ÍSLENSKAN

ﺍﻵﻳﺴﻠﻨﺪﻳﺔ
ﻛﻴﻒ ﻭﺃﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻵﻳﺴﻠﻨﺪﻳﺔ؟

Hvar og hvernig læra börnin
íslensku?

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

• í skólanum.

GÓÐ RÁÐ FYRIR FORELDRA

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻭﻛﺒﺎﺭ

• í gegnum samskipti við
önnur börn og fullorðna.

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﻳﺴﻠﻨﺪﻳﺔ

• með því að horfa á íslenskt
sjónvarpsefni.

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﻳﺴﻠﻨﺪﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

• með því að nota íslenska
námsvefi.
• með þátttöku í
tómstundastarfi.
• með því að hlusta á íslenska
tónlist og texta.

Góðir skólaforeldrar:
• hafa metnað fyrir menntun
barnanna sinna.

ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺠﻴﺪﻳﻦ
ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻁﻤﻮﺣﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺩﺍء ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ

• hafa miklar væntingar um
góða frammistöðu barnanna
sinna.

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻳﺴﻠﻨﺪﻳﺔ

• styðja og hvetja börnin sín til
náms.

ﻳﺴﺎﻧﺪﻭﻥ ﻭﻳﺸﺠﻌﻮﻥ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ

• með því að læra námsaðferðir
til að æfa sig í íslensku.

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻷﻳﺴﻠﻨﺪﻳﺔ

• með því að lesa fjölbreytt efni
á íslensku.

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍءﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷﻳﺴﻠﻨﺪﻳﺔ

• eru góð fyrirmynd.
• sýna skólanum og námi
barnanna sinna áhuga.

• með því að læra með öðrum
nemendum.

ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻁﻼﺏ ﺁﺧﺮﻳﻦ

• eiga samræður við börnin sín
um skólann og námið.

• með því að nota tölvuleiki á
íslensku.

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﻌﺐ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﻷﻳﺴﻠﻨﺪﻳﺔ

• eru með skýrar og raunhæfar
reglur sem þeir fylgja eftir.
• styðja starf skólans og eru í
virku sambandi við hann.
• leita aðstoðar þegar þörf er á.

www.tungumalatorg.is/velkomin

ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻗﺪﻭﺓ ﺟﻴﺪﺓ
ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬﻢ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻢ
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻣﻊ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻋﻦ ﺩﺭﻭﺳﻬﻢ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻳﻄﺒﻘﻮﻧﻬﺎ
ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻳﺤﺎﻓﻈﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ
ﻣﻌﻬﺎ
ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ

HEIMANÁM
Foreldrar geta aðstoðað við
heimanám með því að:
• sýna áhuga.

ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻻﺭﺗﻴﺎﺡ
ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ
 ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ،ﻳﺸﺮﺡ

• spyrja um myndir, hugtök og
annað í lestexta.

ﺍﺳﺄﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺍﻫﺎ

• aðstoða barnið að teikna
hugtökin sem það er að læra.

ﺳﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻫﻲ
ﻳﺪﺭﺳﻬﺎ
 ﻣﺎ، ﺑﻜﻠﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ،ﺍﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﺡ
ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

• segja barninu hvað hugtökin í
námsbókunum þýða á
móðurmálinu.

ﺃﺧﺒﺮﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻡ

• fá aðstoð og upplýsingar frá
kennara um kröfur, skil á
verkefnum og mat.

• lesum með börnunum.

ﺃﺧﺒﺮﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺍﺣﻜﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻗﺼﺼﺎ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
،ﺍﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻠﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﺃﻧﺎ ﺃﻗﺮﺃ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ

• notum möguleika sem netið býður
upp á.

- ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

• sækjum efni á móðurmáli á netinu.

ﺍﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

• notum fjarnám á móðurmáli.

• biðja börnin að segja með eigin
orðum hvað hugtökin merkja.

• segja barninu sögur sem
tengjast námsefninu.

Styðjum við móðurmálið:
• notum í samskiptum við börn.

• skoða námsbækur barnsins og
biðja það um að segja sér, á
móðurmálinu, hvað það er að
læra.

• segja barninu frá því þegar
foreldrarnir lærðu þetta sjálfir á
sínu móðurmáli.

MÓÐURMÁL

• horfum á sjónvarpsefni á móðurmáli.
• segjum börnunum sögur og
kennum þeim vísur, söngva og
ævintýri á móðurmálinu.
• leikum og spilum við þau á móðurmálinu.
• athugum möguleika á kennslu í
móðurmáli.
• hittum aðra sem tala móðurmálið.
• notum námsbækur á móðurmálinu.
• fáum bækur á bókasafninu.
• notum móðurmálið þegar ferðast
er til landa þar sem það er talað.

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ
 ﻭﻋﻠﻤﻬﻢ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻭﺃﻏﺎﻧﻲ،ﺍﺣﻜﻲ ﻗﺼﺺ ﻟﻼﻁﻔﺎﻝ
ﻭﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ
ﺍﻟﻌﺐ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ
http://www.modurmal.com/

ﺍﻟﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﺘﺐ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ
ﺍﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺭﺣﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ
ﺑﻬﺎ.

