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فن رواية القصص

مرحباً أيها األباء واألُمهات،

رواية القصص هي فن قديم يستخدم الرسد واإلمياءات ونربة الصوت إلرشاك الجمهور يف القصة .لكل
ثقافة أو أرسة أو مجموعات من الناس قصصهم الخاصة للمشاركة .القصص فعالة :ميكنها تعليم الق ّيم أو
التاريخ ،والرتفيه ،وتجعلنا نضحك أو نبيك وتربطنا بأشخاص آخرين .تلعب رواية القصص دورا ً مهامً يف منو
الطفل ،فهي تع ّرف الطفل عىل أمناط الكلامت وإيقاعات اللغة ،وتعزز اللغة التعبريية ،وتحسن التفاعالت
اإلجتامعية ،وتساعد األطفال عىل فهم العامل الذي يعيشون فيه .يف هذه النرشة ،سنقدم أنشطة من شأنها
إرشاكك أنت وطفلك يف إبداع رواية القصص.

األنشطة:

األطفال من (  ٣أشهر ١٨-شهراً)
أنظر يف املرآة
املواد:
مرآة
حيوانات محشوة
التعليامت:
إجلس مع طفلك أمام املرآة.
عندما يبدأ طفلك يف مالحظة إنعكاساتك ،قم برسد ما يحدث.
قدم لطفلك بعض الحيوانات املحشوة وإستمر يف الرسد بينام تتفاعل أنت وطفلك.
إضغط هنا للمزيد من القصص.

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنة)
قصتي أنا
املواد:
صور لطفلك
التعليامت:
أنظر إىل الصور مع طفلك ،وأرش إىل التفاصيل وشجع طفلك عىل التحدث عنها.
ساعد طفلك بطرح األسئلة":هل تعرف من هو هذا الطفل؟""،هل تتذكر عندما إلتقطنا تلك
الصورة؟""،ملاذا ذهبنا إىل هناك؟ وماذا فعلت؟"
كرر هذا النشاط ملساعدة طفلك التعرف عىل القصص وإخبارها بنفسه.
إضغط هنا ملشاهدة “ ”Goodnight Gorillaبقلم بيغي رامثان.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)
قصة من الحقيبة

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
قصة يف اللوحة
املواد:
إضغط هنا ملشاهدة لوحة “ ”Children and Their Petبواسطة واي مينغ.
التعليامت:
شجع طفلك عىل رسد القصة أثناء النظر إىل اللوحة.
إستخدم األسئلة أدناه ملساعدة طفلك عىل رسد قصته:
ماذا ترى؟
تظاهر أنك داخل هذه اللوحة.ما هو شعورك؟
صف الناس يف هذه اللوحة.
برأيك ما حدث قبل هذا املشهد؟
ما الذي يتحدث عنه األطفال؟
برأيك ماذا حدث بعد ذلك؟
إضغط هنا للمزيد من األفكار.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)
أرسم قصة
املواد:
ورق
أقالم تلوين أو أقالم رصاص
التعليامت:
أطلب من الالعبني الجلوس حول طاولة مع أوراق وأقالم تلوين أو أقالم رصاص.
كل العب يرسم صورة ألي يشء يريده.
يقوم الالعبون بتمرير الصورة إىل الشخص املوجود إىل ميينهم.
اآلن الجميع يضيف شيئاً ما إىل الصورة التي حصلوا عليها للتو وميررون الصور إىل اليمني مرة أخرى.
إستمر يف مترير وإضافة التفاصيل إىل الصور حتى تعود الصور األصلية للجميع.
إضغط هنا لإلستامع إىل الحكوايت ،ديان فريالت ،تحيك حكاية "."The Ant and The Dove

املواد:
كيس ورق
خمسة إىل ستة أشياء من املنزل وخارجه
التعليامت:
إجلس مع طفلك وإستكشف األشياء املوجودة يف الكيس.
إخرت شيئاً واحدا ً وإبدأ القصة .عىل سبيل املثال ،إخرت قطة وقل" :ذات مرة كان هناك قطة بيضاء صغرية".
أطلب من طفلك أن يختار شيئاً آخر من الكيس لإلضافة إىل القصة .عىل سبيل املثال ،عندما يسحب
السيارة ميكنه القول" :القطة وجدت السيارة".
إستمر يف رسد القصة باألشياء املوجودة يف الكيس.
ميكنك إستخدام نفس األشياء لتشجيع طفلك عىل رسد قصص مختلفة.
قم بتغيري األشياء املوجودة يف الحقيبة إللهام طفلك لرواية قصص جديدة.
إضغط هنا للمزيد من أفكار القصص.

نصيحة اليوم:
إج ِر محادثات متكررة مع طفلك تتحدث عن األحداث املاضية واملستقبلية.
إرسد قصصاً من طفولتك ،وقصص عائلية ومن ثقافتك.
إستخدم الكتب املصورة بدون كلامت لرواية القصص مع طفلك.
غي صوتك ،إستخدم تعابري وجه مثرية ولغة الجسد.
ّ
إستخدم الدمى مثل األلعاب أو الصور الفوتوغرافية لتعزيز الرسد.
أرشك طفلك يف رواية القصص.
إستبدل إحدى الشخصيات بإسم طفلك ،يحب األطفال التواجد يف القصة.
إطرح أسئلة عىل طفلك للحفاظ عىل تفاعل القصة .عىل سبيل املثال" :ملاذا تعتقد أنهم فعلوا ذلك؟"" ،ماذا
تتوقع أن يحدث بعد ذلك؟"" ،ماذا ستفعل لو كنت هناك؟"
قم بالبحث عن األماكن التي زرتها يف أجازة وإكتشف ما إذا كانت هناك أي قصص شيقة ميكنك إخبارها
لطفلك.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

