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یادگیری کودکان از دوران پیش دبستانی آغاز می شود
 

  
ما در مرکزمان در دوره پیش دبستانی، آموزش زبان، ریاضیات، علوم و ابزارهای 

دیجیتال را در قالب بازی دنبال می کنیم. با برقراری ارتباط به روش های مختلف مانند 
تصاویر، شکل ها، موسیقی، آهنگ، منایش و انواع حرکات، کودکان این فرصت را پیدا 
می کنند تا محیط پیرامون خود را توصیف کنند. بلند خواندن کتاب برای کودکان و 

سپس با یکدیگر درمورد آن بحث کردن بدین معناست که دامنه واژگان و قوه تخیل 
کودکان در یک محیط امن و آموزشی رشد می یابد.

  یادگیری در دوره پیش دبستانی
دوره پیش دبستانی باید برای همه کودکان 

مکانی رسگرم کننده، امن و آموزشی باشد. در 

اینجا ما ارتباطات را به روش های مختلفی با 

بازی، ریاضیات، علوم و ابزارهای دیجیتالی 

دنبال می کنیم.

کنجکاوی و متایل به یادگیری در جایی که 

آموزش با محوریت بازی صورت می گیرد اساس 

کار است. در دوره پیش دبستانی، کودکان 

به کمک ابزارها و روش های مختلف امکان 

ساخنت، شکل دادن و خلق کردن را دارند.

آموزش در دوره پیش دبستانی باید:
خالقیت، کنجکاوی و عزت نفس   •

کودکان را تقویت کند.

به کودکان کمک کند تا همدلی و   •

نگرانی نسبت به دیگران را در آن ها ایجاد کند.

اهمیت رشد و توسعه پایدار را به   •

کودکان بیاموزد.

پایه و اساس درک کودکان از   •

دموکراسی را ایجاد کند.

•  درک جامع تری از تنوع به کودکان 

بدهد.

به کودکان در مورد حقوق برش   •

بیاموزد.



 اهداف دوره پیش دبستانی در کمون 

سولنتونا:
کیفیت آموزشی باال: پیش دبستانی   •

باید پایه و اساس یادگیری مادامالعمر را ایجاد 

کند. اینجا کودکان هر روز در محیطی آموزش 

می بینند که مراقبت، رشد و یادگیری در آن 

مورد تأکید است.

•  تضمین امنیت: همه کودکان در 

دوره پیش دبستانی باید احساس امنیت کنند.

توسعه مهارت های زبانی در کنار 

یکدیگر

در دوره پیش دبستانی، کودک شام همراه با 

سایر کودکان و مربیان شایسته رشد می کند و 

پرورش می یابد. ما همچنین با شام به عنوان 

رسپرست کودکتان همکاری نزدیکی خواهیم 

داشت. در دوره پیش دبستانی، ما برای 

کودک تان رشایطی را فراهم می آوریم تا بتواند 

به سوئدی صحبت کند و آن را بفهمد. شام به 

عنوان رسپرست کودکتان می توانید با زبانی 

که در خانه استفاده می کنید با کودک خود 

صحبت کنید و برایش کتاب بخوانید. با هم به 

کودک تان کمک می کنیم تا مهارت های زبانی 

خود را توسعه دهد!

  آیا می دانستید که:
کودکانی که به پیش دبستانی رفته اند   •

وقتی مدرسه ابتدایی را رشوع می کنند، از نظر 

دانشی از سطح باالتری برخوردار هستند.

کودکانی که زبان مادری آن ها   •

سوئدی نیست این فرصت را دارند که در دوره 

پیش دبستانی هم زبان سوئدی و هم زبان 

مادریشان را توسعه دهند.

بلند خواندن یک ویژگی طبیعی است

در پیش دبستانی، ما اغلب با صدای بلند 

برای کودکان مطالعه می کنیم. وقتی در مورد 

کتابی که خوانده ایم صحبت می کنیم، کودکان 

می توانند تجربیات جدیدی داشته باشند. 

کودکان با کمک دوستان و مربیان دیدگاه های 

خود را گسرتش می دهند.

آن ها تخیل، تلفظ و دامنه واژگان خود را 

توسعه می دهند. همچنین توانایی بیان افکار 

در کودکان تقویت می شود.

آیا می خواهید بیشرت مطالعه کنید؟
شام می توانید به تارمنای پیش دبستانی های 

کمون سولنتونا مراجعه کنید:

www.sollentuna.se/forskola--skola/For-

/skola/forskolor

شام میتوانید از برنامه درسی پیشدبستانی در 

تارمنای سازمان ملی آموزش سوئد بازدید کنید:

www.skolverket.se/undervisning/forsko-

lan/laroplan-for-forskolan



  

به پیش دبستانی های کمون سولنتونا خوش آمدید!

در کمون سولنتونا، هدف ما داشنت بهرتین مدارس سوئد است. ما این مسیر را سفر مدرسه 

می نامیم. سفری که از هامن دوران پیش دبستانی با اولین تحصیالت کودکان آغاز می شود. دوره 

پیش دبستانی یکی از مهم ترین بخش های آموزش و رشد کودکان است. ما پیشاپیش در دوره 

پیش دبستانی رشوع به کار بر روی مهارت های زبانی کودکان می کنیم و کودک شام همراه با سایر 

کودکان تحت راهنامیی معلامن توامنند رشد و پیرشفت می کند. دوره پیش دبستانی دوره مهمی 

برای همه کودکان است. در دوره پیش دبستانی، کودکان باید احساس کنند که در مکانی امن و 

آموزشی حضور دارند که در آن می توانند رشد کنند و احساس خوبی داشته باشند.
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