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ن   ا�ة بني ي  التعل�م ومصلحة   ،المحل�ة والسلطات مصلحة الصحة الوطن�ة مجالسبدعم من �ش
 اسكتلندا  �ن

 والحكومة االسكتلند�ة ووكاالت القطاع الثالث 
  

  

ي الم
   :درسةالتعلم �ف

 

ي  معلومات 
لآلباء ومقد�ي الرعا�ة حول التعلم �ن

مبكرةالمرحلة ال  
 

ي مركز 
ي تعلم المبكر أللعندما �كون طفلك �ن

ي  و �ن
ي صف ال  الحضانة أو �ن

ي المدرسة نقول أنه يتعلم   P1 األول من االبتدائئ
�ن

ي 
ا. مرحلة التعل�م المبكر �ن ي هذا المستوى الحق�

جزء من تعلم كل  �دور . بالنسبة لبعض األطفال ، �مكن أن �كون التعلم �ن
ف  كل، وأن  العائالت والصداقاتطفل حول   اإلعتناءو خ�ارات الق�ام ب، و  م، ومشاعره موأجساده،  طفل ف��د ومم�ي

 وهو . بال�ائنات الح�ة
�
ذي  منا للصحة والرفاه�ة جزء من تعل

�
العالقات ، الصحة الجنس�ة وتعل�م األبوة.  ل�م بتع�س� وال

ي هذا المستوى: 
ي نتعرف عليها �ن  ف�ما ��ي األش�اء الرئ�س�ة الئت

 
 ، يتعلم األطفال:   بالعائالت والصداقاتعندما يتعلق األمر  

ن لألطفال �قدمون الرعا�ة والحب.   •  أن جميع أ�نا مختلفة ، وأن األشخاص المهمني
ا ، والتعاون   • ي ك�ف�ة التوافق مع األطفال اآلخ��ن ، واللعب مع�

ك�ف�ة تك��ن صداقات والحفاظ عليها ، والتفك�ي �ن
امه.  المساحة الشخص�ة والتعرف ع� شعور شخص آخ  التعلم عنوالمشاركة. �مكن أن �شمل ذلك   ر واح�ت

 لآلخ��ن.  واإلحسانحول أهم�ة اللطف  •
 
ا  كونعندما يتعلق األمر ب   ا كل طفل ف��د� ف  يتعلم األطفال:   ،ومم�ي

 أفراد وف��دين.  الناس  أن •
ي مجموعتهم.   •

ن األطفال �ن  حول أوجه التشابه واالختالف بني
ا  تفهم • ء بناًء ع� االختالف ل�س أمر�  . مقبوال أن معاملة شخص ما �شكل �ي

 
 ، يتعلم األطفال:   بأجسادهمعندما يتعلق األمر  

 أجزاء من أجسامهم خاصة. أن و  –أسماء أجزاء من أجسامهم  •
 غسل ال�دين وتنظ�ف األسنان.  لم عنالتع –الحفاظ ع� النظافة وسبب أهم�ة ذلك  •

 
 يتعلم األطفال:  خ�ارات تخاذ بالمشاعر واعندما يتعلق األمر  

ي ذلك مئت �شعرون باألمان أو عدم األمان أو السعادة أو القلق.  •
 التعرف ع� مشاعرهم والتعب�ي عنها ، بما �ن

 ، مع تقد�م فكرة الثقة. ا�شغالتحد�د ال�بار الذين �مكنهم الذهاب إليهم إذا كان لديهم سؤال أو  •
 

 يتعلم األطفال عن:  الح�ة األخرى �ائناتبرعايتهم والعندما يتعلق األمر 
ي ال�ائنات الح�ة.  •

 من أين تأئت
 احت�اجات النباتات والحيوانات والرضع.  •
ن �ساعدونه • فني ي   م و�ــهتمون بهم ، مثل طاقمأن هناك أشخاص مح�ت

ن �ن ن أو األطباء    الموظفني الحضانة أو المعلمني
 أو الممرضات. 
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ي المدرسة؟ 
   ك�ف نتعلم �ف

ا بك�ف�ة  ع� أجسامهم. ع� الرغم من  مع بعضهم البعض والتعرف الناس  تعاملاألطفال فضوليون. إنهم مهتمون حق�
ي مركز طفلك أو مدرسته ، إال أن 

األطفال �عتمدون بالطبع ع� والديهم ومقد�ي الرعا�ة لرعايتهم وحبهم  أهم�ة التعلم �ن
ي المرحلة المبكرة ، فإن الومساعدتهم ع� تعلم سلوك�ات وق�م  العنا�ة بهمو 

ح�اة. بالنسبة لألطفال الذين يتعلمون �ن
ا يتعلق بالتحدث واللعب ، لذلك س�ستخدم الموظفون المحادثات األلعا ب والرسم وكتب القصص  ال�ث�ي من تعلمنا مع�

  : ي ي هذا المورد الوطئن
ي �ستخدمها �ن لدعم التعلم عن الصحة والرفاه�ة. �مكنك معرفة الم��د عن أ�شطة التعلم الئت
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