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Gioca con me

Igraj se sa mnom / 

Играј се са мном

Spiel mit mir

Baw się z nami

Khel manca

Joacă-te cu mine

Igraj se s manom

Luaj me mua

Játssz velem

Hraj sa so mnou

Hraj si se mnou

Benimle oyna

Igraj se z mano

www.oesz.at/puma

من به زودی به مدرسه خواهم رفت! اطالعات و مواد بیشرت:
با یک چشم خنده و یک چشم گریه ... انتقال به مراحل جدید زندگی اغلب 

چنین توصیف می شود.

کودکانی که به مدرسه می آیند، نیز چنین احساس می کنند: آنها مشتاقانه 

منتظر آنچه جدید است می باشند و در عین حال افراد و مکان های عزیز را ترک 

می کنند.

احساساتی مانند هیجان ، فرحت ، و نیز ترس در این مرحله معمول ترین امر در 

جهان است.

چه کاری می توانیم انجام دهیم تا کودکان روز اول مدرسه را با دو چشم خنده 

آغاز کنند؟ برای خود وقت بگیریم، گوش دهیم ... و زیاد با هم صحبت کنیم!

آمادگی و تقویت اعتامد به نفس

آنچه ناشناخته است اغلب ما را می ترساند. بنابراین، آمادگی خوب خیلی به کودکان کمک می کند تا در مرحله جدید زندگی 

خود گام بردارند. آمادگی خوب به معنای این نیست که کودکان قبل از ورود به مدرسه باید خواندن ، نوشنت و حساب کردن را 

مترین کنند - این بیشرت در مورد توامنند سازی کودکان در استقاللیت و اعتامد به نفس آنهاست.

„من در مدرسه چه می آموزم؟“ „آیا دوستان جدیدی خواهم داشت؟“ „معلم چگونه خواهد بود؟“ „کالس چگونه به نظر می 

رسد؟“. همه این سؤاالت مربوط به کودکان است و خوب است که آنها در مورد آن صحبت کنند.

ورود به مدرسه رشوع از صفر نیست - این یک انتقال است

برای بهرت شدن گذار از کودکستان به دبستان، هر دو مؤسسه به طور فزاینده ای در کنار هم کار می کنند. در نتیجه، مربیان 

از یکدیگر بیشرت می آموزند و می توانند کودکستان و زندگی مدرسه و همچنین آموزش زبانی را هامهنگ کنند.

کودکان متفاوت هستند و در یادگیری زبان نیز به راه خودشان می روند...

... بعضی اوقات ممکن است یک راه دور باشد ، اما آنچه مهم است این است که آنها باالخره به مقصد خود برسند!

وقتی افراد صحبت می کنند با هم جمع می شوند ...

... این امر در مورد کودکان ، مربیان و والدین نیز به همین گونه صدق می کند.

بنابراین: پوسرت را باز کنید و دربارۀ آن حرف بزنید!

برنامه چارچوب آموزشی در رسارس ایاالت فدرال آسرتیا )اتریش( برای مؤسسات آموزش ابتدایی در اتریش

)انستیتوت رشلوتی بولر Charlotte Bühler Institut  به منایندگی از ایاالت فدرال اتریش ، ۲۰۰۹(

سهم برنامه آموزشی برای ارتقاء زبانی در مؤسسات آموزش ابتدایی

)انستیتوت رشلوتی بولر به منایندگی از وزارت فدرال آموزش، هرن و فرهنگ، ۲۰۰۹(

بخش سال گذشته در مؤسسات آموزش ابتدایی

جزئیات در مورد برنامۀ چارچوب آموزشی در رسارس ایالت فدرال

)انستیتوت رشلوتی بولر به منایندگی از وزارت فدرال اتریش در امور اقتصاد، خانواده و جوانان، ۲۰۱۰(

راهنامی پیرشفت زبانی در گذار از کودکستان به دبستان

)انستیتوت رشلوتی بولر به منایندگی از وزارت فدرال تحصیالت، علوم و تحقیقات اتریش ، ۲۰۱۴

یک ابتکار عمل

وزارت فدرال آموزش ، علوم و تحقیقات اتریش

Minoritenplatz 5 ، وین A-1010

www.bmbwf.gv.at

صاحب رسانه و سازنده رسانه

مرکز قابلیتهای زبانی اتریش
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این پوسرت به هدایت وزارت فدرال تحصیالت، علوم و تحقیقات اتریش و با 

حامیت شهر وین و استانهای اتریش علیا و سالزبورگ توسط یک کارگروه تحت رهربی مرکز قابلیتهای زبانی اتریش ایجاد 

شده است.

نارش
من دنیای خود را رنگین می کنم و در 

مورد آن به تو می گویم! دبیران عزیز!

کودکان شخصیت های هستند پی جو و کنجکاو. آنها می 

خواهند تا حد امکان یاد بگیرند )آشنا شوند( و همواره 

چیز تازه یی را یاد گیرند و درک کنند.

هر روز با کلامت ناشناخته، حروف عجیب، داستان های 

جذاب، آهنگ ها و قافیه های خند آور روبرو می شوند ... 

خالصه: آنها دنیای شگفت انگیز زبانها را در متام جنبه ها 

و امکانات شان کشف می کنند.

... زبان
زبان یک مهارت مهم و اساسی در زندگی هر فرد است. 

کسانی که در سنین پایین یاد می گیرند تا چگونه به 

خوبی از زبان استفاده کنند، شانس بهرتی در مدرسه و 

بعداً در بازار کار دارند.

اما زبانها تنها ابزارهای مفیدی نیستند: بلکه آنها تخیل و 

خالقیت را تحریک می کنند و درهای فرهنگ ها، مردم و 

جهان را به روی ما می گشایند.

 )Puma( پوما ...
با استفاده از این پوسرت آگهی، می خواهیم انگیزه ها و 

پیشنهاداتی را ارائه دهیم که شام چگونه موارد گفتاری را 

به شکل بازی آگاهانه ایجاد کرده و آنها را در روال 

کودکستان ادغام کرده می توانید.

... کودکستان
کودکستانها، به عنوان یک مؤسسه آموزش ابتدایی - عالوه 

بر خانۀ والدین - پایه ای را ایجاد می کنند که بر اساس آن 

کودکان مهارت های زبانی خود را به صورت پیوسته تکامل 

می دهند.

این کودکستانها با کار اختصاصی شان در حامیت و ارتقای 

کودکان در راۀ درک و یادگیری آنها سهم بسزایی ایفا می 

کنند.

... مدرسه
مبتدیان مدرسه قطعاً زبان آموزان نوی نیستند. بچه ها از 

کودکستان و از خانه چیزهای زیادی را به مدرسه می 

آورند.  آنها به ویژه هنگامی که فهم و توانایی های آنها 

دیده می شود و به آنها ارزش گذاشته می شود با اشتیاق و 

موفقیت یاد می گیرند.

با استفاده از این پوسرت، ما عالوه بر بازی پوما، „مستندات 

کوچک یادگیری زبان“ را نیز به آنها می دهیم. متاشای 

پیرشفت زبانی برای مربیان و والدین بسیار هیجان انگیز 

است، اما به ویژه برای خود کودکان. آنها با یک نگاه می 

بینند: „من وقتی پنج ساله بودم می توانستم این کار را 

انجام دهم. اکنون می توانم کارهای بیشرتی انجام دهم.“

این مساله اعتامد به نفس زیادی به آنها می دهد!

... والدین
خوب است اگر بتوانید والدین را از این پوسرت آگاه سازید 

و آنها را ترغیب کنید تا یکجا با فرزند خود برگه های 

مربوط را پر کنند و بازی پوما را در خانه نیز انجام دهند.

با تشکر از شام!

امیدورام شام و کودکان از بازی مشرتک و گپ زدن لذت 

بربید!

نکته: مطاسفانه مجبور شدیم از کاغذ نسبتاً نازک برای چاپ پوسرت استفاده کنیم. به منظور پایدارتر شدن تختۀ بازی، توصیه می کنیم یک نسخه ای  

از پوسرت را روی یک کارتن محکم بچسبانید یا آن را در یک چاپخانه ملینیت کنید.

در کودکستان چیزهای زیادی یاد گرفتم! من می توانم …... آیا به یاد داری، در آن زمان در کودکستان

اسم من این من هستم )با .... سال(:

معنی اسم من 

پدر و مادرم این اسم را برای من انتخاب کردند زیرا 

من می دانم که زبان های زیادی در جهان وجود دارد. من این زبان ها را می دانم:

در خانه به زبان ...صحبت می کنم

دوست دارم زبان ... را یاد بگیرم زیرا ...

کلمۀ مورد عالقه من این است ... زیرا ...

کتاب مورد عالقه من این است ...زیرا ...

من دوست دارم... بازی کنم، زیرا ...

در کودکستان به زبان ... صحبت می کنم

خاطرات چیزی بسیار شخصی است و هر فرد برداشت ها و تجربیات بسیار متفاوتی را در قلب خود نگه میدارد. پوسرت پوما باید یادآور ماندگار زمان 

کودکستان برای کودکان باشد. بنابراین، ما چند صفحه را طوری آماده کرده ایم تا هر کودک بتواند آنرا با کلامت و نقشه های خاص خود تنظیم کند.

برای انجام این کار، کودکان به همکارانی نیاز دارند که به آنها در ایجاد برگه های پوسرت کمک کنند و وقت داشته باشند با آنها در مورد تجربیات، 

ترجیعات و عالیق شان صحبت کنند.

درمورد آنچه تجربه کردم و مشاهده 

کردم یاد آور شوم.

سالم بگویم ، تشکر کنم و چیزی 

بخواهم

چند حرف را بشناسم و نامگذاری 

کنم.

به کتاب های تصویری نگاه کنم و 

داستان را بگویم.

برخی از کلامت را به زبان های 

مختلف صحبت کنم.
قافیه ها را قراٸت کنم.

احساس خود را بیان کنم.
هجا های اسم من یا کلامت دیگر را 

بزبان بیاورم.

سؤاالت ساده بپرسم و جواب دهم.
نقشهای دیگری را متثیل کنم  و تئاتر 

بازی کنم.

در مورد خودم و خانواده ام چیزی 

بگویم.
آواز بخوانم.

آنچه را که من نیاز دارم و آنچه 

دوست دارم یا دوست ندارم بگویم.

کلامتی را که شخصی به من یکبار 

گفت تکرار کنم.

این صفحه برای ترغیب کودکان برای مقابله با مهارت های زبانی شان است. خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت شخصی، قابلیت های مهمی است 

که در طول زندگی ما را همراهی می کند و به طور فزاینده ای در مدارس و بازار کار تقاضا می شود. بنابراین، هرچه زودتر به آموزش این توانایی 

ها آغاز شود بهرت است.

کودکان مفتخرند که نشان می دهند چقدر توانایی دارند. آنها به طور خودکار اعتامد به نفس و خودشناسی ایجاد می کنند و می توانند با شادی ، 

اطمینان و کنجکاوی به روز اول وارد مدرسه شوند. چه کسی می داند ، شاید آنها حتی بخواهند که پوسرت را در روز ثبت نام به مدرسه بربند یا آن را 

در روز اول مدرسه به معلم نشان دهند.

به منظور تجسم و مستند سازی پیرشفت زبانی، ما همیشه یک دایره را درنظر گرفته ایم که اگر کودک این تصور را داشته باشد که فعالیت مورد 

نظر را از قبل می داند، باید این دایره به صورت رنگ آمیزی نقاشی شود.
هر کودک می تواند این صفحه را مطابق میل و آرزویش آزادانه ترتیب دهد: در این صفحه برای یک عکس گروهی از کودکستان ، اثر کف دست ، 

یک نقاشی و موارد دیگر جای وجود دارد. برای تخیل مرز وجود ندارد! وقتی کار ابتکاری با دیالوگ انجام می شود ، خیلی بهرت است. 

بازی، تفریح و زبان های خارجی

اعضای کارگروه:

گابرییلی بیک، انستیتوت رشلوتی بولر برای تحقیقات 

عملی کودکان نوپا و 

دانشگاه پیداگوژیک کلیسایی وین/کریمز

مانویال بورچر ایبرن، مدرسه ابتدایی عملی دانشگاه 

پیداگوژیک وین

دانییال گروونولد، وزارت فدرال آموزش، علوم و تحقیقات 

اتریش

)Josef-Huber-Gasse )Graz بیرگیت یاورنیک، کودکستان

کاترین تسیل ، MA 10 - کودکستان وین /

بخش „آموزش زبانشناسی

مدیریت و ویرایش محتوا:

کارین وایتترس، مرکز قابلیتها زبانی اتریش

تصاویر:

اریک چن

طراحی و چیدمان:

Kontraproduktion Gruber & Werschitz OG

با تشکر ویژه از دوستان بیشامر منتقد شبکۀ پوما، که این 

پروژه را از هامن ابتدا تا کنون با عالقمندی وافر دنبال 

کرده و آن را با بازخورد ارزشمند )Feedback(  پیوسته 

غنی می کنند.

زبانهای من

آلبانیایی سلواکی

رومانس

عربی

انگلیسی

ترکی

آملانی

مجارستانی

چکی

بورگنالند-کرواتی
لهستانی

رومانیایی

ایتالیایی
اسلونیایی

با من بازی کن
فارسی

بوسنی / کرواسی / رصبستان

Play with me

Farsi

العب معي
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بازی پوما مناسبت های گفتاری را 

مستقل از از زبان اول کودکان ایجاد می کند، تا از

• شادی قصه گفنت ، آواز خواندن و گپ زدن

• اعتامد به نفس هنگام صحبت

• آشنا شدن با زبانهای دیگر

• همبستگی

پشتیبانی کند. هدف از این بازی همکارانه

این است که همه بازیکنان به عنوان یک تیم یکجا با هم

جعبۀ گنج را با حداکرث گنجینه های زبانی

پر کنند.

ابازیکنان

• حداکرث ۴ کودک

• این بازی برای کودنانی مناسب است که وظایف عرصه های پوما

برای آنها با چالش و قابل کنرتل باشد

تجهیزات

• ۱ طاس بازی با ۳ یا ۶ چشم

• کرکرت بازی برای هر عضو تیم

• گنجینه های زبانی به شکل مواد جمع آوری شده )مانند مروارید، پوسته، سنگ های کوچک( برای 

شامرش وظایف انجام شدۀ کودکان

• جعبۀ زبان )به عنوان مثال جعبۀ کاغذی، جعبۀ چوبی( برای جمع آوری مشرتک گنجینه های زبان 

زمینه های گنج

• در زمینۀ گنج از طرف پوما برای کودک یک وظیفه داده می شود که آنرا باید به 

زبان خودش انجام دهد.

• هرگاه کودک بخواهد وظیفه را هامن لحظه انجام ندهد، برایش در ٙدور دیگر شانس 

دوم داده می شود.

• اگر در یک زمینۀ گنج یک کرکرت بازی وجود داشته باشد، کودک کرکرت خودرا پهلوی آن می گذارد و 

وظیفه را انجام می دهد.

• برای هر وظیفۀ انجام شده یک گنجینۀ زبان پاداش داده می شود که در جعبۀ مشرتک گنجینه های 

زبان جمع آوری می شود.

• به عوض وظایف توضیح شده میتوان در بارۀ وظایف دیگری که با این بازی مطابقت داشته باشد، 

فکر کرد.

زمینه های دیگر

زمینه های نارنجی زمینه های بازی در راه رسیدن به هدف اند.

زمینه های آبی: کرکرت بازی به زمینۀ مجاور گنج به جلو پرش می کند.

زمینه های سبز: کرکرت بازی به زمینۀ مجاور گنج به عقب پرش می کند.

بازی با „زبان رشوع است“ آغاز میشود

• کرکرتهای بازی را در زمینۀ رشوع قرار دهید

• توافق کنید که چه کسی رشوع کند

• طاس را بچرخانید و به جلو بروید

• وظایف در زمینه های گنج را انجام دهید

بازی با „زبان هدف است“ پایان می یابد

• هنگامی که متام کرکرتهای بازی به هدف رسیدند بازی به پایان رسیده است.

• اکنون جعبۀ گنج خالی می شود و گنجینه های که مشرتکاً بدست آمده شمرده می شود.

در جهان زبانها و نوشتارهای زیادی وجود دارد:

„بله“ می توان مثالً مانند این گفت:

اردو، یونانی مدرن، روسی، عربی، چینی

زبان نیاز 
دارد

زبان آغاز و زبان 

هدف است

به من بگو تو در 

خانه دوست داری 

چه کنی!

آهنگ مورد عالقه خود را 

بخوان یا زمزمه کن!

یک کلمه خنده دار 

را پیدا کن که وجود 

نداشته باشد!

چهار مداد رنگی بگیر. 

آنها کدام رنگها را دارند؟ 

رنگ مورد عالقه شام 

کدام است؟

ک شی را بدست بگیر و نحوه 

احساس آن را توصیف کن!
چگونه می دانی که 

کسی غمگین یا 

خوشحال است؟

غذای مورد عالقه تو چیست 

و طعم آن چگونه است؟

کتاب مورد عالقه تو کدام است و 

چرا آن را خیلی دوست داری؟

چگونه می توانی به 

کسی خوش آمدید 

بگویی؟

حرکتی انجام بده، آنرا 

چند بار تکرار کن و 

دیگران حساب کنند!

اسم پدر و مادر و 

دوستان تو چیست؟

یک جمله بگو و دیگران 

به دنبال آن صحبت کنند!

... اشاره به زندگی: کودکان 
دوست دارند در مورد خود و 
تجربیات شان صحبت کنند.

... موسیقی و ریتم: با موسیقی 
حرف در گوش آسان میرود.

... باز بودن و خالقیت: 
کودکان هزاران عبارت 

دارند.

... مدل های نقش: بچه ها 
همه چیز را می شنوند و 

خیلی تقلید می کنند.

... تنوع: شباهت ها و تفاوت 
ها زندگی را رنگارنگ می کند.

... مطالب و رسانه 
ها: کودکان جهان 

را „درک“ می کنند.

... عاطفی بودن: من آنطوریکه احساس 
می کنم، اینگونه بیان می کنم.

... آگاهی و توجه: جهان را با 
حواس تیز کشف کنید

... سواد آموزی: حروف و کتاب ها 
دنیاهای جدیدی را باز می کنند

... زندگی روزمره: 
آنچه بچه ها هر 

روز می گویند، آنها 
را آزار منی دهد.

... حرکت: با کالم ، پویایی، 
حرکت به سمت اشتیاق زبان.

.. دوستی و خانواده: ما با هم 
به هدف می رسیم.

بازگشت به 

بازگشت به 

قبل از 

قبل از 


