خانواده عزیز!

آشنایی با زبان کلید دنیا میباشد .به همراه شما به عنوان خانواده ،ما می-
خواهیم با دقت به کودکان گوش دهیم ،با آنها در گفتگو باشیم و ایشان را
در بهترسازی زبان آنها همراهی کنیم.
در وین ،ما به زبانهای مختلف صحبت میکنیم .مهم آن است که به تمامی زبان-
های مادری کودکان احترام بگذاریم .در کودکستان ،برای بهترسازی زبان
آلمانی فرزند شما فعالیتهای متعددی صورت میگیرد .شما نیز میتوانید به
فرزند خود کمک کنید :با فرزند خود در خانه به زبان خانوادگی خود صحبت
ِ خوبی برای یاد گرفتن زبان های دیگر
کرده و بازی کنید .بدین ترتیب ،پایهی
برای او ایجاد میکنید.
در خانواده و در کودکستان به کودکان کمک کنیم – اما چگونه؟

زندگی روزمره را با هم
گذرانده و با هم در گفتگو
باشیم

با هم خوش بوده ،بازی
کرده و گپ بزنیم
با کودکان و بزرگساالن

در حین آشپزی ،غذا خوردن،
خرید... ،

زندگی روزمره کودکان را با
استفاده از زبان ُپربارتر کنیم
به عالیق
کودکان اهمیت
دهیم

کتابهای مصور با
هم نگاه کرده و
بخوانیم

قصه و داستان تعریف
کنیم

تقویت زبان در کودکستان
آموزگاران در کودکستان هر روز بنابر نیاز هر کودک ،بهترسازی زبان عرضه
میکنند .ایشان کودکان را با بازی ،آواز ،داستانگویی و تحرک و همچنین
ساختن ،کاردستی و آزمایشهای مختلف یاری میدهند .مهم آن است که کودکان ب ا
شادی و کنجکاوی همکاری کنند.
مثالی از روزمره کودکستان :پاوال اغلب به کلمات حضور ذهن ندارد .آموزگار
با وی یک کتاب عکسدار در مورد گربهها نگاه میکند .پاوال به گربه بسیار
عالقه دارد .دیگر کودکان با کنجکاوی دور آنها مینشینند و همه با هم در
حین گفتگو ،ماجراهای قصه را کشف میکنند .پس از آن ،همه با هم " بازی
ِک هنوز در ساختن جمالت دشواری دارد .او
حیوانات وحشی" را بازی میکنند .تار
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عالقه به آواز خواندن دارد .برای همین ،آموزگار آوازهای خندهدار با
تکرارات زیاد انتخاب میکند.
بررسی تواناییهای زبان در کودکستان
دو سال قبل از شروع مدرسه ،آموزگاران تواناییهای زبان هر کودک را در
محیط کودکستان در حین بازیها و گفتگوهای مختلف بررسی میکنند .نتایج این
بررسی نشان میدهد که آیا فرزند شما نیاز به کمک بیشتر دارد .بدین ترتی ب
میتوان زبان کودک شما را به موقع و موثر تقویت کرد.
از کودکستان به مدرسه
زبانِ تدریس در مدرسه ،زبان آلمانی میباشد .اگر فرزند شما آلمانی را خوب
بفهمد و صحبت کند ،میتواند به خوبی درس بخواند .در نتیجه موفق خواهد بو د
و اعتماد به نفس او افزایش مییابد .همچنین برای صحبت کردن در یک گروه و
پیدا کردن دوست نیز مهم است که کودکان بتوانند خود را به خوبی تفهیم
کنند.
بنابراین تقویت زبان در کودکستان موقعیت بسیار خوبی است:

زبان آموختن و
پیشرفت را میسر
میکند

زبان قوی
میکند

آشنایی با زبان
به عنوان کلیدی
به دنیا

زبان برای تحصیالت و
تمامی مسیر زندگی
مهم میباشد
کودکان با استفاده از
زبان میتوانند خود
را تفهیم کرده و
پیوند دوستی ببندند

زبان همگویی و
مشارکت در
تصمیمگیری را
میسر میکند

ثبت نام در مدرسه و برگ انتقال
در سال آخر کودکستان ،در بهار ،ثبتنام در مدارس ابتدایی انجام می گیرد.
در حین آن ،مدیریت دبستان ،آمادگی تحصیل و آشنایی به زبان آلمانی کودکا ن
را آزمایش میکند .در آخرین روز کودکستان ،به شما به عنوان خانواده ی ک
برگ انتقال داده میشود .در این برگ ،توانایی زبان فرزند شما تشریح می-
شود .در اولین هفته در مدرسه ،شما این برگ انتقال را به معلم فرزند خود
میدهید .بدین ترتیب فرزند شما به صورت پیوسته مورد حمایت آموزگاران در
کودکستان و دبستان قرار میگیرد.
ما خوشحال هستیم که به همراه شما به عنوان خانواده ،فرزند شما را در ای ن
راه همراهی کنیم!
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