
اطالعات کلی درباره مهدکودک ، خو گیری به 
مهد و برنامه روزانه

 کودک شام باید برای بازدید مهدکودک سامل باشد. اگر فرزند شام در مهدکودک مریض شد، تلفنی به

 شام خرب داده می شود. اگر فرزند شام یک بیامری واگیر دارد داشت، لطفا بالفاصله با مهد کودک در

جریان بگذارید

 کودک شام در بیرون بازی می کند، لطفا لباس های مناسب تهیه کنید

 لباس های راحت که کودک بتواند به تنهایی بپوشد و در بیاورد یک مزیت می باشد، زیرا باعث می

شود کودک استقالل بیشرتی داشته باشد

 ما در مهدکودک جشن هایی می گیریم مانند تولد کودکان. بعضی از جشنها هم همراه والدین در

 زمان مهدکودک یا در زمان خارج اززمان مهدکودک جشن گرفته می شود. شام به موقع اطالعات

 بیشرتی از مهدکودک دریافت خواهید کرد

 در برخی از روزها گردش ها دست جمعی با گروه مهدکودک انجام می دهیم.در این مورد هم شام

به موقع مطلع یا دعوت خواهید شد

 اگر شام شخصا دنبال فرزندتان منی آیید باید مربیان مهدکودک به موقع از این موضوع مطلع شوند و

 کسی که دنبال کودک می آید مودر تایید باشد. اطالعات بیشرت در این مورد را از مربیان می گیرید

دانستنی های با ارزش اطالعات بیشرت
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 ما به کودک شام و خانواده محرتمتان درکودکستامنان خوش آمد می گوییم. در صفحات بعدی توضیحاتی در 

 مورد اینکه چه کارهایی در کودکستان انجام می شود، روزهای ابتدایی کودکستان و اینکه ما چگونه با شام و

خانواده شام همکاری خواهیم داشت  رشح داده میشود

 در شتایرمارک دخرتها و پرسها از سن 3 سالگی تا زمانيکه وارد مدرسه شوند می توانند به کودکستان بروند.

کودکستان یک جای امن می باشد، که در آنجا کودک بازی می کند و به این ترتیب می آموزد

 مربیان مهد و مراقبین مهد، کودک شام را در مرحله رشد همراهی کرده و شخص مورد اطمینان فرزند شام می

 گردند

 پایه کار آموزشی در کودکستان برنامه چهارچوب آموزشی در رسارس استان ها می باشد. اطالعات دقیقرت مربوط

 به پرسش های آموزشی و سازمانی را می توانید از طریق جزوه های ارائه شده در کودکستان به دست بیاورید

 کودکستان وظیفه دارد که رشد اجتامعی احساسی معرفتی و حرکتی هر کودک را به صورت جراگانه حامیت

 کنند. آنها وظیفه یکپارچه سازی کودکان با رشایط خاص تربیتی یا جنبه های بین فرهنگی را به عهده دارند. و

 سهم خود را برای پایه گذاری تربیت دینی و اخالقی ادا می کنند. در عین حال کودکستانها دخرتان و پرسان را

به طور کلی برای ورود به مدرسه آماده می کنند

 برای شناخنت بهرت فرزندتان، همکاری با والدین برای ما بسبار مهم می باشد. مربیان را در مورد خواسته ها،

ترس و عدم اطمینان خود مطلع کنید

 توسعه و پیرشفت هر کودک توسط مربیان مهدکودک تحت نظارت می باشد و مستندسازی می شود. تبادل

 نظر در مورد وضعیت کودک در مهد و عالقه های کودک در یک جلسه گفتگو در مورد پیرشفت کودک انجام

 می گیرد. که در طول سال شام به این جلسات دعوت می شوید. با این حال، هر زمان می توانید یک مالقات

کوتاه برای مسائل مهم با ما داشته باشید

 شام و فرزندتان نیاز به زمان دارید تا عادت کنید. این می تواند برای کودک شام بسیار هیجان

 انگیز باشد. شام و کودکتان آهسته اهسته با افراد جدید، فضاها، بازی ها، روال ها، قوانین جدید

 و غیره آشنا خواهید شد. معلم و مربیان برای شام توضیح می دهند که مرحله خو گرفنت به

کودکستان چگونه به بهرتین وجه صورت می گیرد

 در روزهای اول وقت بگذارید و فرزندتان را همراهی کنید. در ابتدا مدتی که کودک شام در مهد

می ماند کوتاه می باشد، پس از توافق با مربی مهدکودک  زمان ها گسرتش خواهد یافت

 به مرور زمان مربیان کودکستان شخص مورد اطمینان فرزند شام می گردند و به او احساس امنیت

 می دهند

 زمانی که فرزند شام به اندازه کافی احساس امنیت کند می توانید آهسته شام از او خداحافظی

 کنید. به این طریق که شام در یک اتاق دیگر منتظر می مانید و بعد از چند دقیقه دوباره می

 آیید. فرزند شام هر بار مدت طوالنی تری را بدون شام در اتاق گروهی سپری می کند. در طول

 این مدت مربیان و مراقبین ارتباط نزدیک با فرزند شام برقرار می کنند. زمانی فرا می رسد که

 کودک شام بدون شام در مهد مباند. اگر هنگام خداحافظی کودک شام گریه کرد لطفا برگردید و

کودک خود را دلداری دهید

 این دوره خو گرفنت می تواند چند هفته طول بکشد. بنابراین همکاری خوب بین شام و مربیان

خیلی مهم می باشد
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 شام صبح با کودکتان به مهد می آیید و همراه

 کودک به مربی مهدکودک صبح بخیر می گویید.

 از این زمان وظیفه نظارت از کودک شام بر عهده

 مربیان می باشد. شام از کودکتان خداحافظی

می کنید

 در طول روز فرزند شام به تنهایی یا همراه

 کودکان دیگر بازی می کند و چیزهایی جدید را

 امتحان کرده و یاد می گیرد. برنامه هایی از قبیل

 برنامه صبحگاهی، حرکات دست جمعی، موزیک،

 نگاه کردن کتاب های عکس دار وجود دارد.

 کودک شام تجربه های مختلفی با وسایل آموزشی

 در بخش های مختلف آموزشی به طور مثال زبان

 و ارتباط کسب می کند. این اتفاق در داخل مهد

با در حیاط رخ می دهد

 در صبح کودکان یک میان وعده یا صبحانه می

 خورند. بعضی از کودکان تا ظهر در مهدکودک

 هستند که بعضی ها ظهر در مهدکودک یک

 وعده غذای گرم می خورند و این امکان برایشان

 هست که بعد از آن بخوابند یا اسرتاحت کنند

 یا در حیاط بازی کنند یا مانند شام فعالیت های

 مختلفی را انجام دهند


