
 

 

 

 

 

 

 

 

 حجانلا نواعتلل ساسأك ةقثلا - "ملعتلا رسج" Springboard مدقت

 

 

 

في السكن  شاركنا ، من بين آخرين. 2015منذ عام  ملتزمون أيضا باألطفال من ذوي الخبرة في االبتعاد.وفقا لذلك ، نحن 

برلين  13125في  Refugium  ،Groscurthstraße 29-33كتاب  - AWOالمشترك لل 

(Pankow.) باإلضافة إلى دعم األشياء االبتدائية ، من المهم لنا أن األطفال يمكن أن يصلوا هنا في 

روضة األطفال  يحتاج األطفال إلى التعلم المناسب للعمر واللعب والخبرة من أجل تطوير إيجابي. ألمانيا.

لهذا السبب ، نحاول تقديم  مثالية لهذا ، ولكن في الوقت الحالي ال تجد كل أسرة مركز رعاية نهارية.

حتى الثالثة بعد الظهر ، حيث تقدم يتم تقديم العروض يومياً من الساعة التاسعة صباحاً و "جسر التعلم".

مجموعة متنوعة من العروض المجانية والمرشدة لألطفال ما قبل المدرسة في مهاراتهم العاطفية 

يجب توفير كل طفل وفقًا لقدراته ومهاراته في اللعب المتباين ومواد  والمعرفية والحركية واالجتماعية.

باإلضافة إلى ذلك ،  وقدراتهم وتعزيزها واإلسهام فيها.يتيح ذلك لألطفال استكشاف مهاراتهم  العمل.

إن عرضنا ، الذي أثبت  نشارك معًا في الرحالت والمشاريع المشتركة لمراكز الرعاية النهارية الشريكة.

سنوات حتى إدخال  3، يستهدف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  2015بالفعل نفسه منذ عام 

 عن المدرسة(.المدرسة )أيضا المدافعين 

 

 :التعليمي المفهوم إلى
 

 

 

 والحاالت التعليم في مشاكل حدوث حالة في والمشورة والمساعدة العائالت بين للتبادل عائلية إفطار وجبة

 kitaplatz على للحصول طلب تقديم في والمساعدة ، اليومية

 

 النهارية الرعاية مركز في واليومية العادية الهياكل على األطفال يتعرف

 



 بينهم فيما "والقبول للتواصل" كإشارة المدرسة قبل ما ألطفال المشترك التعلم

 

 لألطفال الميالد أعياد وحفالت المهرجانات وتنظيم ، المشتركة الرحالت

 

 الريف في األطفال روضة في والتجريب للتعلم عمل ورشة

 

ثلم المختلفة المواد خالل من اللغة تحفيز) الكلي اللغة دعم  الطاولة ألعاب ، واأللعاب الدمى ألعاب 

 (المدمجة واألقراص الكتب ، والحركة

 

 (األدوار تمثيل ، األطفال أغاني ، األطفال أغاني) اإليقاعي والكالم الجمل تشكيل على القدرة تطوير

 

 اللغة وترويج األمية محو

 

ترفتع ،المثال سبيل على ،واألشكال واألرقام فهم مبلغ) ECI الرياضية  على والتجارب عدد وألعاب النرد 

 (وغيرها ،واألوزان ،المياه

 

Kreativwerkstatt (تصميم إلعادة الفرصة لديهم واألطفال اآلباء / مختلفة مواد مع اإلبداعي التصميم 

 (الصنع ذاتية منتجات خالل من اإلبداعية منطقتهم

 

 (فني معالج) الثقافات لقاء - 1 عمل ورشة -    

ةورش -      الفرشاة حفلة - 2 العمل 

 
    


