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يبدأ األطفال يف التعلم يف مرحلة رياض األطفال

ميكننا استكشاف اللغة وتعلم الرياضيات والعلوم واألدوات الرقمية يف رياض األطفال باالعتامد عىل األلعاب. 
كام يحظى األطفال بفرصة وصف البيئة املحيطة بهم من خالل التواصل بعدة طرق مختلفة مثل الصور، 
واألشكال، واملوسيقى، واألغاين، واملرسحيات، والحركات. ويساعد قراءة الكتب بصوت عاٍل عىل األطفال ثم 

مناقشتها مًعا يف تطوير املفردات اللغوية لدى األطفال وخيالهم يف بيئة تعلم آمنة.

التعلم يف مرحلة رياض األطفال 
ا  ا ممتًعا وآمًن يجب أن تكون روضة األطفال مكانً

ا لجميع األطفال. لذا، فإننا نعتمد عىل  وتربويً
أساليب مختلفة للتواصل من خالل األلعاب، 

والرياضيات، والعلوم، واألدوات الرقمية.

الفضول والرغبة يف التعلم هام أساس العملية 
التعليمية عندما يكون الرتكيز عىل األلعاب. يف 

مرحلة الروضة، يتمتع األطفال بفرصة البناء 
والتشكيل واإلبداع مبساعدة مواد وتقنيات مختلفة.

يوفر التعليم يف مرحلة رياض األطفال:
تعزيز الجانب اإلبداعي لدى األطفال   •

والفضول واحرتام الذات.
مساعدة األطفال عىل تنمية مشاعر   •

التعاطف وإبداء االهتامم باآلخرين.
تعليم األطفال أهمية التنمية املستدامة.  •

وضع األساس لفهم األطفال معنى   •
الدميقراطية.

مساعدة األطفال يف استيعاب مفهوم   •
التنوع عىل نحو متزايد. 

تعليم األطفال حقوق اإلنسان.  •



أهداف روضة األطفال يف سولينتونا:
جودة تربوية عالية: يجب أن تضع روضة   •

األطفال حجر األساس للتعلم مدى الحياة. يتلقى 
األطفال هنا توجيهات يومية يف بيئة تركز عىل 

الرعاية والتنمية والتعلم.
األمان: يجب أن يشعر جميع األطفال   •

باألمان يف مرحلة رياض األطفال.

تطوير اللغة مًعا
يف مرحلة رياض األطفال، يتطور طفلك مبساعدة 

األطفال اآلخرين واملعلمني األكفاء. كام أننا نعمل 
معك عن كثب بصفتك ويل األمر. كام نهيئ لطفلك، 
يف روضة األطفال، الظروف ملامرسة اللغة السويدية 
وفهمها. وبصفتك ويل األمر، ميكنك التحدث وقراءة 

الكتب لطفلك باللغة التي تستخدمها يف املنزل. 
علينا أن نعمل مًعا ملساعدة طفلك عىل تطوير 

لغته!

هل تعلم أن:
األطفال الذين ذهبوا إىل روضة األطفال   •
يتمتعون مبيزة معرفية عندما يلتحقون باملدرسة 

االبتدائية.

األطفال الذين ال يتحدثون اللغة   •
السويدية باعتبارها اللغة األم، يحصلون عىل الفرصة 
لتطوير اللغة السويدية ولغتهم األم يف مرحلة رياض 

األطفال.

القراءة بصوت عال ميزة طبيعية
ا ما نقرأ لألطفال  يف مرحلة رياض األطفال، غالبً

بصوت عاٍل. عندما نتحدث بعد ذلك عن الكتاب 
الذي قرأناه، ميكن لألطفال أن يخوضوا تجارب 

جديدة. وميكن لهم أيًضا توسيع منظورهم للحياة 
مبساعدة األصدقاء واملعلمني.

يطور هذا األسلوب الخيال وطريقة النطق واملفردات. 
كام يعزز قدرة األطفال عىل التعبري عن أفكارهم.

هل تريد قراءة املزيد؟
نرحب بزيارتكم لنا يف رياض األطفال يف سولينتونا:
www.sollentuna.se/forskola--skola/Forskola/

/forskolor
ميكنك املشاركة يف منهج رياض األطفال من خالل 

املوقع اإللكرتوين للوكالة السويدية الوطنية للتعليم:
www.skolverket.se/undervisning/forskolan/

laroplan-for-forskolan



ا بكم يف رياض األطفال يف سولينتونا! مرحًب

يف بلدية سولينتونا، يتمثل هدفنا يف الحصول عىل أفضل 
املدارس يف السويد. ونحن نطلق عىل الطريق هناك رحلة 

املدرسة. رحلة تبدأ بالفعل يف مرحلة رياض األطفال مع 
تجربة التعليم األويل لألطفال. مرحلة رياض األطفال هي 

جزء مهم للغاية من اللغز يف تعليم األطفال وتطورهم. نبدأ 
العمل مع لغة األطفال الفعلية يف مرحلة روضة األطفال 

ويتطور طفلك مع األطفال اآلخرين تحت إرشاف املعلمني 
ا مهاًم لجميع األطفال.  األكفاء. وتعد روضة األطفال مكانً

هناك، يجب أن يشعر األطفال أنهم يف مكان تعليمي آمن 
ميكنهم فيه التطور والشعور بالرضا.

سويل أكسوز ليثبورن، رئيس مجلس التعليم،
 وليندا اكسرتاند، مدير إدارة مكتب التعليم


