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يف العام املايض كان طفلك يف مرحلة ما قبل بدء الدراسة. 
ولتسهيل االنتقال إىل املدرسة بالنسبة له، ميكنك كوالد دعمه 
بحامس. وميكنك معرفة كيفية استخدام األمثلة املوجودة يف 

الصفحات الداخلية لهذه املطبوعة.

ميكن أن متنح مناقشة مرحلة االنتقال يف مركز الرعاية النهارية 
لطفلك املزيد من األفكار واالقرتاحات.

عبور املرحلة مًعا

يف بداية املدرسة القادمة، سيشعر طفلك بكل تأكيد بالفخر 
لكونه طفاًًل يف املدرسة قريبًا. ولكن املخاوف أمر طبيعي 

أيًضا عندما يتعلق األمر باالنتقال إىل الحياة املدرسية. وقبل 
كل يشء، يواجه طفلك مهام كبرية. 

هل لديك ثقة

سوف يكمل طفلك هذه املهام ويتطور نتيجة لذلك. 
وبصفتك أحد الوالدين، ميكنك مرافقته - كقدوة جيدة، مع 

وجهات نظر إيجابية وفضول وتفاؤل.

سيساعد اإلعداد الجيد طفلك عىل دخول املدرسة. لقد 
تعلم بالفعل أهم األشياء يف األرسة أو داخل مركز الرعاية 

النهارية. وأنت لست مضطرة للقراءة أو الكتابة أو مامرسة 
الحساب معه عىل نطاق واسع. سيتعلم ذلك يف املدرسة. 

وفر الدعم لطفلك

توفر الحياة اليومية فرًصا كافية لتشجيع منو طفلك بطريقة 
مرحة. وبالصرب والتفاين، فإنك تدعمه يف استقاًلليته وثقته 

بنفسه يف طريقه إىل أيام دراسته املثرية.

خاًلل املدرسة االبتدائية، يكتسب طفلك مهارات 
وقدرات يف املجاالت التالية:

اللغة والكتابة 	
الرياضيات 	
الحركة والرتكيز 	

العيش داخل مجموعة 	
االستقاًللية 	

جاهز للمدرسة
اقرتاحات للتحضري للمدرسة 

االبتدائية



الرياضات

يكون طفلك مستعًدا جيًدا إذا كان، عىل سبيل املثال ... 

يكتشف األرقام ويرتبها ويتحدث عن مدلولها،	 

يعّد األشياء ويصنفها حسب الحجم أو الشكل أو يصفها،	 

يلعب ألعاب الرند،	 

يشّكل ويرسم األشكال واألمناط من مواد مختلفة،	 

يبني املباين باستخدام كتل البناء واملكعبات،	 

يصف البيئة املحيطة، عىل سبيل املثال أعاًله، أدناه، أمام، 	 
خلف،

يعد املكونات، مثل البيض عند الخبز والطبخ أو	 

يلعب باملاء وياًلحظ مستوى املاء يف وعاء أو يف حوض 	 
االستحامم.

االستقاًللية

يكون طفلك مستعًدا جيًدا إذا كان، عىل سبيل املثال ... 

يطور الثقة يف قدراته الخاصة،	 

يعرض ويربر رأيه الخاص،	 

فضويل ومنفتح عىل الخربات واملعرفة،	 

يطرح أسئلة إذا مل يفهم شيئًا،	 

يسجل ويشكل الروتني اليومي بنشاط،	 

يعرف اسمه وعمره وعنوانه أو	 

يجد طريقه يف األماكن املألوفة.	 

الحركة والرتكيز

يكون طفلك مستعًدا جيًدا إذا كان، عىل سبيل املثال ...

يعرف إمكانياته الجسدية وحدوده،	 

يتقبل حدود اآلخرين،	 

يرمي الكرة ويلتقطها	 

يصعد الساًلمل بخطوات متناوبة،	 

يستطيع امليش للخلف أو جانبيًا أو عىل أطراف 	 
أصابعه،

يتسلق ويتوازن ويتأرجح،	 

يقفز عىل ساق واحدة،	 

يفتح ويغلق األقفال املختلفة،	 

يكمل لعبة من اختياره وفًقا للقواعد أو	 

ميكنه التعامل مع القلم والفرشاة واملقص والغراء.	 

إذا دعنا نذهب!
www.berlin.de/sen/bjf/go/grundschule

اللغة والكتابة

يكون طفلك مستعًدا جيًدا إذا كان، عىل سبيل املثال ... 

يُظهر االهتامم بالكتب والقصص،	 

يُعيد رواية قصة مسموعة،	 

يبلغ عن تجاربه وأفكاره،	 

يغني األغاين أو يقرأ القصائد القصرية واألناشيد،	 

يلتزم بقواعد املناقشة املتفق عليها،	 

يستمع ويفهم أفكار اآلخرين،	 

يعرف أن عاًلمات الكتابة تعني شيئًا ما،	 

ميكنهم كتابة اسمه األول أو	 

يتذكر ويستخدم املصطلحات.	 

العيش داخل مجموعة

يكون طفلك مستعًدا جيًدا إذا كان، عىل سبيل املثال ... 

يتواصل مع األطفال اآلخرين يف املجموعة،	 

يحرض أفكاره واقرتاحاته إىل املجموعة،	 

ينتقد ويقبل النقد،	 

يتفاوض بشأن الخاًلفات ويقدم الحلول الوسط،	 

يعرف ويأخذ يف االعتبار أن اآلخرين يفكرون ويشعرون 	 
بشكل مختلف،

يفاوض ويوافق ويلتزم بالقواعد أو	 

يتقبل عدم الفوز أثناء اللعب دامئًا.	 

عىل استعداد جيد 
للمدرسة


