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بدء مرحلة الروضة؟ ساعد يف جعلها تجربة جيدة!
ميكن أن يكون بدء مرحلة روضة األطفال تجربة مثرية للقلق أو تجربة مثرية لألطفال. فهم يدخلون بيئة غري مألوفة 

ويقضون وقًتا مع الغرباء، لكنهم أيًضا يكّونون صداقات جديدة ويلتقون مبعلمني جدد ويتعلمون مهارات جديدة. من 
املهم أن تكون البداية جيدة! إذا كانت رياض األطفال تجربة جيدة، فمن املتوقع أن مييل األطفال إىل االستمرار يف األداء الجيد يف 

املدرسة. إذا كانت روضة األطفال تجربة مؤملة، فغالًبا ما سيواجه األطفال مشكلة يف السنوات الالحقة.

تحدث عن برنامج رياض األطفال قبل اليوم األول من املدرسة.
تحدث مع طفلك عن روضة األطفال قبل اليوم الكبري. اكتشف ما الذي يعتقده طفلك بخصوص روضة األطفال. كن مستعًدا 

لإلجابة عىل أسئلته: كيف ستكون بداية اليوم؟ كيف ستكون نهاية اليوم؟ أين سأتناول الغداء وألعب؟

زيارة فصل رياض األطفال يف الربيع.
إن أمكن، قم بزيارة مكان فصل الدراسة خالل الفصل الدرايس قبل أن يبدأ الطفل. تحدث مع املعلم وتجول داخل املدرسة. قم 

بزيارة امللعب وغرفة الغداء والحاممات. ميكن أن تساعد رؤية هذه األماكن واألشخاص يف تخفيف بعض املخاوف التي قد تكون 
لدى طفلك.

دع طفلك يعرف أنه ال بأس من الشعور بالقلق.
إذا كان طفلك مرتدًدا يف بدء روضة األطفال، فأخربه أنك )أو أخوه األكرب أو أخته أو صديقه( شعر بنفس الشعور. طأمنه بأنه 

سيعتاد عىل ذلك قريبًا جًدا.

تأكد من أن طفلك يرتاح جيًدا ويتغذى جيًدا.
روضة األطفال عادة ما تكون متعبة لألطفال أكرث مام كانت عليه مرحلة ما قبل املدرسة. سيكون طفلك أكرث قدرة عىل تلبية 

متطلبات رياض األطفال إذا كان مرتاًحا جيًدا وإذا تناول وجبة فطور جيدة. عندما يبدأ األطفال املدرسة، فإن أوقات النوم 
والوجبات املنتظمة تصبح أكرث أهمية من أي وقت مىض!

ساعد طفلك عىل تنمية الشعور باملسؤولية.
خالل سنوات الدراسة، سرتغب يف أن يبدأ طفلك يف تحمل املسؤولية عن توصيل نفسه وممتلكاته الشخصية إىل املدرسة يف الوقت 

املحدد. سرتغب يف أن يُكمل واجباته املدرسية ووظائفه. ستحتاج أيًضا إىل أن يخربك عندما يُحرض إىل املنزل مالحظات مهمة من 
املدرسة. وكلام كان ذلك ممكًنا، اسمح لطفلك بأداء هذه املهام املُهمة بنفسه، بدًءا من رياض األطفال. سيساعده القيام بذلك عىل 

الشعور بالقدرة وتعلُم أن يكون مسؤوًل.

تعامل مع روضة األطفال بصورة جدية.
إن إظهار الهتامم بتجربة طفلك يف رياض األطفال يتيح له معرفة أن املدرسة ذات قيمة. اسأله عمن لعب معه، وما الكتب التي 

قرأها، وما هي األنشطة التي شارك فيها. اقرأ املالحظات التي تأيت إىل املنزل من املعلم واملدرسة. احرض اجتامعات أولياء األمور 
واملعلمني والعديد من األحداث املدرسية األخرى التي يسمح بها الجدول الزمني الخاص بك. إن اهتاممك بتجربة طفلك يف الروضة 

يرسل له رسالة مهمة: املدرسة مهمة!
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