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كتب أطفال ملؤلفني كنديني

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

تحفز القراءة خيال األطفال  ،وتحسن مهاراتهم اللغوية  ،وتتيح لهم التعرف عىل العامل  .كندا لديها
العديد من الكتاب والرسامني اللذين يكتبون كتباً ممتازة لألطفال  .هذه الكتب املتوفرة يف مكتباتنا
املحلية أو يف محالت بيع الكتب  ،ستحفز أطفالك عىل القراءة ورمبا كتابة القصص الخاصة بهم  .يف هذه
النرشة  ،سنقدم أمثلة عن الكتب الكندية الرائعة لجميع األعامر واألنشطة املستوحاة منها.

األنشطة:

األطفال (  ٣أشهر ١٨-شهراً)
املحيط يف زجاجة

إضغط هنا لقراءة " "Baby Belugaلرايف.
املواد:
زجاجة بالستيكية
أسامك بالستيكية صغرية (ميكنك صنعها بنفسك)
رشيط الصق
التعليامت:
إمأل الزجاجة باملاء.
ضع السمك البالستييك يف الزجاجة.
أغلق الزجاجة بإحكام وث ّبت الغطاء برشيط الصق.
دع طفلك يستكشف السمك يف املاء .أديل بتعليقات وغني أغنية ( )Baby Belugaبينام يستكشف طفلك
إضغط هنا للمزيد من أغاين رايف.

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنوات)

وقت إستحامم الدمية

إضغط هنا لإلستامع إىل أغنية“”Alligator Pieبقلم دينيس يل.
املواد:
دمية
وعاء
منشفة صغرية
صابون (اختياري)
منشفه يد
التعليامت:
ساعد طفلك عىل ملء الوعاء باملاء.
أضف الصابون لعمل الفقاعات ( إختياري ).
ضع الدمية واملنشفة الصغرية ا داخل الوعاء .دع طفلك يغسل الدمية.
عند االنتهاء  ،ساعد طفلك عىل لف الدمية مبنشفة اليد برفق .هز الدمية لتنام أثناء قراءة القصة.
إضغط هنا للحصول عىل قامئة الكتب الكندية لألطفال الصغار.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)

صنع دمية كلب

إضغط هنا لقراءة " "Sterling, Best Dog Everبقلم إيدان كايس.
املواد:
ورق مقوى
كيس ورق
صمغ
مقص
أقالم تحديد
التعليامت:
دع طفلك يقص عينني وفم وأذنني من الورق املقوى وألصقهم عىل الكيس الورقي.
إستخدم أقالم التحديد إلضافة التفاصيل إىل فم الكلب وكفوفه.
يف املرة القادمة عندما تقرأ الكتاب  ،إستخدم دمية الكلب لتمثيل القصة.
إضغط هنا لقراءة " "Something from Nothingبقلم فيبي جيلامن.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
إحزم حقيبتك

إضغط هنا لقراءة " "Franklin Goes to Schoolلبوليت بورجوا.
املواد:
حقيبة
دفرت
أقالم تحديد
معقم اليدين
قناع الوجه
لعبتك املفضلة
التعليامت:
إجلس مع طفلك وأكتب قامئة باألشياء التي سيضعها يف الحقيبة.
ساعد طفلك عىل كتابة كل عنرص يف القامئة وإجعله يرسم صورة بجانبها.
تحدث عن إحتياطات السالمة والحاجة إىل إستخدام قناع للوجه ومعقم لليدين.
إستخدم القامئة لحزم الحقيبة معاً.
إضغط هنا لالستامع إىل أغنية " "The Nutmeg Princessريكاردو كينز دوغالس.

األطفال من ( ١٢-٦سنوات)

طبق سوري من الباذنجان

إضغط هنا لقراءة " "Salma the Syrian Chefألحمد داين رمضان.
املواد:
حبة باذنجان
حبة طامطم صغرية
نصف كوب من أوراق البقدونس
فصني ثوم
ملعقة زيت زيتون
نصف كوب حبوب رمان
نصف كوب جوز
رشة من امللح و الفلفل
التعليامت:
إستخدم الباذنجان املشوي.
قطّع جميع املكونات (ما عدا حبوب الرمان) وضعها يف وعاء.
إخلط جيدا ً.
رش زيت الزيتون .إستمتع مع خبز البيتا.
إضغط هنا ملعرفة كيفية عمل املؤلفني الكنديني  ،األخوين إريك وتريي فان  ،معاً عىل كتابة وتوضيح
كتابهم "."Night Gardener
إضغط هنا لإلستامع إىل " "Mustafaملاري لويز غاي.

نود أن نسمع منك! من فضلك  ،أرسل لنا مالحظاتك أو
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل
CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:
قم بزيارة مركز كتب األطفال الكندي (إضغط هنا)  ،هي منظمة وطنية غري هادفة للربح تروج للقراءة
والكتابة وتوضح املوارد الكندية لألطفال  ،وتساعد يف إختيار أفضل الكتب الكندية للقراء الصغار .
قم بزيارة املكتبات العامة املحلية وأطلب من أمني املكتبة الحصول عىل كتب ملؤلفني كنديني.
قم بزيارة مؤسسة تعليم القراءة والكتابة الكندية لألطفال (إضغط هنا) للعثور عىل أنشطة ممتعة وغنية
لجميع األعامر.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

