات على أن القاموس اللغوي لألطفال عند كل من هذه المراحل، سواء 

القاموس المفهوم أو المنطوق يختلف عنه عند المراحل األخرى.

التربوية والدراسات الميدانية والتجريبية التي  باإلضافة إلى ذلك فقد أكدت جميع الخبرات 

رة على حتمية معرفة كافة  أجريت حول لغة الطفل وبالذات خالل مرحلة الطفولة المبكِّ

المعلومات المتعلقة بلغة الطفل عند مختلف مراحل تطورها )معايير نموها وخصائصها 

عند مختلف األعمار( حتى نتوجه للطفل عند كل من هذه المراحل بأسلوب ولغة يفهمها 

وال تنفره من المواد المقدمة له. 

اللغوية للطفل عند  كما كشفت دراسات عديدة عن أهم العوامل المؤثرة في الحصيلة 

الفرد(،  له  ينتمي  الذي  والعنصر  والذكاء  )كالنوع  الفردية  العوامل  وهي:  المرحلة،  هذه 

والعوامل البيئية )كالمستوى االقتصادي/االجتماعي ألسرة الطفل ونوع الخبرات والمثيرات 

وعمر  األسرة  داخل  االجتماعي  التفاعل  وحجم  اليومية،  حياته  في  لها  يتعرض  التي 

من  وغيرها  الصغر  في  معًا  لغتين  لتعلم  الطفل  وتعرض  بالطفل  المحيطين  األشخاص 

إيجابًا على  أو  التي تؤثر سلبًا  اللغوي للطفل، وتلك  بالنمو  ترتبط  التي  العوامل والمتغيرات( 

التي  رة  المبكِّ الطفولة  مرحلة  خاص  وبشكل  المراحل  مختلف  خالل  اللغوي  نموه  معدل 

يكتسب خاللها الطفل القسم األعظم من المفردات والمهارات اللغوية األساسية وتقترب 

خاللها لغة الطفل من لغة البالغ في قسم كبير من خصائصها.

“إن األبناء الذين يحرص أولياء أمورهم على القراءة لهم في المنزل يتمكنون من 
التعرف على الحروف الهجائية وكتابة أسمائهم أسرع من غيرهم”

المصدر

Marshall, N. L., Noonan, A. E., McCartney, K., Marx, F., & Keefe, N. (2001). 

It takes an urban village: Parenting networks of urban families. Journal of 

Family Issues, 22(2), 163–182; McLoyd, V. C. (1995).
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أكون مؤهاًل لاللتحاق بالمدرسة عندما:

اسمع وأفهم  معاني الكلمات والقصص  واألغاني  	•

استخدم الكلمات للتعبير عن األفكار والمتطلبات واالحتياجات والمشاعر 	•

أتحدث بوضوٍح كاٍف  ليفهمني اآلخرون 	•

استخدم الجمل الكاملة واربط األفكار معًا لتكوين ُجماًل أطول 	•

أستطيع أن أقول أو أغني األغاني واألناشيد المعروفة 	•

امتلك أساسا متينًا من المفردات اللغوية والتي ستساعدني في تعلم اللغة االنجليزية 	•

أشارت نتائج البحوث والدراسات إلى أهمية قراءة اآلباء ألبنائهم:

6 مرات في األسبوع مخزون  3 إلى  يكون لدى األطفال الذين يقرأ لهم أولياء أمورهم من 

كبير من المفردات اللغوية أكثر من األطفال اآلخرين. كما أن القراءة اليومية لألطفال تزيد 

من مخزون المفردات لديهم بصورة أكبر

مالحظات هامة ألولياء األمور

ث إلى طفلك قدر اإلمكان، استخدم الوقت المتوفر خالل القيام باألنشطة اليومية  تحدَّ 	•

للحديث مع طفلك، مثال: تحدث معه عن ملمس الفاكهة والخضروات خالل التسوق 

بالسوبر ماركت وتحدث معه عن ألوان المالبس خالل القيام بطي المالبس.

اقرأ لطفلك لمدة ال تقل عن 10-15 دقيقة يوميًا 	•

باختيار  خاللها  تقومون  أسبوعية  عادة  طفلك  مع  الوطنية  المكتبة  زيارة  من  اجعل  	•

الكتب وقراءتها

ه لطفلك األسئلة التي تشجعه على وصف األشياء أو األحداث أو المشاعر وجِّ 	•

مارس لعبة قراءة القصص مع طفلك وشجعه على رواية القصص والحكايات 	•

باالتجاهات  طفلك  زود  ثم  األشياء  بعض  بإخفاء  قم  االستماع،  لعبة  طفلك  مع  العب  	•

للبحث عن تلك األشياء للعثور عليها

ُكن نموذجا يقتدي به الطفل إلثراء مفرداته اللغوية وذلك من خالل التعبير عن األفكار  	•

لتشجيعه على اكتساب كلمات وعبارات جديدة

“األطفال الذين يسمعون الكثير من الكلمات بعد والدتهم يتقدمون بصورة أكبر 
في المدرسة.  من المهم أن يقوم وأولياء بالتحدث باستمرار مع أطفالهم الرضع 
 2000-1000 بين  يتراوح  الكلمات  من  كبير  كم  لسماع  يعرضونهم  بذلك  ألنهم   ،

كلمة كل ساعة”
لسماع  يتعرضون  الكالم(  )كثيرة  ثرثارة  عائالت  من  يتحدرون  الذين  األطفال  “إن 
األطفال  تتكلم مع  يتحدرون من عائالت  الذين  األطفال  أكثر من  30 مليون كلمة 
العام  بحلول  تشجيعية  عبارة  مليون  نصف  يسمعون   كما  فقط،  األوامر  إلعطاء 

الثالث من عمرهم  أكثرمن غيرهم من األطفال”
ارتباط بين مشاركة أولياء األمور ألبنائهم في أنشطة مثل األنشطة الفنية  “هناك 

والمشغوالت اليدوية وبين تطور مهارات الكتابة والقراءة لدى األبناء”
المصدر

Nord, C. W., Lennon, J., Liu, B., & Chandler, K. (1999). Home literacy 

activities and signs of children’s emerging literacy, 1993 and 199 9 (NCES 

Publication No. 2000-026). Washington, DC: National Center for Education 

Statistics, US Department of Education, Office of Educational Research and 

Improvement.



دليلك لكي تكون مستعدًا 39معًا ويدًا بيد من أجل الخطوات األولى ألطفالنا في رياض األطفال38

أكون مؤهاًل لاللتحاق بالمدرسة عندما:

الصفحات  أقلب  وكيف  أبدأ  أين  من  الكتاب:  استخدم  كيف  أعرف  	•

وأعرف بأن الصور والكلمات المطبوعة تحكي قصة ما

أعرف األحرف األبجدية وباستطاعتي كتابة بعض األحرف من اسمي 	•

أستطيع العد لغاية 10 بصورة صحيحة   	•

أستطيع استخدام الكلمات التي تحمل نفس النغم 	•

أعرف  كما  واألزرق  واألخضر  األحمر  مثل  األساسية  األلوان  أعرف  	•

األشكال األساسية مثل الدائرة والمربع والمستطيل

مالحظات هامة ألولياء األمور

الذين  والثناء، فاألطفال  والتعزيز  التشجيع  الكثير من  م لطفلك  قدِّ 	•

يتولد لديهم ثقة كبيرة بالنفس يتعلمون القراءة والكتابة بسهولة

إبحث عن األشكال في مختلف األشياء التي تراها كل يوم، فاألبواب  	•

بشكل مستطيالت والدراهم بشكل دوار وغير ذلك 

قم بإنشاد األغاني ودندنة األلحان 	•

احتفظ بأقالم الرصاص واأللوان واألوراق في متناول األطفال 	•

تلك  اليومية مثل  األنشطة  األحرف واألرقام خالل ممارسة  إلى  أشر  	•

الموجودة على علب الحبوب أو الفتات المحالت أو الكتب أو الشوارع

والمقارنات؛  المطابقات  وإجراء  األشياء  تصنيف  كيفية  طفلك  علم  	•

خالل  من  والحجم  والملمس  األلوان  عن  التحدث  يمكنك  فمثاًل 

مطابقة ألوان وأحجام الجوارب لدى طي الغسيل

عدد  “كم   ، الطاولة؟”  كراسي  عدد  مثال:”كم  العد:  طفلك  علم  	•

الخطوات الالزمة للوصول إلى غرفة النوم؟” 

تحقق من الكتب الموجودة في المكتبة 	•

استمر باستخدام لغتك األم خالل ممارسة تلك األنشطة 	•

تذكر ، يتعلم األطفال من خالل اللعب 	•

اهتمامك  مدى  ليعلم  األسئلة  بعض  عليه  اطرح  يتحدث،  عندما  لطفلك  بانتباه  أصغ  	•

بحديثه

حاول التحدث بوضوح ليستطيع طفلك سماع طريقة النطق بصورة سليمة 	•

كن حريصًا عند استخدام اللغة العامية أو كلمات الحلف/القسم التي يمكن لطفلك  	•

أن يكررها حتى ال يقلدك الطفل

قم أنت وطفلك بالغناء وقراءة األناشيد والقصص معًا 	•

استمر باستخدام لغتك األم خالل ممارسة تلك األنشطة 	•

مقتطفات من نتائج وتوصيات بحوث ودراسات عالمية

األحرف األبجدية واألرقام

باستطاعتك مساعدة  طفلك،  لنمو وتطور  هامة  سنة  األطفال  بروضة  االلتحاق  تعتبر سنة 

آن  في  والممتع  السهل  ومن  األلعاب،  بعض  ممارسة  خالل  من  تلميذ  الى  ليتحول  طفلك 

واحد استخدام األلعاب لتعلم الحروف واألرقام واأللوان واألشكال واألنماط وحل المسائل.



دليلك لكي تكون مستعدًا 41معًا ويدًا بيد من أجل الخطوات األولى ألطفالنا في رياض األطفال40

مالحظات هامة ألولياء األمور

في  الشعبية  األطعمة  طهي  مثال:  وثقافته،  األم  بلغته  بالفخر  ليشعر  طفلك  ع  شجِّ 	•

المنزل واالستماع إلى األغاني الشعبية والمشاركة في األنشطة الثقافية للمجتمع 

ف إلى معلمة طفلك والى األنشطة الصفية، فمثال  إذا كان النشاط الصفي يتضمن  تعرَّ 	•

وذلك  بالحيوانات  المتعلقة  القصص  بعض  قراءة  فبإمكانك  الحيوانات  عن  الحديث 

بلغتك األم

جرى  عما  األم  باللغة  والتحدث  والتفكير  لالسترخاء  المنزل  في  لطفلك   الفرصة  ر  وفِّ 	•

وفي  مرح  مصدر  يكون  أن  يمكن  الروضة  في  ثانية  لغة  فتعلم  أحداث،  من  بالمدرسة 

الوقت عينه يكون مجهدا للطفل.

ال تتفاجأ إذا كان طفلك يمزج بين لغته األم واللغة االنجليزية التي تعلمها في الروضة،  	•

فهذا المزج جزء من عملية التعلم.

النمو العقلي والمعرفي للطفل

 90% نسبته  ما  بأن  النفس  وعلم  التربية  في  الخبراء  يقول 

األولى  الخمس  السنوات  في  يحصل  الدماغ  تطور  من 

وتعليم  تربية  في  مليًا  نفكر  لم  إذا  فأنه  وعليه  للطفل. 

يعرض  هذا  فإن  رة،  المبكِّ سنواتهم  في  الصغار  األطفال 

أطفالنا للفشل في سنواتهم الدراسية الالحقة. 

يتلقاها  التي  رة  المبكِّ الخبرات  أن  آخرون  ويعتقد  كما 

حاسمة  تعتبر  رة  المبكِّ الطفولة  مرحلة  في  األطفال 

وهامة لتطور الدماغ وترابط الخاليا بنظام شبكي يساعد 

التركيز على االستجابات  والتذكر؛ لهذا يجب  التعلم  على 

يؤدي  هذا  وكل  المتنوعة،  والمثيرات  والمحادثة  اإليجابية 

في النهاية إلى تطور صحي سليم لدماغ الطفل.

رة سواء في األسرة  يضاف إلى ذلك بأن هذه البرامج المبكِّ

التعلم باللعب”

لقد  غيرهم.  من  أفضل  الدراسي  أداؤهم  يكون  بدنيًا  نشاطًا  يمارسون  الذين  “األطفال 

أظهرت الدراسات أن األطفال الذين يشاركون في أنشطة بدنية رئيسية في المدرسة تفوقوا 

على غيرهم في القراءة بنسبة %34 و في الرياضيات بنسبة %24 على مدة فترة عامين”

“يوجد لدى األطفال الصغار القدرة الذهنية والمرونة العصبية

الكافية لتعلم لغتين أو أكثر من دون الخلط بينهم”

المصدر

Arthur MacEwan, “Early childhood education - as an essential component of 

economic development”, Political Economy Research Institute, University of 

Massachusetts, Amherst, January 2013.

إنشاء رابطة بين البيت والمدرسة لمتعلمي اللغة العربية

على  األطفال  األم  اللغة  وتساعد  الوطنية،  والهوية  الثقافة  من  أساسي  جزء  اللغة  “تعتبر 

االهتمام بالتواصل مع ثقافتهم وبما يسهم فيما بعد بتعزيز الهوية الوطنية. كما تساعد 

الثقة بالنفس واإلحساس باالنتماء األطفال لجني خبرات تعلم ايجابية في المدرسة  ومن 

واقع الحياة”

“كما يجني األطفال خبرات تعلم ايجابية عندما يساهمون بشكل فعال في حياة أسرهم 

باإلضافة ألن وجود أساس متين  للغة األم لدى األطفال يؤثر إيجابا على تعلم لغة ثانية”
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ألن  بياجيه  مثل  للطفل  العقلي  النمو  علماء  بعض  جعل  حدًا  االختالفات  هذه  بلغت  وقد 

Infantile Mentality”. ولهذه  الطفلية،  “العقلية  أن نطلق عليه  بأن هناك ما يمكن  يفترض 

التي تستوجب على كل من يتحمل  الخصائص والسمات والمحددات  العديد من  العقلية 

الترفيه عنهم أن يتعرف عليها  أو  مسؤولية تعليم األطفال عند هذه األعمار أو تثقيفهم 

ويدرك آثارها على سلوكهم وقدرتهم على الفهم واالستيعاب. 

وفي هذه الحالة فقط يمكن التعامل مع الطفل وفقا لخصائص عقله كما يمكن التوجه 

تقدير  باإلمكان  يكون  ذلك  إلى  باإلضافة  تمثلها.  ويستطيع  يفهمها  وأساليب  بطرق  له 

العالم والواقع واألشياء من حوله، كما  التي يواجهها الطفل في تعامله مع  الصعوبات 

يمكن إدراك محددات عقلية الطفل عند مختلف مراحل نموه العقلي.

المدرسة  قبل  ما  مرحلة  أي  رة؛  المبكِّ الطفولة  مرحلة  في  العقلية  الخصائص  وتتلخص 

)الروضة( بما يلي:

ويقصد  الطفل؛  عند  الواقعية  أواًل: 

خاص  بواقع  يعيش  الطفل  أن  بها 

مختلف عن واقع الكبار؛ بحيث تتمركز 

وتبتعد  الذات  حول  الواقعية  هذه 

وذلك  الخارجي،  للعالم  النظر  عن 

بين  التمييز  على  الطفل  قدرة  لعدم 

الموضوعي والذاتي، ويميل الطفل في 

بالواقع  إلى مزج األحالم  المرحلة  هذه 

في  وأحاسيسه  مشاعره  وإسقاط 

في  يعتمد  أنه  كما  حوله  يراه  ما  كل 

المنطق،  وليس  اإللهام  على  تفكيره 

ويدرك العالم من منظوره الخاص، وال 

على  ويعتمد  الزمن،  إدراك  يستطيع 

حواسه.

في  للنجاح  األطفال  وتهيئة  إعداد  في  تساعد  المدرسة  قبل  ما  طفل  مؤسسات  في  أو 

المراحل التعليمية الالحقة.

وقد أكدت النظريات والدراسات الحديثة في هذا المجال على أن النمو العقلي والمعرفي 

خصائصها  في  األخرى  عن  منها  كل  تختلف  التي  المراحل  من  محدد  بعدد  يمر  للطفل 

لذلك  ونتيجة  عندها،  تتوفر  التي  المنطقية  العقلية  والعمليات  الطفلية  نوع  وفي  النوعية 

تتصف عقلية الطفل خالل كل من هذه المراحل ببعض الخصائص والسمات التي يكون لها 

أبلغ األثر على سلوكه وعلى كل ما يستطيع فهمه وتمثله من مواد. 

رة فقد دّللت تلك النظريات والدراسات على أن  وبالنسبة لألطفال في مرحلة الطفولة المبكِّ

تفكيرهم وفلسفاتهم  وتصورهم للعالم والواقع من حولهم يختلف كيفيا عن تفكير 

البالغ وتصوراته. 
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ومعرفة  لالستطالع  الطفل  حب  خالل  من  فيتم  والتركيب  للفك  الميل  إلى  بالنسبة  أما 

األشياء من حوله حيث تنمو لديه الرغبة في فك تلك األشياء وإعادة تركيبها ثانية للتعرف 

العالم  من  أكثر  ومعارف  معلومات  يكتسب  بذلك  وهو  واكتشافها  سرها  وإدراك  عليها 

الخارجي والطفل يحاول فك لعبته في أجزاء ويدرس كل جزء فيها على حدة ثم يحاول 

تركيبها مرة أخرى عن طريق المحاولة والخطأ ورغم أنه غالبًا ما يفشل في إعادة تركيب 

األشياء كما كانت عليه من قبل إال أنه يجد لذة وشوقًا كبيرًا في فهمها.

ولعل من أهم الخصائص العقلية العامة للطفل في هذه المرحلة.

1. يدرك الكليات ثم الجزئيات.

2.  تتضح الفروق الفردية من الناحية اللغوية.

3.  تزداد قدرة الطفل على التفكير و التذكر والتخيل.

4. قدرته على التركيز ضعيفة ، سريع الملل ويحب التغيير.

5. كثير األسئلة وعنده ميل كبيرلحب اإلستطالع والبحث. 

اكتساب  فى  حواسه  على  يعتمد  فهوا  ولذا  المجردة  األشياء  أو  المعنويات  يدرك  ال   .6

المهارات والخبرات.

7. تزداد قدرته على تكوين المدركات ومفاهيم الزمن والمكان والكم اال إن إدراكه لألوزان 

يتأخر.

ثانيًا: حب االستطالع؛ إن النمو العقلي للطفل في مرحلة الطفولة يتميز بحب االستطالع 

حيث تتسع مداركه فيكتسب الطفل خبرات ومعلومات عن العالم الخارجي، ويكون ذلك 

عن طريق استعمال الحواس وربطها ببعضها البعض مثل اللمس والنظر والسمع وكذلك 

عن طريق التفكير في حل مشكالته اليومية فهو يمسك األشياء بيديه ويفحصها وتساعده 

عملية المشي على الوصول إلى أشياء كانت بعيدة عن متناول يده وذلك يشبع رغبة الطفل 

في المعرفة واستطالع األشياء من حوله.

إعطاء  بها  ويقصد  والتركيب؛  التفكيك  إلى  والميل  الخيال  وخصوبة  اإلحيائية  ثالثًا: 

الحياة وكأنها تحس وتشعر وتفرح وتحزن وتتألم مثلمًا  األشياء والكائنات من حوله صفة 

يحس ويشعر ويفرح ويتألم كما يعتقد أن األشياء من حوله تمتلك إرادة ورغبة، أما خصوبة 

الخيال فتعني أنه يتسم خيال الطفل في هذه المرحلة بالخصوبة وهذا ما يجعله يتجاوز 

حدود الزمان والمكان الذي يخرجه من عالمه الصغير ويجعله ينسج عالم آخر ملئ بألوان 

السحر وإشباع الحاجات والرغبات التي يقف فيها الكبار من حوله أمام إشباعها.
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مرحلة  أطفال  عند   Self-Concept الذات  مفهوم  تكوين   .5

رة.  الطفولة المبكِّ

المدرسة كموقف فطام  أو  الروضة  أو  الحضانة  لدار  الذهاب   .6

السلطة  مصدر  لتغير  الواضح  األثر  وكذلك  للطفل،  نفسي 

والعالقات بالرفاق على شخصية الطفل. 

7. أهم المشكالت السلوكية والنفسية التي يتعرض لها أطفال 

رة وسبل مواجهتها والتغلب عليها.  مرحلة الطفولة المبكِّ

اكتشافهم  سبل  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  األطفال  نمو   .8

الطفولة  مرحلة  خالل  حيالهم  المبكر  التدخل  وضرورة 

رة.  المبكِّ

ومن المرجح فأن عملية التعليم في الروضة تكون أكثر فاعلية 

والحنان  الحب  يحيطه  جو  في  الطفل  تواجد  ما  إذا  ونجاح 

والعطف، ُتلبى فيه احتياجاته، ويشارك فيه اآلخرون مشاعرهم 

وأفكارهم واالستفادة من خبراتهم.

بأمس  يكون  المرحلة  بهذه  الطفل  فإن  سبق  لما  باإلضافة 

األطفال  يكون  حيث  الذات؛  وتقدير  تنظيم  لعملية  الحاجة 

والتعامل  المهام  في  والتركيز  التعليمات  اتباع  على  القادرين 

مع اإلخفاقات هم األقدر على االنتقال الجديد والسلس للحياة 

الجديدة في رياض األطفال.

في  الجديدة  المرحلة  لهذه  لالنتقال  مستعدًا  الطفل  ويكون 

حياته إذا ما حقق اآلتي:

التواصل والكالم مع الكبار بثقة وأدب وطلب مساعدتهم. 	•

قضاء أوقات ولو قصيرة بعيدًا عن األسرة. 	•

مقابلة الضيوف في البيت واالندماج معهم. 	•

المشاركة في النقاشات العائلية. 	•

الطفولة  مرحلة  خالل  شخصيته  ونمو  للطفل  واإلنفعالي  االجتماعي  النمو  رابعًا: 

رة المبكِّ

يكون الطفل في هذه المرحلة في حالة شبه مستديمة من التطور االنفعالي بل التهييج 

الشديد وتعكس استجاباته االنفعالية كل من حالة جهازه العضوي وحساسية هذا الجهاز 

للتأثر بما يحيط به، كما أن الطفل في هذه المرحلة يكون عديم القدرة على تحويل سلوكه 

أن  كما  التوقف،  على  قدرة  عدم  هو  ما  قدر  وإصرار  تشبث  من  به  ما  يكون  وال  تعديله  أو 

األطفال الضعاف في األداء الحركي يكونون هدفًا لالضطرابات المزاجية ويتملكهم السأم 

والقلق وبذلك تتصف هذه المرحلة بعدم الثبات االنفعالي والتقلب المستمر.

إن معالجة معالم وخصائص النمو االجتماعي واالنفعالي للطفل وبناء شخصيته تتطلب 

اإلطاللة السريعة على: 

رة.  1. بناء أساس شخصية الطفل خالل مرحلة الطفولة المبكِّ

2. خطورة تحقيق االرتباط المبكر، Early Attachment بين الطفل ووالدته أو من يرعاه لتحقيق 

بناء نفسي سوي. 

رة.  3. الحاجات األساسية ألطفال مرحلة الطفولة المبكِّ

4. االتجاهات والممارسات الوالدية ودورها في بناء شخصية الطفل. 
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باإلضافة إلى ذلك يكون على جميع المسؤولين عن تربية الطفل وتعليمه وتثقيفه والترفيه 

عنه السعي بكافة الطرق والسبل الستثارته واالستفادة من الحاجة لالستطالع والمعرفة 

األطفال  اكتساب  يخدم  لما  وتنميته  األطفال(  لدى  الفطري  االستطالع  )حب  والفهم 

لمختلف المهارات والمفاهيم الالزمة لنموهم النفسي المتكامل.

 

“يعتمد نجاح األطفال في المدرسة على مدى اكتسابهم بعض المهارات الوجدانية 
والسلوكية قبل التحاقهم بالمدرسة، مثل التعبير عن مشاعرهم ومشاعر اآلخرين 
والتعاون مع أقرانهم ومع الكبار وحل النزاعات بنجاح والسيطرة على سلوكياتهم 

وأفعالهم”
المصدر

Miho Taguma, Ineke Litjens and Kelly Makowiecki. Quality Matters in Early

Childhood Education and Care: Finland. OECD, 2012.

واحترام  وانتظار  اآلخرين  األطفال  مع  األدوار  تقاسم  	•

هذه األدوار.

ممارسة أنشطة جديدة ويطرح األسئلة حولها. 	•

ما  تتراوح  زمنية  لفترة  ما  نشاط  أو  مهمة  في  التركيز  	•

بين 10 – 15 دقيقة على األقل.

العمل واللعب بشكل مستقل أو ضمن مجموعة. 	•

القدرة على ضبط النفس عند الشعور باإلحباط. 	•

فهم واتباع التوجيهات والتعليمات اللفظية. 	•

لذا فأنه يجب العلم بأن أهم ما يحتاجه الطفل في 

انفعالية  احتياجات  من  رة  المبكِّ الطفولة  مرحلة 

وعاطفية واجتماعية: 

1. الحاجة إلى األمن

2. الحاجة إلى الحب والحنان والتواصل الوجداني

3. الحاجة إلى االنتماء والقبول االجتماعي 

4. الحاجة إلى احترام الذات وتقديرها

5. الحاجة إلى االستطالع والمعرفة والفهم 

6. الحاجة إلى النجاح واالنجاز والتعزيز والمكافأة 

7. الحاجة إلى اللعب والحركة

8. الحاجة إلى المرح والفكاهة 

على  الالزم  األدوار  أهم  من  أن  بالمالحظة  الجدير  ومن 

والطرق  السبل  بكافة  السعي  هو  بها  القيام  األسرة 

مختلف  عند  هذه  األطفال  حاجات  لتحقيق  والوسائل 

رة،  المبكِّ الطفولة  مرحلة  خالل  خاص  وبشكٍل  المراحل 

والثقة  واالطمئنان  والحنان  للحب  الحاجة  أهمها  ومن 

الالزمة لتحقيق األمن والسالمة والصحة النفسية للطفل. 
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مواجهة اليوم األول

 فاليوم األول من المدرسة يعد خطوة أولى مهمة وأساسية في حياة الطفل وحياة األهل 

الذي  الجديد  العالم  هذا  من  والرهبة  بالخوف  شعور  الطفل  ينتاب  حيث  سواء؛  حٍد  على 

الجديد  المكان  هذا  ورفض  والصراخ  للبكاء  الخوف  هذه  يدفعه  وقد  مرة،  ألول  سيدخله 

)المدرسة أو الروضة( الذي سيبعده عن أمه وعائلته.

 ولعل من أهم األسباب وراء صعوبة هذا الموقف على الطفل وخطورته على بناء شخصيته 

كون هذا الموقف الجديد يشكل تغييرًا جديدًا وكبيرًا على الطفل فيما يتعلق بتغير شكل 

السلطة المسؤولة عنه من جهة ومن جهة أخرى ضرورة تعامل الطفل مع مجتمع جديد 

ورفاق جدد غير االخوة واألقارب بهذه المؤسسة التربوية. 

رة هذا الموقف الجديد بمثابة  ويعتبر الصعيد األعظم من علماء نفس الطفل والتربية المبكِّ

موقف فطام نفسي؛ وذلك ألن الطفل قبل ذلك كان يعتمد اعتمادًا كبيرًا وأساسيًا على 

الوالدين عمومًا واألم على وجه الخصوص، وكان قد تعلم وعرف اتجاهاتهم وممارساتهم 

في تنشئته وضبط سلوكه، أما األن فهو ينتقل لعالم جديد مختلف عن سابقه بكل ما فيه 

من تفاصيل.

“أن دخول الطفل المدرسة / الروضة ألول مرة يمكن أن نعتبره مرحلة الفطام الثاني الذي 

يفصل فيه الطفل عن أمه، وأن هناك عدة أساليب يمكن لألم اتباعها لتهيئة الطفل لدخول 

المدرسة”

يقع على الوالدين وخاصة األم عبء كبير لتهيئة طفلها لدخول المدرسة، وجعله في أتم 

استعداد لها؛ ويجب العلم بدايًة أن موقف إلحاق الطفل بدار حضانة أو روضة أطفال أو أية 

التي  مؤسسة تربوية أخرى بما في ذلك دخوله المدرسة يعتبر من بين المواقف الخطيرة 

يلزم على من يرعى األطفال الصغار أو ينشئهم أو يعلمهم أو يسعى لتنميتهم في مختلف 

جوانبهم أن يعرفها ويدرك اآلثار الكبيرة والعميقة التي قد تتركها في شخصياتهم خالل 

رة. مختلف مراحل نموهم التالية وبشكل خاص خالل مرحلة الطفولة المبكِّ

كيفية التعامل مع هذه المرحلة االنتقالية
المؤثرة والحساسة
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عنها،  والحديث  مشاعره  الستكشاف  طفلك  ساعد  والشعور:  السلوك  بين  الفرق  	•

جميع  ليست  ولكن  إظهارها،  يستطيع  وبأنه  مقبولة  تكون  المشاعر  جميع  بأن  وعلمه 

ولكن  مسموح  بالحزن  الشعور  المثال  سبيل  فعلى  كذلك؛  تكون  واألفعال  السلوكيات 

التعبير عنه بضرب اآلخرين غير مقبول.

القدوة الحسنة: كن قدوة حسنة لطفلك في كل شيء؛ فقد أجمع خبراء التربية وعلم  	•

المناسبة وكن  بالسلوكيات  التحلي  بالقدوة؛ فعلم طفلك  التعلم  النفس على أهمية 

قدوة حسنة له من خالل استخدام العبارات المناسبة، من مثل: “لو سمحت / من فضلك” 

و “شكرًا” 

اإلندماج مع اآلخرين واإلحساس بهم وبوجودهم: يجب تعويد الطفل على اللعب مع  	•

على  الطفل  تعويد  خالل  من  وذلك  المدرسة،  دخول  قبل  مبكرة  مرحلة  في  اآلخرين 

اللعب مع إخوته وأقرانه وجيرانه؛ وذلك حتى يتمكن من االندماج مع أقرانه في الروضة 

والمدرسة.

زيادة ثقة الطفل بذاته وتقديره لها: ضع الحدود لطفلك، وهذا سيشعره باألمان وبمزيد  	•

مساعدته  على  وتعمل  له،  منتبها  وبأنك  باالهتمام،  تشعره  ألنك  بالنفس،  الثقة  من 

ليتصرف بشكل مناسب. وساعده لكي يشعر بالفخر بنفسه وبجهوده وانجازاته.

أين تكمن الصعوبة؟

هذه  االنتقال  عملية  صعوبة  فإن   سبق  لما  إضافًة   

تكمن في أن الطفل كان قد أقام عالقات اجتماعية 

أما  جيرانه،  وربما  أقاربه  وبعض  إخوته  مع  متبادلة 

التي  التربوية  بالمؤسسة  الجديد  الموقف  هذا  في 

يحتاج  مرة  ألول  نفسه  الطفل  فيجد  بها  ألحق 

لالعتماد على نفسه بصورة أكبر، كما يجد نفسه مع 

معه  التعامل  عن  ومسؤولة  عنه  غريبة  شخصيات 

جديدة  صورة  يواجه  أصبح  أنه  أي  سلوكه؛  وضبط 

وغير معروفة للسلطة. كما يجد الطفل نفسه ألول 

مرة كذلك وسط مجموعة كبيرة من الرفاق الذين ال 

يعرفهم ولم يتعامل معهم من قبل.

في  دور  لآلباء  يكون  أن  هنا  الضروري  من  فأنه  لذا 

المتابعة اليومية ألبنائهم، والتعرف على مدرسيهم، 

اآلباء  مجالس  وحضور  األنشطة،  ببعض  واالشتراك 

حتى يكونوا على وعي بالمسيرة الدراسية ألبنائهم.؛ 

األم  تهيء  أن  أجل  ومن  ذلك،  تحقيق  أجل  ومن  لذا 

طفلها نفسيًا لدخول المدرسة فإن عليها أن تقوم 

بالتالي:

مالحظة  الوالدين  على  والمتابعة:  المالحظة  	•

التغيرات  ألن  ودقيق  جيد  بشكٍل  أطفالهم 

التحاقه  بعد  الطفل  سلوك  على  تظهر  قد  التي 

فهم  على  األم  تساعد  قد  المدرسة  أو  بالروضة 

ما  مشكلٍة  هناك  كان  إذا  وفيما  التغيرات  هذه 

وراءها.
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كيف نواجه الخوف المرضي لدى بعض األطفال؟

أو  المدرسة  إلى  الذهاب  لدى  المخاوف  بعض  من  يعانون  األطفال  بعض  أن  المعروف  من 

الروضة ألول مرة..وقد تمتد هذه المخاوف وتتجدد مع بداية كل عاٍم..

المدرسي  المناخ  الطفل في  اندماج  يتالشى عند  تأخذ شكاًل طبيعيًا  المخاوف  بعض هذه 

وجماعات الرفاق.. وبعض هذه المخاوف تأخذ شكاًل مرضيًا يستمر لدى الطفل ويعوقه عن 

االنتظام في الدراسة.

ولتجنب هذه المخاوف نقدم النصائح التالية:

بالنسبة للطفل شديد التعلق بأمه البد أن تعطيه األم فرصة كافية قبل بدء العام الدراسي 

لالندماج بأطفال العائلة، وقضاء وقت معهم بعيد عن األم يتزايد بالتدريج.

- ال بد أن تهتم األم باختيار الحضانة أو المدرسة األفضل التي تراعي احتياجات الطفل في 

هذه المرحلة وتمنحه الشعور باألمان.

- مرافقة الطفل لليوم األول والتي تتناقص بالتدريج في األيام التالية ستمنح الطفل فرصة 

لالعتياد على المناخ الجديد.

اللعب  ألن  أصحابه،  مع  ليلعب  لطفلك  وقتا  ص  خصِّ الجماعي:  والعمل  باللعب  التعلم  	•

مع اآلخرين يعلم األطفال انتظار دورهم والعمل الجماعي واحترام مشاعر اآلخرين.

لدى  أكبر  بصورة  يتعاونون  األطفال  ألن  لطفلك  القواعد  ضع  السلوكية:  القواعد  	•

معرفتهم المطلوب منهم، وما لهم وما عليهم فعله.

وعدم  منها  االستفادة  وكيفية  أخطائه  من  ليتعلم  طفلك  ساعد  الخطأ:  من  التعلم  	•

تكرارها.

التعزيز واإلطراء المقنن: استخدم العبارات االيجابية لتعزيز تصرفات وسلوكيات طفلك،  	•

من مثل:”أنا أقدر لك السماح لشقيقتك باللعب معك”

السيطرة على الغضب وردود األفعال: ساعد طفلك الستكشاف الطرق المناسبة لتهدئة  	•

غضبه أو  انزعاجه وامتصاص انفعاالته.

الطفل  ترغيب  يمكن  المدرسة:  في  الترغيب  	•

األدوات  شراء  خالل  من  المدرسة  في 

األلوان  ذات  واألقالم  كالشنطة  المدرسية 

الجذابة، وسؤاله باستمرار عن يومه الدراسي 

اإلحساس  وإعطائه  المدرسة،  في  أخذه  وما 

بأنه يقوم بشٍي مهم.

يجب  المنزل:  بيئة  عن  الفصل  في  التدرج  	•

المنزلية  البيئة  عن  الطفل  فصل  في  التدرج 

التي نشأ فيها وتعود على العيش فيها؛ لذا 

فأنه من الضروري بقاء األم مع طفلها خالل 

ثم  ومن  بالمدرسة،  اللتحاقه  األولى  األيام 

تقلل نسبة أوقات هذا التواجد تدريجيًا حتى 

يتعود الطفل على قضاء اليوم الدراسي كله 

بمفرده.
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أختر مالبس عملية لطفلك يستطيع إرتدائها وخلعها لوحده 	•

تعليم وتسمية الزي الموحد ألبنك الذي يستلمه من المدرسة 	•

ر أبنك بأساسيات السالمة خبِّ 	•

علِّم أبنك سمات الشخصية المهذبة والمحترمة 	•

االستعداد لاللتحاق بالمدرسة

هل أنت قلق ألن طفلك غير جاهز لاللتحاق بالروضة؟

تذكر أن مستوى استعداد وجاهزية األطفال لاللتحاق بالروضة يختلف من طفل آلخر، ولكنك 

بالطبع تعرف طفلك بصورة أفضل من معرفة اآلخرين به؛ فاألهل هم فقط القادرين على 

تحديد مدى جاهزية أطفالهم لاللتحاق بالروضة وما إذا كانوا بحاجة للحصول على دعم 

إضافي في مجاالت معينة.  

إذا كان طفلك ملتحقًا بالحضانة فتحدث مع معلمته لتخبرك عما يمكن تقديمه للطفل 

لمساعدته على االستعداد لاللتحاق بالحضانة. 

- إذا تكررت الشكوى ببكاء الطفل غير المبرر البد من التعامل معه بهدوء وعالجه بأسلوب 

التعزيز، وذلك من خالل وسائل متعددة من مثل: جدول الحوافز؛ فاليوم الذي ال يبكي 

فإذا  األسبوع،  نهاية  في  النجوم  تجمع  ثم  الحوافز،  جدول  في  “نجمة”  له  توضع  فيه 

وصلت إلى ستة “6” نجوم، فإنه يحصل مقابل ذلك على جائزة يحبها، وفي حالة عدم 

ض عن كل نجمة بمقابل  الوصول لـ6 نجوم و هي عدد أيام العمل في األسبوع، فإنه يعوَّ

مادي صغير ال يرقى لجائزة األسبوع..حتى إذا أكمل أربعة أسابيع بغير بكاء يكافأ مكافأة 

أكبر ، وهكذا حتى يتخلص من مخاوفه.

نصائح ألولياء األمور

بحاجة  “فأنا  وجباتي  واختيار  أوقاتي  تنظيم  على  ساعديني  أرجوك:  “أمي 
للحصول على قسط وافر من النوم ال يقل عن 10-12 ساعة كل ليلة” باإلضافة 

“لوجبات غذائية صحية وافية ومتكاملة” أمي أنا فلذة كبدك .. أمانة بين يديك”
المصدر

Peeters, J. & Vandenbroeck, M. (2011). Child care practitioners and 

the Process of professionalization. In L. Miller & C. Cable (Eds.), 

Professionalization and Management in the Early Years. (pp. 62-74). 

London: Sage.
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صعوبة في المشي أو الجري أو التسلق 	•

تذكر أن العديد من األطفال يواجهون بعضًا من تلك السلوكيات والمشاكل 	•

معه  تتكرر  السلوكيات  أي  تالحظي   / لتالحظ  األوقات  جميع  في  طفلك  راقبي   / راقب  	•

باستمرار

الخطوات  هي  ما  بالروضة:  طفلي  التحق  لقد 

التالية التي يجب علَّي اتخاذها؟ 

ث إلى طفلك واشرح له ما هو اليوم الدراسي  تحدَّ 	•

وطبيعته.

على  واحرص  طفلك  برفقة  المدرسة  بزيارة  ُقم  	•

لقاء المعلمة.

بعض  المدرسية،  حقيبته  ليختار  طفلك  ساعد  	•

طلبات  تضم  قائمة  لديها  يكون  قد  المدارس 

محددة. 

التي  التالية  المعلومات  طفلك  معرفة  من  تأكد  	•

تؤمن سالمته:

اسمه بالكامل  -

اسم والديه بالكامل وارقام هواتفهما  -

من الذي سيرافقه إلى البيت بعد انتهاء الدوام   -

المدرسي

هل يوجد لديه أية حساسية لبعض األغذية   -

قيود التحدث مع الغرباء  -

ومكتب  والحمام  الصف  على  العثور  كيفية   -

اإلدارة

ظ الطفل رقم هاتفك إذا كان ذلك ممكنا حفِّ  -

ولكن إذا كنت ال تزال تشعر بأن مستوى تطور طفلك مختلفا عن األطفال اآلخرين وإذا كانت 

تراودك بعض الشكوك فيمكنك حينئذ زيارة طبيب األطفال واالطمئنان عليه، كما يمكنك 

استشارة أخصائي لتقييم حالة الطفل بعد بلوغه الثالثة من العمر.

تحدث إلى طبيب األطفال في حال الحظت بعضًا من السلوكيات / التصرفات / المشاكل  

التالية لدى الطفل:

نوبات غضب متكررة 	•

لوقت  اللعب  وقت  من  االنتقال  مثل  الطفل  تواجه  التي  التغييرات  مع  التأقلم  صعوبة  	•

الراحة 

السلوك العدواني المفرط مع األطفال اآلخرين أو الشخصية االنهزامية 	•

القلق المتزايد مقارنة مع باقي األطفال أو / الذهن  	•

صعوبة اإلمساك بالقلم لنسخ األشكال األساسية 	•

مشكلة في السمع أو الفهم لدى التحدث مع اآلخرين 	•

صعوبة نطق الكلمات البسيطة أو عدم قدرة اآلخرين من خارج نطاق العائلة على فهم  	•

ما يقوله الطفل



دليلك لكي تكون مستعدًا 61معًا ويدًا بيد من أجل الخطوات األولى ألطفالنا في رياض األطفال60

إن نجاح العملية التعليمية يعتمد اعتمادًا كاماًل على الشراكة بين البيت والمدرسة، وبإمكانك 

المساهمة في العملية التعليمية للطفل من خالل المشاركة بما يلي على سبيل المثال ال 

الحصر:  

التحدث مع المعلمة 	•

قضاء بعض الوقت في الصف الدراسي كمتطوع 	•

االنضمام الى لجنة أولياء األمور 	•

االنضمام الى بعض اللجان االستشارية في المدرسة 	•

مساعدة الطفل في الفروض والواجبات المنزلية 	•

خالل  للطفل  الوطنية  الهوية  لتعزيز  المناسبة  الوسائل  عن  الطفل  معلمة  الى  تحدث  	•

وجوده في المدرسة

مالحظات هامة ألولياء األمور

كيف تتابع طفلك في المدرسة ؟

أنت تعرف طفلك أفضل من اآلخرين، لذا ساعد المعلمة للتعرف عليه أكثر  	•

اسأل عن الطفل باستمرار 	•

تحقق من المعلمة من مدى تطور مستوى الطفل وكيف يمكن مساعدته 	•

في حال كان لدى طفلك احتياجات تعليمية خاصة وكان لديه خطة تعليم خاصة به،  	•

قم باالتصال بمعلمته باستمرار للسؤال عن مدى االنجاز األكاديمي الذي حققه الطفل 

استمتع مع طفلك بتعلم كلمات جديدة باللغة االنجليزية، وهذا ال يعني أنه   -

عليك التخلي عن لغتك األم فالقدرة على التحدث بأكثر من لغة تعتبر مهارة 

مهمة

قسم  في  المذكورة  األمور”   ألولياء  هامة  “مالحظات  استخدام  أيضا  تذكر   -

“التعليم المبكر” وقسم “تطوير اللغة” وذلك بلغتك األم.

بناء عالقة شراكة مع المدرسة

ر أن مساعدة طفلك على االستعداد لاللتحاق بالمدرسة هو بداية المغامرة  تذكَّ 	•

فقط!

بصفتك ولي أمر فإنك تلعب دورًا أساسيًا في استمرار نجاح ابنك في المدرسة. 	•

دع طفلك يعلم بأنك تتوقع منه الكثير وبأن التعليم مهم جدًا بالنسبة لك.  	•

إذا كان لدى طفلك احتياجات خاصة، تأكد من أن المدرسة والمعلمات على حد  	•

سواء على دراية بهذه االحتياجات وذلك لمساعدة الطفل على الوجه األكمل.
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“مشاركة أولياء األمور في العملية التربوية للطفل لها تأثير ايجابي وهام على األداء 
األكاديمي للطفل”

“إن مشاركة أولياء األمور في أنشطة أكاديمية اثرائية مع أطفالهم خارج المدرسة 
تؤدي إلى تحسن مستوى الطفل في القراءة والرياضيات”

المصدر

Leseman, P. P. M. (2009). The impact of high quality education and care on 

the development of young children: review of the literature. In Eurydice 

(Ed.), Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and 

Cultural Inequalities (pp. 17-49). Brussels: EACEA.

تعرف على الوسائل التي يمكن من خاللها تقديم المساعدة في الصف سواء من خالل  	•

األنشطة أو الرحالت الميدانية

واحضر  الصفية  األنشطة  في  شارك  أمورهم،  وأولياء  الصف  طلبة  باقي  على  تعرف  	•

اليات  والفعَّ األنشطة  في  وساهم  األمور  أولياء  واجتماعات  المدرسية  اليات  الفعَّ

المدرسية  

في حال لم تستطع التواصل باللغة االنجليزية اطلب من المدرسة توفير مترجم 	•

كيف تتعامل مع طفلك في المنزل؟

ث مع طفلك وأسأله عن يومه الدراسي وعما فعله خالل الحصص وخالل الفسحة  تحدَّ 	•

وكيف أمضى يومه وشجعه على اإلسهاب بالحديث واإلجابة بأكثر من نعم أو ال

يقرأ  وبدأ  القراءة  تعلم  لو  حتى  يوم  كل  الطفل  مع  عاٍل  بصوٍت  القراءة  في  استمر  	•

بنفسه

تعرف على االحتياجات الخاصة لطفلك وتعرف على الخدمات المتاحة لمساعدته 	•

تحدث إلى معلمة الطفل عن الواجبات والفروض المنزلية في حال أمضى الطفل أكثر  	•

من 10-15 دقيقة يوميا في حلها أو شَعر بالتوتر

مع  المدرسة  تبعثها  التي  النماذج  جميع  واستكمل  المعلمة  مالحظات  جميع  اقرأ  	•

الطفل وقم بإعادتها إلى المدرسة فوراَ

والنوم  الصحي  الغذاء  المدرسة”:   إلى  للذهاب  “االستعداد  الذهبية:  القواعد  تنس  ال  	•

المبكر
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هنا وبعد أن وصلنا نهاية هذا العرض فأنه ليسعدنا التأكيد على شكرنا وتقديرنا الهتمام 

السادة أولياء األمور بقرائة هذا الدليل وبكل ما هو جديد غايته تعليم أبنائنا بطريقة مثلى 

متميزة  تعليمية  مخرجات  من  الرشيدة  قيادتنا  إليه  تطمح  ما  إلى  جميعًا  توصلنا  الة  وفعَّ

العمل وخطط  يلبي حاجة سوق  العالمية، وبما  المعايير  تأهياًل عاليًا، وفق أفضل  ومؤهلة 

وباستمرار  نتطلع  بأن  أيضًا  سرورنا  دواعي  لمن  وأنه  المعطاء.  الحبيب  وطننا  في  التنمية 

الخصوص،  األمور والبيت واألسرة على وجه  أولياء  السادة  الة مع  إلى شراكة حقيقية وفعَّ

الة؛  فعَّ تعليمية  بيئة  ضمن  متميز  تعليم  أجل  من  المجتمع  وقطاعات  مؤسسات  وجميع 

غايتها إعداد الفرد للحياة إعدادًا كاماًل ومتميزًا.

الدليل سيكون باكورة لمجموعة من األدلة واإلصدارات  مؤكدين في هذا المقام بأن هذا 

التي تستهدف جميع الفئات والمجموعات ذات العالقة بالعملية التعليمية من طلبة وأولياء 

أمور ومعلمين وهيئات إدارية وفنية.

المرات  في  لنخرجه  الدليل  بهذا  يتعلق  ما  بكل  وتوصياتكم  اقتراحاتكم  بكل  مرحبين 

القادمة بأجمل حلة وأزهى ثوب.

كلمة ختامية
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