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SP EC I A L ED I TI ON

اإلحتفال بيوم القراءة والكتابة األرسي

مرحباً أيها األباء واألُمهات،

يتم اإلحتفال بيوم القراءة والكتابة األرسي يف السابع والعرشين من كانون الثاين (يناير) .يحتفل هذا اليوم
بالقراءة والكتابة كتجربة تعليمية ممتعة لجميع أفراد األرسة .قراءة كتاب معاً ،أو كتابة قصة ،أو رسد
حكاية هي لحظات نعتز بها ،وتزود طفلك بتجارب تعليمية ثرية توسع مفرادته ،وتطور قدرات القراءة
املبكرة ،ومهارات اإلتصال الشفوي .القراءة والكتابة تحفز مخيلة الطفل وفهمه العامل من حوله .موضوع
يوم القراءة والكتابة هذا العام هو":السفر حول العامل معاً!" هذا مناسب بشكل خاص للمؤسسة حيث
يرحب مركز الكنديني الجدد بالعائالت من العديد من البلدان املختلفة وهو "حقاً موطن للجميع!" دعونا
نحتفل بتنوعنا الفريد ،بينام نندمج يف أنشطة غنية قامئة عىل القراءة والكتابة.

هل تعلم؟

بطاقات األبجدية
املواد:
ورق أو بطاقات
قلم رصاص
أقالم تلوين

إقرأوا معاً يف أي وقت ممكن .سيسمح هذا للوالدين بتحسني الطالقة ،والتعبري ،والنطق.
إستفد من العديد من موارد القراءة والكتابة املتاحة عرب اإلنرتنت ،مبا يف ذلك املواقع التي تقدم األنشطة
وألعاب القراءة.
إبدأ مناقشات حول مائدة الطعام ،وشجع طفلك عىل التواصل الشفوي.
إستكشف الكتابة واللغة يف العامل الحقيقي .عىل سبيل املثال ،إقرأ كتاب طبخ مع طفلك ،وأظهر له كيفية
تتبع الخطوات لعمل بسكويت ،أو اإلستامع إىل الكتب املسجلة معاً كعائلة.

التعليامت:
أكتب حروف األبجدية عىل البطاقات.
أرسم صورا ً مختلفة عىل باقي البطاقات .تأكد من أن كل بطاقة عليها صورة تبدأ بحرف من الحروف
األبجدية.عىل سبيل املثال ،حرف "ت" ميكنك رسم تفاحة عىل البطاقة.
مبجرد اإلنتهاء من الرسم عىل البطاقات ،قم بتلوينها.
اآلن دعنا نلعب ،ضع بطاقات الحروف يف منتصف الطاولة.
قم بتقسيم بطاقات الصور بالتساوي بني جميع الالعبني ،حتى ال يتبقى أي بطاقة.
عندما يحني دور الالعب ،إقلب بطاقة حرف واحد .إذا كانت لديك صورة تبدأ بالحرف ،إحتفظ ببطاقة
الحروف وقم بتغطية الصورة بها.
الفائز هو أول شخص يغطي جميع صوره.

املواد:
كتب ،لجميع مستويات القراءة

إضغط هنا ملعرفة كيفية لعب لعبة مطابقة الصوت.

أنشطة ليوم القراءة والكتابة العائيل
نادي الكتاب العائيل

التعليامت:
أخرب عائلتك أنك ستبدأ نادي كتاب العائلة.
إخرت أُمسية واحدة من األسبوع حيث سيكون جميع أفراد األرسة حارضين للمشاركة يف نادي الكتاب.
لجعل األمسية ممتعة ،قم بإعداد وجبات خفيفة لذيذة ومغذية ميكن اإلستمتاع بها خالل اإلجتامع.
إخرت كتاباً لقراءته معاً خالل األمسية ،ميكن ألفراد األرسة التناوب عىل قراءة الكتاب لبعضهم البعض.
خالل اإلجتامع ،وطوال األسبوع التايل ،ميكن للعائلة مناقشة الكتاب .ميكنك إجراء محادثة عميقة مع
طفلك حول ما قرأتم معاً.
مبجرد قراءة الكتاب ومناقشته بالكامل ،أطلب من طفلك إختيار كتاب جديد.
إستمر يف هذا كل أسبوع ،مع أنواع وأمناط مختلفة من الكتب.

إضغط هنا ملزيد من املعلومات حول يوم القراءة والكتابة.
إضغط هنا ملزيد من أنشطة القراءة والكتابة.

إضغط هنا للحصول عىل قامئة أفالم تستند إىل كتب .إستمتع بهذه األفالم بعد قراءة الكتب مع أطفالك.

سافر حول العامل :قصص يف أكياس
املواد:
سالل ،أو أكياس
أشياء لها معنٍ خاص بالنسبة لك ،أو قد تكون ذات صلة بثقافتك الخاصة أو البلد الذي ترغب يف السفر
إليه .عىل سبيل املثال ،صور من بلدك األصيل أو من بلد يهمك ،ألعاب ،كتاب مفضل ،قطعة من املالبس
التقليدية ،وما إىل ذلك.
التعليامت:
يجب أن يكون لكل فرد من أفراد األرسة سلة أو كيس.
إمأل السلة/الكيس بأشياء لها معنٍ خاص لكل فرد من أفراد األرسة .عىل سبيل املثال :ميكن لطفلك أن
يضع لعبة أو رسمة ،بينام يضع الوالدين صورة وكتاب يف السلة/الكيس.
فكر يف تضمني األشياء التي تعكس ثقافتك الخاصة ،أو غريها من البلدان يف العامل حيث ترغب يف السفر.
مبجرد إمتالء السالل والحقائب يجب عىل كل شخص أن يروي قصة مرتكزة عىل األشياء املوجودة يف
حقيبته .إرشح لطفلك أن القصص ميكن أن تكون خيالية أو غري خيالية.
إذا كانت األشياء الخاصة بك تعكس بلداناً مختلفة ،أو أماكن ترغب يف السفر إليها ،ضمن هذه التفاصيل
يف قصتك ،وشارك الذكريات ،أو القصص حول رحالت الكرة األرضية.
إستمتع باملشاركة واإلستامع إىل القصص الفريدة لكل أرسة.
إضغط هنا لتعلم كيفية صنع مرطبان مفردات.

نصائح:
إقرأوا معاً يف أي وقت ممكن .سيسمح هذا للوالدين بتحسني الطالقة ،والتعبري ،والنطق.
إستفد من العديد من موارد القراءة والكتابة املتاحة عرب اإلنرتنت ،مبا يف ذلك املواقع التي تقدم األنشطة
وألعاب القراءة.
إبدأ مناقشات حول مائدة الطعام ،وشجع طفلك عىل التواصل الشفوي.
إستكشف الكتابة واللغة يف العامل الحقيقي .عىل سبيل املثال ،إقرأ كتاب طبخ مع طفلك ،وأظهر له كيفية
تتبع الخطوات لعمل بسكويت ،أو اإلستامع إىل الكتب املسجلة معاً كعائلة.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

