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يوم القراءة والكتابة العائيل

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

القراءة والكتابة هي الطريقة التي نتواصل بها مع اآلخرين ،من خالل التحدث واإلستامع واإلبداع .تلعب
القراءة والكتابة دورا ً مهامً يف جميع جوانب الحياة والتعلم .أنشطة القراءة والكتابة ،تقوي العالقة بني
أفراد األرسة وتحسن التواصل وتشجع عىل التعلم مدى الحياة .يتم اإلحتفال بيوم القراءة والكتابة العائيل
يف كندا كل عام يف  27كانون الثاين (يناير) .هذه السنة ،الفكرة الرئيسية ليوم الكتابة والقراءة هي "التعلم
يف الخارج" .ندعوك لإلحتفال باليوم من خالل إرشاك عائلتك بأكملها يف األنشطة القامئة عىل القراءة
والكتابة يف الخارج.

حقائق مسلية حول معرفة القراءة والكتابة

عندما تقرأ ملدة  20دقيقة يومياً ،ستكون قد قرأت  1 800 000كلمة سنوياً.

األطفال الذين يقرأون  1 000 000كلمة يف السنة هم من بني أعىل  %2من اإلنجاز يف القراءة.
القراءة هي أرسع طريقة لبناء املفردات ،حيث يتعلم األطفال من  4000إىل  12000كلمة سنوياً من
خالل القراءة.

إنشاء مذكرة طبيعية

املواد:

دفرت مالحظات

قلم رصاص
صمغ
كامريا أو هاتف خلوي
لوزام حرفية

كل كتاب يحسب .إذا قرأت كتاباً واحدا ً فقط يف اليوم لطفلك ،بحلول عيد ميالده الخامس سيصل
مجموع الكتب التي قرأتها اىل  1825كتاباً.
تحتوي الكتب عىل كلامت نادرة بنسبة  %50أكرث من تلك املوجودة يف التلفزيون وقت الذروة.

التعليامت:

خذ معك كامريا عندما تخرج أنت وعائلتك يف مغامرة خارجية.

يحتاج الطفل إىل سامع  1000قصة قبل أن يتعلم القراءة ،وسامع الكلمة  250مرة قبل أن يتذكرها.

أثناء إستكشاف األماكن الخارجية الرائعة ،راقب وإلتقط صورا ً للنباتات أو الحيوانات أو األشياء التي
تهمك .إجمع األشياء الطبيعية ،مثل األوراق املتساقطة والبذور واألغصان ،وما إىل ذلك.

إنشطة عائلية
مطاردة الكنز

شجع أفراد عائلتك عىل تسجيل تجاربهم مع الطبيعة يف دفرت املالحظات بإستخدام أي وسيلة يريدونها،
عىل سبيل املثال ،ميكنهم كتابة أفكارهم ومشاعرهم ومالحظاتهم املتعلقة بالعامل الطبيعي.

املواد:

إذا كان طفلك صغريا ً ال يستطيع الكتابة ،أطلب منه رسم صور تتعلق مبغامرته ثم قم بكتابة ما يقوله
دون تصحيح.

كامريا أو هاتف خلوي

أضف صورا ً وأشعارا ً وكلامت أغاين وزهور وأوراق شجر وعينات أخرى ذات معنى بالنسبة لك وتتعلق
بتجربتك يف الخارج.

أخرج مع العائلة بأكملها يف نزهة.

إستمتع باملشاركة واإلستامع إىل القصص الفريدة لكل فرد من أفراد األرسة التي سجلوها يف مذكرة
الطبيعة.

التعليامت:

إبحث يف الحي عن األشياء التي تبدأ بكل حرف من الحروف األبجدية ،عىل سبيل املثال :ز – زقاق ،ل –
لحاء الشجرة ،غ – غيوم ،وما إىل ذلك.
إلتقط صورا ً لألشياء التي وجدتها.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
إضغط هنا للمزيد من املعلومات عن يوم القراءة والكتابة العائيل.

أنظر اىل الصور وتناوب عىل رسد القصة ودمج األشياء من الصور يف القصة.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

قلوب من الطبشور وكلامت لطيفة
املواد:

طبشور

التعليامت:

ميكنك القيام بهذا النشاط عىل ممر سيارتك أو عىل الرصيف.

دع طفلك يستخدم الطباشري لرسم قلب وإضافة كلامت لطف وحب وتشجيع لآلخرين .عىل سبيل
املثال":إستمر يف اإلبتسام"" ،كن لطيفاً"" ،أحب عائلتك" ،وما إىل ذلك.
شجع طفلك عىل كتابة الكلامت.
زين الكلامت بالقلوب والتصميامت األخرى.
إضغط هنا ألنشطة الكتابة والقراءة املناسبة للعائلة.

نصيحة اليوم:
إطرح عىل طفلك أسئلة حول القصة التي تقرأها للتأكد من أنه فهمها.
أنشأ مكاناً خاصاً للقراءة يف املنزل بحيث تكون كتب طفلك املفضلة يف متناول يده.
إقرأ دامئاً وكن منوذجاً جيدا ً لطفلك.
إجعل كل يوم يوماً للتعلم .أطلب من طفلك إعداد قامئة التسوق ،أو قراءة الوصفات معاً أو
ساعده يف عمل رزنامة ألنشطته األسبوعية.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

