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kinderhaus bachwiesenstraße 

Evang. Kindertagesstätte 

 

 

 

 



 مرحبا بكم /ترحيب 

 الفريق في الروضة سعيد في باخ فيزن شتراسى و يعمل بكل سرور بهذه الروضة 

 نعرفكم بهذه الروضة .

 

األسر !المبدا اآلساسى :نحن منفتحون على كل   

 في البناء الجديد والغرف الواسعة التي تقدم ضمن شروط مأطرة التى نمتلك من خأللها الثقة من األطفال و األهل 

 هذه الروضةالتى تصنع التوازن والتناسب مع األسرة والمهنة .

طفال و األهل معأ القدرة على طيبة القلب هى المهمة و األساس فى أجواء الروضة , هذه هى حياتنا اليومية مع األ  

 يتألف فريق العمل من عا مالت وعاملين بمختلف المؤهالت حتى تتناسب مع احتياجات األطفال الخاصة والمختلفة .

 

 المفاهيم التعليمية

 خطة التعليم والتوجه التربوى فى مقاطعة بادن فيرتم بيرغ تتشكل على اساس العمل التربوى المنظم .

 

و نوثق التعليم وقصص التعلم ,هؤالء الذين يرافقون األطفال من وقت خروجهم من المنزل فى الروضة علينا أن ننفذ  

 الى وقت دخولهم الى المدرسة ,نعمل بطريقة منظمة وموجهة وهذا هو هدفنا لمقدرة األطفال األجتماعية وتطويرها ز

 واليقاظ القدرات و تطورها فى كل المجاالت والسماح لها بالنمو .

 

استقاللية األطفال واألخذ بعين االعتبار حريتهم وتطور محادثاتهم  األجتماعية  التى تكون على أساس نحن نقدر   

 أن تكمل بهذه الطريقة .....

 مرجع المعلم ومرجع المعلمة :

 مرجع المعلم والمعلمة وتوجيهاتهم ترافق الطفل و العائلة فى المنزل و الروضة و المربى هو المسؤول او المختص 

ام العائلة والطفل ومن ضمنها تطور التوثيق التعليمى لألطفال , وبشكل مستمر تطور النقاشأم  

 مع األهل و األجتماعات مع المربين و أهداف التعليم .

 ادراج  

 نرحب بالجميع   !

 

 ينشأ األطفال فى الروضة بعضهم مع بعض ,األصحاء والمعاقين واألطفال بمختلف الثقافات 

هم بكل األمكانيات وهذا طبعنا وطريقتنا فى الروضة .واألديان نتقبل  

 نحن نحاول أن نعكس صورة تربيتنا ونتواصل حتى من خالل يوميات المربى لتتناسب مع كل األطفال و كل األسر .

 



 التربية الدينية:

 

المسؤلية العدل نحن فى الروضة نتوجه للطفل بالمفهوم المسيحى و نحن مسؤولون عن هذا التوجه ,نقدم المحبة و 

 والرحمة هذه هى التعاليم واتجاه الدياكونى كمنعطف هام لألسرة و الطفل معا ,الذى على اساسه تقوم المساعدة و المعونة

 

 التعاون :

 التعاون يقوم على عدة أشياء

 ـ مراكز التدخل المحلية 

هيسلخ األنجيلية و مجموعة الكنائسـ المدارس فى المنطقة التعاون مع تور فيزن شولى ودياكونى شتيتن وكنائس   

 .ومجموعة الكنائس فى شتوتغارت و معالج الكالم /لويشن اوند هاوبت و ممارسة العالج الطبيعى  /باور 

 وهذا يساعد األطفال المعاقين أن يعطوا العالج و هم فى الروضة .

 

 مساعدة األطفال :

هو فى الطابق األرضى ,والثانى قسم األطفال لكل النهار و هو فى هذا البيت مقسم الى ثالثة اقسام ,االول قسمالحضانة و

 الطابق األول ,والثالث روضة اآلطفال لمواعيد العمل المتغير وهى فى الطابق العلوى .

 كل المجموعات تعمل بشكل شامل وكامل .

 

 

 الحضانة تعمل بتألف مع بعضها البعض

 

نموذج برلينا الحضانة )مجموعة العش( هى قسم مرتب لوحده كل شى يبدأ مع األهل بنشاط التأقلم على 

 . التربية فى الحضانة موجهة حسب نظرية طبيبة األطفال الهنغارية ايمى بيكر .

العناية والتربية هم عصب التوازن فى الحضانة بشكل دائم .وفى سن معين يبدأون فى غرف خاصة 

شكل يومى ,ومن خالل الحوار تصبح العالقة  هى لهم حرية التصرف والحركة وبللعب ويترك األطفال 

 األساس بين األطفال و المربي و هذا يترك أثر لكى يكتشف الطفل األشياء بنفسه .

مبدأ 

 المجموعات

  8.30 – 7.30 كل اطفال الحضانة فى غرفة الحضانة مجتمعين  )المبكرين(  

توزيع األطفال الصغار الى مجموعات                                                           8.30 

 وقت اللعب الحر                                                       

ع الصباح رحالت قصيرة تقديم حركا,فطور جماعى اجتماانتهاء استقبال األطفال               9.00 

تغيير الحفاضات          11.00 

 11.15         مع بعض وجبة الغداء 

غسيل تنظيف األسنان والتجهيز لنوم الظهر          11.45 

نوم الظهر فى الغرفة القريبة من المجموعة         12.00 

تبديل الحفاظ ووجبة عصرونية خفيفة          14.00 

البدأ بتوديع قسم من األطفال اللعب فى الحديقة غرفة الحركة         15.00 

انتهاء وقت رعاية األطفال         16.00 

الروتين 

 اليومى



 الروضة مع بعضنا نكبر 

لتشجيع األطفال يلزمهم الغرف الواسعة من اجل أخراج او اظهار قدرات الطفل المخبائة وهم يعملون 

 حسب مقولة    مارية مونتيسورى التى تقول )ساعدنى كى اقوم بها لوحدى(.

يوجد مختلف النشاطات خالل األسبوع لمختلف المجموعات , فى األجتماع الصباحى يتعلم األطفال 

,وهم ,وفى أقات اللعب الحلر يستطيع المربون مراقبة العملية التربوية المشاركة و التعاون و األلفة 

.يتبعون نظرية مارغريت سار فى التعليم   

مبدأ أو مفهوم 

 المجموعات

فال المبكرين فى غرفة األجتماع الواحدة كل األط       7.30-8.30 

التوزيع الى مجموعات  أوقات لعب حر  و فطور             8.30  

 9.00             انتهاء استقبال األطفال  رحالت قصيرة يوم الغابة  طبخ لعب حر موسيقا رياضة 

التربوية . قبة المربين للعمليةنعمل معا فى برنامج مع تورفيزن شولى و مرا  

اللعب فى الحديقة حتى وقت المطر            11.00 

غداء جماعى فى غرفة المجموعة            12.00 

غسيل  تنظيف األسنان التبديل            12.30 

نوم الظهر و اللعب الحر مع بعض              12.45 

استيقاظ لبس اكل بعد الظهر            14.30 

بداية استالم األطفال لعب الحديقة  غرفة الحركات           15.30 

أخر وقت ألستالم األطفال         16.30- 
17.30 

الروتين 

 اليومى 

الروضة  مع بعضنا نعيش 

 المفتوحة

 

حرة ومن اعطاء مجموعة الروضة و مجموعة الوقت المفتوح فى مواعيد العمل المتغير ولهم غرف 

اكتشاف ذاته و قدراته  ويعتمد الطفل على ذاته على حسب نظرية مارية )ساعدنى الفرصة لالطفال من 

كى اعملها بنفسى( فى األسبوع يوجد نشاطات عديدة اجتماع الصباح مشاركة تقسيم المهمات و هذا يعلم 

 الطفل أخذ األمور بشكل جدى وهذا يوضح قصص تعليمية لنظرية مارغريت سار.

مبدأ 

 المجموعات

األطفال البكرين فى الروضة  لعب حر فطور          8.00 

اخر وقت الستقبال األطفال          9.00 

أجتماع الصباح رحالت قصيرة يوم الغابة نشاطات مختلفة و التعاون مع تورفتزن شولى           9.30 

اللعب الحديقة      11.30 

 12.45 غسيل اسنان لعب حر غداء جماعى      

 14.00 استالم األطفال المبكرين       

استالم أخر األطفال      15.00 

الروتين 

 اليومى 

 

 أوقات الدوام 

/األثنين حتى الخميس منقسم الروضة النهارالكامل       7.30-17.30 

 16.00-7.30  الجمعة 

 قسم الروضةمع المواعيد المختلفة من األثنين حتى الجمعة 

8.00-14.00 / 9.00-15.00 

يوم مغاقة  و ثالث أسابيع عطلة صيف يستطيع األهألخذ المواعيد بالهاتف لمشاهدة  32الروضة سنويا 

 البناءو الداخل 

 



 التواصل مع الروضة 

 روضة باخ فيزن شتراسى 

مونيكا هولى المديرة   

 469071/50 /0711: ت 

  25A عنوان :باخ فيزن شارع

70199 Stuttgart 

 77 /0711/469071 :فاكس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


