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Gioca con me

Igraj se sa mnom / 

Играј се са мном

Play with me

Spiel mit mir

Baw się z nami

Khel manca

Joacă-te cu mine

Igraj se s manom

Luaj me mua

Játssz velem

Hraj sa so mnou

Hraj si se mnou

Benimle oyna

www.oesz.at/puma

ا! بيانات النرشسأذهب إىل املدرسة قريًب مزيد من املعلومات واملواد

لغايت

 األلبانية

سلوفيني

األملانية

اإليطالية
العربية

اإلنجليزية

الرومانية

البولندية

املجرية

التشيكية

الرومانية

الكرواتية 
البورجنالندية

السلوفاكية

الرتكية
البوسنية/الكرواتية/الرصبية

عني تضحك واألخرى تبيك ... هكذا يوصف االنتقال إىل مراحل جديدة من الحياة يف 

غالب األحوال.

األطفال، الذين يأتون إىل املدرسة، ال يختلف حالهم عام ييل: إنهم يتطلعون إىل 

الجديد، ويف نفس الوقت يودعون األحباء واألماكن املألوفة.

مشاعر مثل اإلثارة والرتقب والخوف أيًضا هي اليشء األكرث طبيعية يف العامل يف تلك 

املرحلة.

ماذا ميكننا أن نفعل لألطفال لبدء اليوم األول من املدرسة بعينني ضاحكتني؟ نأخذ 

ا ونصغي إليهم ... ونتحدث معهم كثريًا! وقتً

االستعداد وتعزيز الثقة بالنفس
ل عىل األطفال الدخول إىل املرحلة الجديدة من حياتهم. ال  املجهول يخيفنا يف كثري من األحيان. لذا فإن االستعداد الجيد يسهِّ

يعني اإلعداد الجيد أنه ينبغي عىل األطفال القراءة والكتابة والحساب قبل دخولهم إىل املدرسة - بل يتعلق األمر بتقوية 

األطفال يف االعتامد عىل أنفسهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

„ما الذي سأتعلمه يف املدرسة؟“ „هل سأكوِّن صداقات جديدة؟“ „كيف سيكون املعلم؟“ „كيف يبدو الفصل املدريس؟“. كل هذه 

األسئلة تشغل بال األطفال، ومن الجيد لهم أن يتحدثوا عنها.

االلتحاق باملدرسة ال يعني البدء من الصفر – إنها مرحلة انتقالية
لجعل االنتقال من رياض األطفال إىل املدرسة االبتدائية يسري عىل نحو أفضل، تعمل كلتا املؤسستَني بشكل وثيق عىل نحو 

متزايد. من خالل ذلك، يعرف املعلمون املزيد عن بعضهم البعض وميكنهم مواءمة الروتني اليومي يف رياض األطفال واملدارس، 

باإلضافة إىل التعليم اللغوي عىل هذا األساس.

األطفال مختلفون ويسلكون أيًضا طرقهم الخاصة
يف تعلم اللغة ...

… قد يكون الطريق أطول أو غري مبارش يف بعض األحيان، ولكن ما يهم هو أن يصل األطفال إىل الهدف املنشود يف نهاية 

املطاف!

عندما يتحدث الناس يلتقون ...
... ينطبق هذا عىل األطفال واملعلمني وأولياء األمور عىل حد سواء.

: عليكم لصق امللصق الدعايئ والتسامر باستمرار! ومن ثمَّ

أعضاء مجموعة العمل:

جابرييله بيك، معهد شارلوته بولر لبحوث الطفل العملية 

وكلية إعداد املعلمني

الكنسية يف فيينا/كرميس

مانويال بورترش-إبرن، املدرسة االبتدائية العملية بكلية إعداد 

املعلمني يف فيينا

دانييال جرونولد، الوزارة االتحادية للتعليم والعلوم والبحث 

العلمي

بريجيت يافرنيك، روضة األطفال يف شارع يوزيف هوبر 

جاسه )جراتس(

كاترين تسيل، MA 10 – رياض األطفال يف فيينا/

قسم „التعليم اللغوي“

إدارة املحتوى وهيئة التحرير:

)ÖSZ( كارين ڤايترس، مركز الكفاءة اللغوية النمساوي

الرسوم التوضيحية:

إيريك تشن

التصميم والتنسيق:

Kontraproduktion Gruber & Werschitz OG رشكة

شكر خاص إىل العديد من األصدقاء املهمني من شبكة 

PUMA، الذين يتابعون املرشوع باهتامم كبري منذ البداية 

ويرثونه باستمرار

مبادرة من

الوزارة االتحادية للتعليم والعلوم والبحث العلمي
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)ÖSZ( تم إعداد هذا امللصق الدعايئ بواسطة مجموعة عمل برئاسة مركز الكفاءة اللغوية النمساوي

بتكليف من الوزارة االتحادية للتعليم والعلوم والبحث العلمي )BMBWF( وبدعم من مدينة فيينا وواليات النمسا العليا 

وزالتسبورج. خطة اإلطار التعليمي الوطنية للمؤسسات التعليمية االبتدائية يف النمسا

)معهد شارلوته بولر بتكليف من الواليات االتحادية يف النمسا، 2009(

حصة الخطة التعليمية للتنمية اللغوية يف املؤسسات التعليمية االبتدائية

)معهد شارلوته بولر بتكليف من الوزارة االتحادية للتعليم والفنون والثقافة، 2009(

وحدة للعام املايض يف املؤسسات التعليمية االبتدائية.

إيضاحات متعمقة حول خطة اإلطار التعليمي الوطنية

)معهد شارلوته بولر بتكليف من الوزارة االتحادية لالقتصاد واألرسة والشباب، 2010(

دليل إرشادي للتنمية اللغوية عند االنتقال من رياض األطفال إىل املدرسة االبتدائية

)معهد شارلوته بولر بتكليف من الوزارة االتحادية للتعليم والبحث العلمي، 2014(

عزيزيت املعلمة! عزيزي املعلم!

األطفال شخصيات مولعة باملعرفة وفضولية. إنهم يريدون 

أن يتعلموا كثريًا )يتعرفوا عىل الكثري( قدر املستطاع وأن 

يجربوا أشياَء جديدة دامئًا ويفهموها.

وكل يوم يواجهون كلامت غري معروفة، وحروفًا غريبة، 

وقصًصا جذابة، وأغاين مضحكة، وقوايف ... باختصار: إنهم 

يكتشفون عامل اللغات الرائع بكل جوانبه وإمكانياته.

… اللغة
اللغة هي املهارة األساسية الحاسمة يف حياة كل شخص. َمن 

يتعلم يف وقت مبكر كيفية التعامل مع اللغة بشكل جيد 

باعتبارها أداة، تكون لديه فرص أفضل يف املدرسة والحًقا يف 

سوق العمل.

لكن اللغات ليست أدوات مفيدة فحسب: إنها تنمي 

الخيال واإلبداع وتفتح األبواب عىل الثقافات والشعوب 

والعوامل.

… PUMA
من خالل هذا امللصق الدعايئ القابل للطي، نود أن نقدم 

بعض الدوافع واالقرتاحات حول كيفية إنشاء دوافع للتحدث 

بطريقة واعية ومبتكرة ودمجها يف الروتني اليومي لرياض 

األطفال.

… روضة األطفال
بصفتها مؤسسة تعليمية أولية، تضع رياض األطفال - إىل 

جانب منزل الوالدين - حجر األساس الذي يبنى عليه 

األطفال قدراتهم اللغوية قطعة تلو األخرى.

فهي تساهم من خالل عملها املتفاين بدور كبري يف دعم 

وتنمية األطفال يف فهمهم وتعلمهم.

… املدرسة
تالميذ املدارس الجدد بالتأكيد ليسوا متعلمني جدًدا، حيث 

يجلب األطفال معهم إىل املدرسة الكثري من رياض األطفال 

ومن املنزل. وعندئذ يستمتعون بشكل خاص بالتعلم 

والنجاح عندما تتم رؤية معارفهم ومهاراتهم وتقديرها.

من خالل هذا امللصق الدعايئ، نوفر لألطفال باإلضافة إىل 

لعبة PUMA „وثائق تعلم اللغة املصغرة“ وهم سائرون يف 

طريقهم. إن مشاهدة التقدم اللغوي أمر مثري للمعلمني 

وأولياء األمور، ولكنه شائق بصفة خاصة بالنسبة إىل 

األطفال أنفسهم. ميكنك أن ترى يف ملحة: „لقد استطعت 

فعل ذلك عندما كنت يف الخامسة من عمري. اآلن ميكنني 

أن أفعل أكرث من ذلك بكثري“.

هذا يعطي جرعة كبرية من الثقة بالنفس!

… أولياء األمور
سيكون من الرائع لو استطعت توعية أولياء األمور بهذا 

امللصق الدعايئ وتشجيعهم عىل ملء الصفحات املخصصة 

لهذا الغرض باالشرتاك مع أطفالهم ولعب لعبة PUMA يف 

املنزل أيًضا.

شكرًا!

نتمنى لكم ولألطفال الكثري من املرح أثناء اللعب مًعا 

والتسامر!

نصيحة: لألسف، كان علينا استخدام ورقة رقيقة نسبيًّا لطباعة امللصق الدعايئ. من أجل جعل لوحة اللعب أكرث ثباتًا، نويص بلصق نسخة من امللصق 

الدعايئ عىل كرتون صلب أو تغليفه يف مطبعة.

الذكريات يشء شخيص للغاية، وكل شخص يحفظ انطباعات وتجارب مختلفة متاًما يف قلبه. يهدف ملصق PUMA الدعايئ إىل أن يكون مبثابة تذكري دائم 

بوقت رياض األطفال. لذلك، أعددنا بعض الصفحات حتى ميكن لكل طفل أن يشكلها بكلامته ورسوماته الخاصة.

 ولهذا الغرض، يحتاج األطفال إىل رشكاء حوار يساعدونهم يف إنشاء صفحات امللصق الدعايئ ويأخذون الوقت الكايف للتحدث إليهم عن تجاربهم 

وتفضيالتهم واهتامماتهم.

 تهدف هذه الصفحة إىل تشجيع األطفال عىل التعامل مع مهاراتهم اللغوية. يعد التقييم الذايت والتعرف عىل نقاط القوة الشخصية من املهارات 

الهامة التي تصاحبنا طوال حياتنا وتزداد الحاجة إليها يف املدارس ويف سوق العمل. لذلك، ال ميكن البدء بشكل مبكر للغاية يف التدريب عىل هذه 

املهارات .

يكون األطفال فخورين عندما يُسمح لهم بإظهار كم األشياء التي ميكنهم القيام بها. وخالل ذلك يبنون تلقائيًّا الثقة بالنفس والوعي بالذات، ويكون 

مبقدورهم استقبال اليوم األول من املدرسة بفرح، وثقة، وفضول. وَمن يدري، رمبا يشعرون حتى أنهم يرغبون يف أخذ هذا امللصق الدعايئ معهم عند 

التسجيل لاللتحاق باملدرسة أو عرضه عىل املعلم يف اليوم األول من املدرسة.

 من أجل جعل التقدم اللغوي واضًحا ولغرض توثيقه، أعددنا دامئًا دائرة ينبغي رسمها بشكل ملون إذا كان لدى الطفل انطباع بأنه يستطيع فعال 

القيام بالنشاط املذكور.  
ميكن لكل طفل أن يشكِّل هذه الصفحة حسب مزاجه: هناك مساحة لصورة جامعية ملجموعة رياض األطفال وبصمة اليد والرسم وغري ذلك الكثري. 

الخيال ال يعرف حدوًدا! عندما يأخذ العمل اإلبداعي مكانًا يف الحوار، سيكون األمر أفضل.

 هذا أنا )عندما كان عمري _____ سنوات(:

أحيك عام عشته وشاهدته. أحيي وأشكر وأطلب شيئًا ما.

أتعرف عىل بعض الحروف وأسميها.
 أن أنظر يف الكتب املصورة وأحيك 

القصص.

أتحدث بضع كلامت بلغات مختلفة. أقرأ القوايف.

أعرب عن حالتي.
أغني مقاطع اسمي أو مقاطع كلامت 

أخرى بالتصفيق.

أطرح أسئلة بسيطة وأجيب عنها.
أمثل أدوارًا أخرى وأؤدي أدوارًا عىل 

املرسح.

أحيك شيئًا عن نفيس وعن عائلتي. أغني األغاين.

أقول ما أحتاج وما يعجبني أو ال 

يعجبني.

أكرر الكلامت التي يقولها يل شخص 

ما.

اسمي 

اسمي يعني 

 اختار والداي هذا االسم يل ألن 

يف املنزل أتحدث يف املنزل أتحدث 

أود أن أتعلم ............ ..، ألن 

كلمتي املفضلة هي ..........، ألن 

كتايب املفضل هو ............ ..، ألن 

أكرث ما أحب لعبه هو …………، ألن

أعرف أن هناك العديد من اللغات يف العامل. أنا أعرف هذه اللغات:

أرسم مالمح عاملي باأللوان وأحيك لك عنه!تعلمت الكثري يف روضة األطفال! أستطيع أن …هل تذكر ذلك الوقت يف رياض األطفال ... لعب ومرح والكثري من تعلم اللغة

الفارسية
با من بازی کن

Igraj se z mano

العب معي
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تنشئ لعبة PUMA دوافع للتحدث بغض النظر

عن اللغة األوىل لألطفال بغرض

• تعزيز املتعة يف الحيك، والغناء، والتسامر

• تعزيز الثقة بالنفس عند التحدث

• دعم التعرف عىل لغات أخرى

• تعزيز

التضامن. الهدف من هذه اللعبة التعاونية

هو أن ميأل الالعبون كفريق واحد

صندوق الكنز بأكرب عدد ممكن من كنوز

اللغة.

الالعبون:

• 4 أطفال كحد أقىص

PUMA مناسبة لألطفال الذين متثل لهم مهام حقول •

ا وميكن التغلب عليها تحديً

التجهيزات

• مكعب واحد بـ 3 أو 6 عيون

• قطعة لعب لكل زميل يف اللعب

• كنوز لغة يف شكل مواد تجميع )مثل اللؤلؤ، واألصداف، واألحجار الصغرية( لعد املهام التي أنجزها 

األطفال

• صندوق كنوز اللغة )عىل سبيل املثال، علبة كرتون، صندوق خشبي( لجمع كنوز اللغة التي تم لعبها 

بشكل مشرتك

حقول الكنز

• يف كل حقل من الكنز، تعطي لعبة Puma للطفل مهمة ينبغي له تنفيذها

بلغته.

• إذا كان الطفل ال يريد إكامل املهمة عىل الفور، فسيحصل عىل فرصة أخرى يف الجولة

التالية.

• إذا كان هناك حقل ما يف الكنز مشغول بالفعل بقطعة لعب، فإن املرء يضيف قطعة اللعب الخاصة 

به وينجز املهمة.

• لكل مهمة تم إنجازها، يوجد كنز لغة يوضع يف صندوق كنز اللغة املشرتك.

• بداًل من املهام املوصوفة، ميكن النظر يف مهام أخرى مناسبة.

الحقول األخرى

الحقول الربتقالية هي حقول لعب يف طريق الوصول إىل الهدف.

الحقول الزرقاء: تقفز قطعة اللعب إىل األمام إىل حقل الكنز املجاور لها.

الحقول الخرضاء: تقفز قطعة اللعب إىل الخلف إىل حقل الكنز املجاور لها.

البداية عند „اللغة هي البداية“

• ضع قطع اللعب يف حقل البداية

• حدد َمْن الذي يبدأ

• ارِم الرند بالتناوب وامِض قدًما

• أنِجز املهام عىل حقول الكنز

النهاية عند „اللغة هي الهدف“

• عندما تكون جميع قطع اللعب يف الهدف، تنتهي اللعبة.

• عندئذ يتم إفراغ صندوق الكنز وعد الكنوز املشرتكة.

يف العامل، هناك العديد من اللغات والكتابات:

„نعم „ ميكن أن نقول مثل ذلك عىل سبيل املثال:

األردية، اليونانية الحديثة، الروسية، العربية، الصينية 

احتياج 

اللغة

اللغة هي البداية 

واللغة هي الهدف.

احِك ما أكرث يشء 

تحب أن تفعله يف 

املنزل!

قم بغناء أغنيتك املفضلة 

أو التصفيق عليها!

اخرتع كلمة 

مضحكة ال 

وجود لها!

قل جملة واحدة 

واآلخرون يكررونها!

أحرض أربعة أقالم ملونة. 

ما هي ألوانها؟ ما هو 

لونك املفضل؟

أحرِض شيًئا ما َوِصْف كيف 

يبدو ملمسه!

كيف تعرف أن 

شخًصا ما حزين 

أم سعيد؟

ما هو طعامك املفضل 

وكيف مذاقه؟

ما هو كتابك املفضل وملاذا 

يعجبك كثريًا؟

كيف ميكنك 

تحية شخص ما؟

قم بحركة وكررها عدة 

مرات واآلخرون يشاركون 

يف العد!

ما اسم والَديك وأصدقائك؟

… املوقف من الحياة: يحب 
األطفال التحدث عن 

أنفسهم وعن تجاربهم.

… املوسيقى واإليقاع: مع 
املوسيقى، تصل األشياء 

بسهولة إىل األذن.

… االنفتاح واإلبداع: لدى 
األطفال ألف طريقة للتعبري.

… القدوات: يسمع األطفال 
كل يشء ويقلدون الكثري.

… التنوع: أوجه التشابه 
واالختالف تجعل الحياة متنوعة.

… املواد واإلعالم: األطفال 
„يفهمون“ العامل.

… العاطفة: أعرب عن نفيس 
من خالل ما أشعر به.

… الوعي واالنتباه: استكشاف 
العامل بحواس مشحوذة

… معرفة القراءة والكتابة: الحروف 
والكتب تفتح عوامل جديدة

… الحياة اليومية: ما يقوله األطفال 
كل يوم ال يسبب لهم أي مشقة.

… الحركة: بالحيوية والديناميكية 
والنشاط نحو الحامس للغة.

… الصداقات واألرسة: مًعا 
نصل إىل الهدف.

العودة إىل

العودة إىل

الذهاب إىل

الذهاب إىل


