Undervisning och lärande i förskolan
التدريس والتعليم في دار رياض األطف ال

للمساعدة يف تقليل خطر انتقال فريوس كوروان  ، Covid-19العديد من ا ألطفال غري متواجدين يف مرحةل رايض ا ألطفال .Förskolan
س تواصل رايض ا ألطفال تقدمي املعلومات عرب املوقع ا أللكرتوين للبدلية و برانمج املعلومات "  " InfoMentorاتبع املعلومات الآتية حىت
اذا كنت يف املزنل.
ابلنس بة ل ألطفال املتواجدين يف املزنل ألس باب خمتلفة  ،ترغب بدلية ش يفلنغي  Kävlingeيف مواصةل تقدمي التعلمي لتحفزي منو ا ألطفال
وتعلمهم .ذلكل  ،مقنا بأأختيار مواد تعلمية ذات أأنشطة مناس بة للقيام هبا يف البيئة املزنلية .ا ألنشطة التعلمية مماثةل لتكل اليت يتلقاها ا ألطفال يف
دور احلضانة .ويه مصممة لضامن اس مترار ا ألطفال يف العمل من أأجل حتقيق أأهداف اخلطة التعلميية يف اللغة والرايضيات والعلوم و القواعد
الاساس ية للعمل.
من املهم أأن تقوم بصفتك أأحد الوادلين اب ألنشطة مع أأطفاكل.
البومة
تقدم رايض ا ألطفال رموزا لمتكنك من الوصول اىل املكتبة اللكرتونية اليت نس تخدهما .هناك كتب قصص وحقائق علمية
عىل حد سواء .تمت قراءة الكتب حبوايل  50لغة خمتلفة.
مق بتسجيل ادلخول اىل املوقع الرئيس أأو من خالل التطبيق عرب متصفح ا ألنرتنت ( )open.ugglo.seعن طريق حتديد "تسجيل ادلخول
ابس تخدام رمز الفصل ادلرايس"  ،أأدخل الرمز اذلي حتصل عليه من قبل دار احلضانة  Förskolanمث اخرت تسجيل ادلخول كضيف.
• اقرؤوا معا  ،وخذوا ا ألمر براحة وسهوةل  ،مع الوقوف و أأخذ فاصل ,دع طفكل يسأأل ويشري اىل ا ألش ياء.
• مدد احملادثة بطرح أأس ئةل مفتوحة دون الاشارة اىل الصواب أأو اخلطأأ .اطرح أأس ئةل حول كيفية تفكري ا ألطفال وما يتعلمونه.
• تشجيع ا ألطفال عىل التفكري حبرية .امدح ختمينات ا ألطفال وأأس ئلهتم اخلاصة.
• امعل منوذجا ل ألطفال يف البداية  ،عىل سبيل املثال من خالل اظهار كيف ميكن صياغة ا ألس ئةل أأو التنبؤ مبا قد حيدث لحقا يف الكتاب.
• هل اكن هناك يشء ممزي أأجعبك يف الكتاب؟ هل اكن هناك يشء خاص مل يعجبك؟
• هل اكن هناك يشء مل تفهمه أأو تعتقد أأنه صعب؟
راديو القرد :Radioapan
 Radioapanمتاح كتطبيق عن طريق متصفح النرتنت بشلك مبارش .كوخ جشرة راديو القرد عبارة عن برانمج ل ألطفال
من راديو السويد .راديو القرد هو قناة اذاعية ل ألطفال ,القرد صديق لطيف حقا .يعيش يف مزنل عىل جشرة يف غابة خيالية
وحيب الراديو والصوت/https://sverigesradio.se/radioapan .
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جشرة تريب و تراب :Tripp och Trapp Träd
توجد عىل موقع  UR.seأأو حيث توجد التطبيقات.
يف الشجرة املوجودة يف الساحة تعيش اجلوزاتن  Trippو  .Trappلك صباح  ،يسقط  Trippو  Trappمن الشجرة
وعلهيام حماوةل الهنوض مرة أأخرى .تصبح رحلهتم مغامرة ,حيث يواهجون فهيا حتدايت ويقابلون ساكان غري متوقعني ممن يعيشون يف ا ألجشار.
اخملرتعة-جواان :Uppfinnar-Johanna
عىل  UR.seس تجد Uppfinnar-Johanna
اخملرتعة جوهاان  Johannaتبلغ من العمر مثاين س نوات و يه خمرتعة .دلهيا اهامتهما الكبري يف البناء و تقنيات
الاصالح  -حيث القضااي اليت يعتربها الآخرون مشألك  ،تراها جواان حلول .ملساعدهتا دلهيا أأختهيا الصغرياتن  Stenس تني و
Stanleyس تانيل .اهنم يتطلعون اىل أأخهتم ا لكبرية املبتكرة والشجاعة ويسعدمه اتباع لك ترصفاهتا املرحة .شعار جواان "اذا اكن ل يعمل هبذه
الطريقة  ،فانه يعمل بطرق أأخرى"  ،مفيد للغاية ألنه ل يسري كام هو خمطط هل.
اكتب رسائل ألحبائك املقربني
اكتب رساةل لشخص جالس يف املزنل .رمبا ل ميكن مقابةل ا ألجداد أأو ا ألقارب الآخرين اذلين ميكن أأن يكونوا سعداء برسالتك .تأأكد من كتابة
خطاب أأو بطاقة أأو رساةل نصية أأو رمبا ارسال بريد الكرتوين اىل أأولئك اذلين ل ميكنك مقابلهتم .ابلنس بة ل ألطفال اذلين ل يكتبون بأأنفسهم
 ،ميكهنم المالء أأواحلصول عىل املساعدة من خشص أآخر يكتب هلم .مث يتدربوا عىل كيفية التعبري بأأنفسهم يف الكتابة  ،حىت لو مل يتقنوا
احلروف بأأنفسهم بعد .اذا مقت ابرسال رساةل نصية أأو بريد الكرتوين  ،قد يكون من املس تحسن احلصول عىل مساعدة بشأأن الكتابة وميكن
بعد ذكل أأضافة الرموز التعبريية اليت يرغب الطفل ابرسالها .يوجد يف معظم الهواتف النقاةل  /الايبادات مزية أأو خاصية لقراءة الالكم
املكتوب واملتضمن وهذا سوف يسمح للطفل بسامع ما كتبه .قد يكون من املمتع أأن يقوم القارئ املدمج للالكم بقراءة الرموز التعبريية أأيضا!
ميكنمك البحث يف  googleجوجل حول كيفية تشغيل القارئ املدمج عىل الهاتف احملمول أأو ا أليباد أأو المكبيوتر اذا كنت ل تعرف ابلفعل
كيفية القيام بذكل .حتتوي بعض ا ألهجزة أأيضا عىل مزية المالء املدجمة واليت من خاللها يمتكن الطفل من التحدث مث يمت حتويل ما قاهل اىل
نص .قد ل يعمل الربانمج دامئا ابلشلك املطلوب ذلكل قد حيتاج الطفل اىل ادلمع.
مكتبة Kävlinge
• ميكنك اس تخدام تطبيق مكتبة  Biblioللبحث واس تعارة وقراءة الكتب الاكرتونية أأو الكتب املسجةل صوتيا.
• اذا اكن دليك بطاقة مكتبة يف املكتبات يف  ، Kävlingeميكنك اس تعارة أأفالم من موقع دور السيامن  .Cineasternaدور السيامن يه
خدمة ا ألفالم املتعددة .لك ما حتتاجه لس تعارة فيمل هو هجاز مكبيوتر أأو هجاز لويح " أأيباد" أأو هاتف متصل ابلنرتنت وبطاقة مكتبة.
راديو السويد Sverigesradio
 https://sverigesradio.se/barnradionأأو تطبيق SR
اس متع اىل برامج ا ألطفال  ،العب ا أللعاب  ،اس متع اىل املوس يقى  ،العب  ،اقر أأ ا ألخبار.
هنا أأيضا يتوفر حزم صوتية لالس امتع اىل حوايل من  30اىل  40دقيقة ملواضيع خمتلفة ل ألطفال من معر  8-3س نوات .

اختبارات تيجي :Tiggy Testar
س تجد  Tiggy Testarعىل موقع UR.se
 Tiggyتيجي فضويل حول كيفية معل ا ألش ياء .ملاذا تطفو مكعبات الثلج؟ كيف يتشلك قوس قزح؟ وملاذا تتشلك
فقاعات الصودا؟ ابلتعاون مع بييب ، Beppeتقوم بتجارب مذهةل .ختترب تيجي  Tiggyالعديد من الظواهر ورسعان
ما تكتشف أأهنا أأصبحت مرهقة ومتعبة.
شاهد مث مق ابجراء التجارب يف املزنل.
اخملتربات والتجارب يه نوع من النصوص التعلميية اليت حيتاج ا ألطفال اىل معرفهتا يف املدرسة  ،عىل سبيل املثال .عىل املعرفة املزنلية
والاس هتالكية واحلرفية .عادة ما يكون للنصوص التعلميية هيلك لكتابة ما حتتاجه أأول  ،عىل سبيل املثال .املكوانت  ،مث تعلاميت خطوة خبطوة
حول كيفية القيام بذكل .عادة ما تبد أأ التعلاميت بفعل يف صيغة ا ألمر  ،لكمة ختربك ما يتوجب عليك فعهل.
الآلت احلاس بة Miniräknarna
س تجد الآلت احلاس بة  Miniräknarnaعىل موقع UR.se
يف وسط العشب وا ألزهار  ،تعيش الآلت احلاس بة  -ثالثة عامل حدائق صغريون للغاية و مسؤولون عن عد و فرز
لك يشء يفقده ويوقعه الناس عىل جسادة حديقة الرايضيات .ليس من السهل دامئا  ،خاصة عندما يتعني عىل شون  Skönو تريسون
 Teriersonو أأسب  Aspحتديد كيفية فرز وتصنيف ا ألش ياء .ولكن قد يكون من اجليد أأن يكون دليك أآةل حاس بة يف متناول اليد  ،و
هناك لك ما حتتاج اىل معرفته عن ا ألشاكل الهندس ية وا ألجحام والتشابه والاختالف وا ألمناط وا ألرقام.
ا ألنشطة يف الهواء الطلق
جشع أأطفاكل عىل ا ألنشطة اخلارجية يف الصباح وبعد الظهر بغض النظر عن الطقس طوال اليوم .البيئات اخلارجية مناس بة لتدريب هماراهتم
احلركية الجاملية ابلضافة اىل التغري البييئ.
/https://utebarn.se/aktiviteter/utelek
س تجد عىل صفحة تعزيزالنشاط يف الهواء الطلق حتدي الثالثني يوم يف غابة الغول ,لك مرة حتدي يويم جديد من غابة الغول ميكنك أأن
تقوم به مع طفكل.

بطاقات النشاط
امعل هبذه الطريقة:
أأنشئ بطاقات تتضمن أأنشطة مثل :اجلري حول جشرة  ،والعثور عىل ثالث زهور صفراء  ،والاس تلقاء عىل العشب والنظر اىل الغيوم ،
وامليش للخلف  10خطوات  ...أأطبع بطاقات ا ألنشطة مقدما .اقطع البطاقات .مق بتغليف لك بطاقة من البطاقات اذا كنت تريد اس تخدام
البطاقات عدة مرات أأو اذا كنت تريد تقوم ابللعبة يف مجيع ا ألحوال اجلوية.
انرش مجيع البطاقات عىل ا ألرض أأو أأمسكها مثل مروحة اليد الورقية .احسب بطاقة وس يقوم طفكل بنفس اليشء .يف بعض ا ألحيان تكون
هناك حاجة اىل صديق أأو شقيق ألداء املهمة  ،ويف أأحيان أأخرى يمت القيام بذكل بأأنفسهم.
خيار بديل:
أأحد أأشاكل هذه اللعبة اخلارجية هو وضع مش بك معدين يف لك بطاقة نشاط .أأجلب عود خش يب صغري واربط فيه خيط ,اربط مغناطيس
ابلطرف الآخر من اخليط .مق ابصطياد بطاقات النشاط ونفذ الواجبات و املهام.

ال ل ع ب

ا أللغاز
حتدث عن اللغز أأو ا ألجحية .صف حمتوايت الصورة و أأرش اىل تفاصيل خمتلفة .مث مق بفك اللغز ومق ببنائه مع الطفل .اطلب من الطفل حماوةل
التعرف عىل التفاصيل اليت حتدثت عهنا من قبل أأو معرفة أأي القطع يه احلواف أأو الزوااي.
لعب أألعاب الطاوةل
العب أألعااب معا  ،مثل لعبة اذلاكرة  Memoryو املقامرة  Lottoو اللعبة اللوحية فيا  Fiaو لعبة املهارات وا ألسرتاتيجات Luffarschac
والبطاقات البس يطة و أألعاب الرند .حتدث عن قواعد اللعبة ،و عىل التناوب ,اذكر ما تفعهل " ،الآن أأوزع البطاقات" " ،الآن أأذهب 4
خطوات ."1،2،3،4
حتدث مع جريانك و أأصدقائك ومعارفك لالقرتاض من بعضمك البعض لتغيري وتنويع تشكيةل العروض.
طني
ساعد طفكل عىل تشكيل الطني .عىل سبيل املثال عىل شلك كرات أأو ثعابني بأأجحام خمتلفة ومقارنهتا ببعضها البعض .حتدث عن ما تفعهل.
اس تخدم مصطلحات وصفية أ"أكرب" و " أأطول" و أ"أكرث مساك" وما اىل ذكل .حتدث عن أأهيام "الأكرب" و "ا ألقل" و "الأكرث مساك" وما اىل
ذكل .اذا اكن الطني متاحا بأألوان خمتلفة :فتحدث عن ا أللوان.
س تجد وصفات حملية حول كيفية صنع العجني السحري  Trolldegو الطني  Play Dohيف املزنل ،يف ا ألسفل.
لعبة الغمضية
قد يكون طفكل خمتبئا يف نفس الوقت اذلي تذكر فيه غالبا ماكن وجود الطفل .عىل سبيل املثال " :أأنت حتت الطاوةل  ،يف اخلزانة  ،عند
الباب" .تعزيز الالكم بأأحرف اجلر.
جتد حروف اجلر يف هذا املوقع https://www.teckensprak.com/bredvid.html :

العجني السحري Trolldeg
س تحتاج اىل:
 40سنتلرت دقيق مقح
 20سنتلرت ملح
 20سنتلرت من املاء
 2مالعق طعام من زيت الطهيي
ممكن اضافة لون الكراميل ولون أآخر.
اليك الطريقة:
نسكب مجيع املكوانت يف وعاء وخنلط حىت تصبح العجينة
انمعة .اسكب املزيد من املاء اذا اكن اخلليط جفاف أأو طحني
أأكرث اذا اكن اخلليط طري جدا.
اذا رغبت يف ذكل  ،ميكنك صبغ العجني ببضع قطرات من لون
الكراميل.
تشكيل ا ألشاكل .اذا كنت تريد أأن تصبح صلبة جدا  ،ميكنك
جتفيفها يف الفرن يف  100درجة .خيتلف الوقت بني ساعتني و أأربع
ساعات اعامتدا عىل مدى مسك ا ألشاكل.
دع ا ألشاكل تربد ولوهنا ابلتلوين.

العب Play doh
س تحتاج اىل:
 50سنتلرت دقيق مقح
 30سنتلرت من امللح
 2مالعق طعام من حامض اللميون
 2مالعق طعام من زيت الطهيي
 5-4أأكواب من املاء املغيل
أألوان الطعام
اليك الطريقة:
صب مجيع املكوانت اجلافة يف وعاء .مث أأسكب زيت الطهيي
واملاء الساخن واخلط املكوانت حىت تصبح العجينة انمعة وخترج
من احلواف .اذا اكن اخلليط جفاف  ،ميكن اضافة املزيد من
املاء.
قلب العجينة يق قدر أأو عىل صينية خزب وتركها تربد.
تقس مي العجينة اىل العديد من العديد من ا ألجحام املتقاربة واخملتلفة
حسب الرغبة  ،مث صب عدد قليل من قطرات الكراميل .اجعن
حىت يصبح العجني بلون موحد.
ختزين الطني يف كيس بالستييك يف الثالجة حىت يبقى سلسا
لبضعة أأسابيع.

