
    
 

 

 

 

Mit den Kindern zu Hause 

 

ایده و پیشنهاد برای در خانه ماندن: ۱۱  

 اولیا محترم

ما امروز میخواهیم به شما نشان دهیم  که به چه شکل برای روزها برنامه ریزی کنید. در این زمان به علت کرونا  شما وقت 

بیشتر از معمول  را در خانه با هم می گذرانید. مدرسه ها و مهد کودک و زمینهای بازی بسته شده اند. این یک مشکل برای 

این بهترین کار است که شما در این زمان در خانه بمانید. بدین وسیله شما از خانواده  همه ما می باشد. ولی در این موقعیت

خود وتمام جامعه محافظت می کنید. برای اینکه در خانه ماندن را کمی آسانتر کنیم چند چیز را  اماده کرده ایم که شما با 

 فرزندانتان انجام بدهید. 

 

جا بیابید:اطالعات جدیدتر را می توانید در این    

 

https://www.kita-einstieg-hamburg.de/elterninfo/ 

 

 

 

توسط کارمندان   Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH و   DRK gemeinnützige 

Gesellschaft für Pädagogik Hamburg-Harburg mbH تالیف شده است   

 

 

  

https://www.kita-einstieg-hamburg.de/elterninfo/


    
 

 

 

 

 

. برنامه ریزی برای یک روز۱  

بچه ها  در حال حاضر باید در طول روز برنامه داشته باشند که خودشان را باارزش  و در 

نامه هایشان کنند. در کیتا همه چیز برنامه امنیت احساس کنند و خودشا ن را متمرکز به انجام بر

دانند که چه کارهایی باید انجام بدهند. لطفا با ریزی شده است و بچه ها  اغلب خودشان می 

فرزندانتان برای هر روز برنامه ریزی کنید. با فرزندتان بنشینید و با آنها در مورد برنامه روز 

 بعد صحبت کنید و با انها

عکس کارهای روز بعد را نقاشی کنید.         

 

. جمع شدن در دایره۲  

با فرزندتان و بقیه افراد خانواده دور هم در دایره جمع شوید و از فرزندتان بپرسید که انها در  

دور همی کیتا چه کاری انجام میدهند. عروسک خرسی خود را هم بنشانند در کنار خودشان.  

 اینکار دایره را جالبتر میکند. 

 

. کار روزانه۳  

همدیگر نان و کیک و بیسکویت بپزید .باهم برنامه غذایی بریزید. با هم میز بچینید  بچه  ها را در کار خانگی شرکت بدهید. با

و با هم لباسها را آویزان کنید  و ظرفها را از ماشین ظرفشویی دراورید. اصوال بچه ها دوست دارند در کارها شرکت کنند. 

 اگر نخواستند که انجام بدهند سختگیری نکنید.

 

ی. فضا و گوشه برای باز۴  

یک غار درست کنید که بچه ها در ان بازی کنند. این برایشان خوشایند است.  اگر که یک قصر باشد یا یک ایستگاه آتشنشانی 

یا یک چادر باشد یا هر چیزی که خودتان فکر میکنید. مثال با پتو و بالش و کارتون و یا صندلی و یا هر چیز دیگر که با اون 

ر میشود با آنها  بازی کرد و یا کتاب خواند. و اگر خواستید میتوانید شب هم در غار بخوابید.یک غار درست کنید. در این غا  

  



    
 

 

 

 

. پرونده  نمونه کار در خانه۵  

اریم. شما ذهایش و چیزهای دیگر را در آن میگدر کیتا فرزند شما یک پرونده دارد که در آن پیشرفتهای  و نقاشیهایش و عکس

انید.بانجام دهید. یک نمونه کار برای خانه درست کنید و در ان پرونده نقاشیها یش را بچس هم سعی کنید همین کارها را  

 

.  گذشتن از مرزها۶  

ارید ذبچه ها همیشه به تحرک زیاد احتیاج دارند. مخصوصا در حال حاضر باید حسابی انرژی خودشون را مصرف کنند. بگ

ندارید در اختیار آنها بگذارید که از رویش بپرند و بازی کنند و هل بدهند و  بچه ها بازی کنند. اگر مبلی دارید که انرا الزم

 بکشند.

 . درس روزانه ورزش:۷ 

دقیقه ورزش برای کودکان مهدکودک ارائه می دهد. شروع خوب  30برلین صبح بعد از ظهر ، آلبا  9همه روزه ساعت 

دقیقه ورزش برای کودکان دبستان دنبال می شود. می توانید دروس ورزشی را در اینجا بیابید:  45بامداد  10روز! ساعت 

https://www.youtube.com/albaberlin 

 

 . دروس موسیقی:۸

 YouTubeهامبورگ می خواهد زمان خانه را برای همه کودکان شیرین کند و مرتبا آهنگهای جدید را در  Lütteمدرسه 

  بارگذاری کند. آوازهایی که باید با آنها بخوانند و برقصند. در زمانی که شما با بچه های خود در این مورد  موافق هستید!

  https://www.youtube.com/channel/UC9X_hrkGra3xBgCd048ML4Q 

بعد از ظهر به صورت  6لیسنر نیز هر روز شما را به یک درس موسیقی دعوت می کند. همیشه حدود ساعت -جولیا میلر

غذایی عصرانه برای بیشتر کودکان است ، می توانید درس موسیقی ضبط شده  زنده اجرا می شود. اما  از آنجا که این وعده

 را نیز تماشا کنید.

https://www.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ 

https://www.youtube.com/albaberlin
https://www.youtube.com/channel/UC9X_hrkGra3xBgCd048ML4Q
https://www.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ


    
 

 

 

 

 . آواز خواندن و حرکت:۹

 رکت سالم ، سرگرم کننده و آرام است!آواز خواندن و ح

 آهنگ های جنبش در طول روز با کودکان مهدکودک همراه است. فرزندان شما مطمئناً بسیاری از آنها را می شناسند.

 در این صفحات ، مجموعه بزرگی از آهنگهای کودک و حرکتی را که فرزندانتان از مهدکودک می شناسند ، پیدا خواهید کرد.

 ندان خود را به همدیگر برسانید ، حتی اگر فضای زیادی در دسترس نباشد.خود و فرز

https://www.youtube.com/user/SingKinderlieder/videos 

https://www.youtube.com/user/kinderlieder/videos 

 

 . آزمایش های مربوط به مهد کودک و کودکان مدرسه:10 

خیس نمی شوند؟ چگونه بطری می تواند بالون را باد کند. با بچه ها دوست دارند آزمایش کنند. چرا خرسهای الستیکی در آب 

 فرزند خود آزمایش کنید. در وب سایت های زیر ایده های مختلفی را برای کودکان پیدا خواهید کرد.

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder 

https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente 

 

 با فرزند خود صحبت کنید Corona. در مورد ۱۱

این مهم است که کودکان درک کنند که چرا آنها نمی توانند کاری را که دوست دارند در حال حاضر انجام دهند ، به عنوان 

  ببینید. این یک مورد کوچک است. مثال به زمین بازی بروید یا مادربزرگ و پدربزرگ را

 

   :فیلم توضیحی از شهر وین 

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 

 برای کودکان بسیار واضح است و چگونه باید اکنون رفتار کرد. coronavirus، که در آن 

https://deref-gmx.net/mail/client/1y4QcNiurt0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSingKinderlieder%2Fvideos
https://www.youtube.com/user/kinderlieder/videos
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw


    
 

 

 

 

کرونا را به عنوان "موضوع دائمی" تبدیل کنیم. کودکان باید از ترس کرونا محافظت شوند. صحبت کردن ، مهم نیست که 

گوش دادن و آرام کردن برای فرزند شما مهم است. والدین می توانند هشت نکته در مورد چگونگی آرامش و محافظت از 

 فرزند خود را در وب سایت یونیسف بیابند:

 نسخه آلمانی: 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-

darueber-zu-sprechen/212392 

 نسخه انگلیسی:

 https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19 

. 

 

 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zu-sprechen/212392
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zu-sprechen/212392
https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19

