
 األطفال من )٤-٦ سنوات(
قصة عىل بطاقات

املواد:
بطاقات أو ورق

مقص

أقالم تلوين

قصة

التعليامت:
دع طفلك يختار كتابه املفضل، وشجعه عىل قراءته لك.

عند اإلنتهاء من القراءة، إسأل طفلك عن أسامء الشخصيات، واألماكن، أو األشياء املوجودة يف القصة.

قسم البطاقات إىل النصف. عىل النصف األول، دع طفلك يكتب أسامء الشخصيات واألماكن واألشياء التي 
إختارها.

عىل النصف اآلخر، دع طفلك يرسم صوراً لألسامء التي إختارها.

ساعد طفلك يف الكتابة أو الرسم إذا لزم األمر.

عند اإلنتهاء، ضع جميع البطاقات عىل الطاولة ووجهها ألعىل.

دع طفلك يطابق الكلامت بالصور.

يف كل مرة يطابق فيها كلمة بصورة، إسأله عن مدى أهمية الشخصية أو املكان أو اليشء للقصة.

إضغط هنا لقراءة “Where the Wild Things Are”  بقلم موريس سينداك

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
قصة مسموعة 

املواد:
ورق

قلم رصاص

التعليامت:

إضغط هنا إلنشاء حساب مجاين عىل سبوتيفاي لبدء اإلستامع إىل الكتب املسموعة.

إعمل مناقشة مع صديق أو أحد أفراد العائلة عن كتابك املفضل، وملاذا.

عىل “The Wizard of OZ audiobook” أدخل عىل سبوتيفاي، وأكتب إسم الكتاب ملحوقاً بكلمة 
كتاب مسموع يف مربع "البحث"  

سبيل املثال

إستمع إىل الكتاب.

مبجرد اإلنتهاء من اإلستامع إىل الكتاب، أكتب الفرق بني قراءة الكتاب واإلستامع إليه. هل من األسهل 
قراءة الكتاب أو اإلستامع اليه؟ هل إستغرق األمر وقتاً أطول إلنهاء قراءة الكتاب أو اإلستامع إليه؟

عند اإلنتهاء، ناقش النتائج التي توصلت إليها مع أصدقائك أو أفراد عائلتك.

إضغط هنا لقراءة “Charlotte’s Web” بقلم إي. يب. وايت. 

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
القراءة مع أطفالك لها فوائد هائلة. القراءة بصوت عاٍل مع األطفال يف سن مبكرة، تخلق عادات مميزة 
للقراءة والكتابة، وتؤدي يف النهاية إىل حب القراءة مدى الحياة. ستشجع القراءة مع أطفالك عىل زيادة 

املفردات وتطوير اللغة ومهارات التواصل. عندما يقرأ األطفال فإنهم يوسعون خيالهم ويكتشفون عاملهم. 
يف هذه النرشة، سنقدم أنشطة من شأنها تسليط الضوء عىل أهمية القراءة، وتساعد عىل إنشاء قارىء.

األنشطة:                                                                     
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

هيا نقرأ
املواد:

الكتب املفضلة لطفلك

التعليامت:
خذ بعض الكتب املفضلة لطفلك.

إجلس مع طفلك اىل طاولة أو عىل األرض وجهاً لوجه.

إبدأ القراءة لطفلك بصوت عاٍل ومعرب، إجعل صوتك عاٍل ومنخفض وقت الحاجة، أو حاول إستخدام 
أصوات متعددة لشخصيات مختلفة. ال تقلق بشأن إنهاء الكتاب بالكامل، فقط ركز عىل الصفحات التي 

يستمتع بها طفلك.

شجع طفلك عىل تقليب الصفحات أثناء القراءة.

إضغط هنا لقراءة “Goodnight Moon” بقلم مارغريت وايز براون.

                            

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
قصة ممتعة من اللباد

املواد:
عدة قطع من اللباد بألوان مختلفة

قطعة كبرية من اللباد

مقص

ماركر أسود

كتاب طفلك املفضل 

التعليامت:
إخرت الكتاب املفضل عند طفلك، وإبدأ برسم الشخصيات والصور املهمة يف القصة عىل اللباد.

قص الشخصيات والصور.

زين الشخصيات مع طفلك بإضافة عيون ومالبس، وما إىل ذلك.

مبجرد اإلنتهاء من صنع الشخصيات، سيكون بإستطاعتك لصقها عىل قطعة اللباد الكبرية.

إجلس مع طفلك عىل األرض وإبدأ يف قراءة كتابه املفضل.

ضع الشخصيات عىل قطعة اللباد الكبرية وأنت تقرأ الكتاب.

إستمتع بتجربة القراءة املرئية هذه.

إضغط هنا لقراءة “Dear Zoo” بقلم رود كامبل.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
أُرسم كتابك املفضل 

املواد:
قصة

ورق

قلم رصاص

أقالم تلوين

كباسة ورق                                                              

التعليامت:
أطلب من طفلك أن يختار قصة.

إقرأ القصة مع طفلك، شجعه عىل طرح األسئلة، عىل سبيل املثال، إذا كنت تقرأ  كتاب الخنازير الثالثة 
الصغرية، ميكنك سؤال: "ماذا تعتقد أنه سيحدث للخنازير الصغرية؟".

عند اإلنتهاء من القراءة، أخرج الورق وقلم الرصاص واألقالم امللونة.

إبدأ يف قراءة الكتاب مرة أخرى، وتوقف بعد كل صفحة أو صفحتني، وأطلب من طفلك أن يرسم ما سمع 
من القصة، عىل سبيل املثال، أطلب منه رسم ثالثة خنازير صغرية.

عند اإلنتهاء من الرسم، ميكنك تدبيس قطع الورق معاً إلنشاء قصة.

أعِط طفلك الكتاب الذي ألفه، وإقرأه معاً. 

إضغط هنا لقراءة “Giraffes Can’t Dance” بقلم جايلز أندرياس وغاي باركر- ريس. 
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إنشاء قارىء – أهمية القراءة

إجعل القراءة بصوت عاٍل لطفلك جزءاً من روتينك اليومي. ميكنك إختيار وقتاً من اليوم للقراءة 
لطفلك، مثل وقت النوم.

إمنح طفلك كتباً من الورق املقوى لينظر إليها ويلمسها. دعه يقلب الصفحات، والنظر من خالل 
الثقوب أو فتح الطيات.

دع طفلك يختار ما يود قراءته، سيشعر مبزيد من اإلهتامم بالقصة إذا إختارها بنفسه.
إجلسوا بالقرب من بعضكم البعض عندما تقرأون. القراءة معاً هي فرصة رائعة للتواصل مع 

طفلك.
إطرح أسئلة وتحدث عن الكتاب. إمنح طفلك مساحة للتفكري يف الكتاب، وإسأله عن شعوره 

حيال املواقف يف القصة.
قم بزيارة املكتبة العمومية معاً. من املمتع دامئاً إختيار كتب جديدة لقراءتها.

إقنِت رفاً للكتب للعائلة إذا كنت قادراً عىل ذلك، ضع رفاً للكتب يف غرفة نوم طفلك أيضاً.


