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پروسه یادرگیری اطفال در کودکستان آغاز میگردد

در کودکستان ما اجرای رسگرمی برای مترکز، ترشیح زبان، ریاضات، ساینس و ابزار دیجتلی را انجام میدهم.
ارتباطات گرفنت با روش های مختلف مانند تصایر، شکل ها، موسیقی، آهنگ ها، درامه و حرکات که اطفال 
بتواند فرصت ترشیح محیط خود را انجام دهید. خواندن به صدای بلند برای اطفال و بعداٌ بحث روی کتاب 

باهم به مفهوم این است که ما میخواهم ذخیره لغات اطفال و تصورات آنها در محیط امن و علمی رشد 
بدهم.

یادگیری در کودکستان 
کودکستان باید جای امن و علمی برای همه اطفال 
باشد. اینجا ما با استفاده از بازی ریاضیات، ساینس 

و ابزار دیجتلی با روش های مختلف ارتباطات انجام 
میدهیم.

کنجکاوی و متایل به یادگیری اساس آموزش و پرورش است 

که در آن بازیگوشی مورد توجه قرار می گیرد. در کودکستان 

اطفال فرصت میداشته باشد که با کمک اشایی مختلف و 

تخنیک های مختلف چیزی بسازد، شکل بدهد و جور اش 

کند.

تعلیم در کودستان باید دارای موارد ذیل 
باشد:

باید خالقیت کنجکاوی و اعتامد به نفس 	   
طفل را افزایش دهد.

طفل را باید کمک کند تا ترحم داشته   	
باشد و متوجه دیگران باشد.

	  برای اطفال باید اهمیت تحمل یاد داده 
شود.

پایه ای برای درک کودکان از دموکراسی   	
گذاشته شود.

درک بیشرتی از تنوع به کودکان بدهید.  	
در مورد حقوق برش به اطفال یاد بدهید.  	



اهداف تعین شده برای کودکستان در 
سولنتونا:

کیفیت باالی آموزش: کودکستان باید   	
اساس دراز مدت را برای یادگیر بگذارد. در اینجا 

اطفال هر روز در محیطی با تأکید بر مراقبت، رشد 
و یادگیری آموزش می بینند.

امنیت: همه اطفال باید در کودکستان   	
احساس امنیت را داشته باشد.

رشد زبان باهم

در کودکستان، طفل شام با سایل اطفال و استادان 
ذیصالح یکجای رشد میکند. ما همچنان همکاری 
تنگاتنگ با شام والدین/رسپرست میداشته باشم. 

در کودکستان ما به طفل شام رشایط را تهیه میکنم 
که زبان سویدنی را بفهمد. منحیث والدین شام 

میتواندید کتابها را به زبان خودتان برای اطفال تان 
بخوانید. باهم ما طفل شام را حامیت میکنم که 

زبان شان را رشد دهد!

آیا شام میدانیستند؟

اطفال که به کوکستان رفتند قبل از این   	
که مکتب ابتدایی را آغاز منایند درای سواد میباشد.

اطفال که زبان مادری شان سویدنی   	
نیست در کودکستان برای شان فرصت داده میشوند 

که هم زبان مادری و هم زبان سویدنی را یاد 
بگیرند.

با صدای بلند خواندن یک ترکیب طبعی 
میباشد

در کودکستان ما اکرث وخت ها با صدای بلند همرای 
اطفال میخوانم. بعد که ما روی کتاب که خواندم 

بحث میکنم، اطفال یک تجربه جدید را بدست 
میاورند. اطفال دیدگاه خود را در همرا با دوستان 
و استادان خود گسرتش میدهند. آنها تخیل، تلفظ 

و حفظ لغات خود را توسعه میدهند. این امر 
همچنین به اطفال این توانایی را میدهد تا افکار و 

عقاید خود را بیان کنند.

آیا شام میخواهند بیشرت بدانید؟
لطفاٌ بیایند از کودکستان ما در سولینتونا دیدن

 کنید: 
www.sollentuna.se/forskola--skola/Forskola/

/forskolor

شام میتوانید مواد درسی کودکستان را در ویب 
سایت اداری ملی معارف سویدن بدست بیاورند: 
www.skolverket.se/undervisning/forskolan/

laroplan-for-forskolan



به کودکستان در سولنتونا خوش آمدید!

در شهر سولنتونا اهداف ما این است که بهرتین مکاتب 
سویدنی را داشته باشم. راه که ما را به اونجا میرساند آن را ما 
سفر مکتب مینامم. یک سفر که قبال در کودکستان همرا با 
اولین تعلیم اطفال آغاز گردیده. کودکستان یک قطعه فوق 
العاده مهم از معام در آموزش و پرورش اطفال میباشد. ما از 

قبل در کودکستان رشوع به کار با زبان اطفال میکنیم و طفل 
شام همراه با سایر اطفال تحت راهنامیی معلامن ذی صالح 

رشد می کند. کودکستان مکان مهمی برای همه اطفال است. 
در آنجا، اطفال باید احساس کند که آنها دارای یک جای امن 

برای تعلیم هستند که میتواند رشد کند و احساس خود داشته 
باشند.
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