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القراءة مع طفلك

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

القراءة مع طفلك تساعد عىل تشجيع التطور الفكري وزيادة التفكري النقدي وتوسيع املفردات وتحفيز
اإلبداع .تزود قراءة الكتب األطفال باملعرفة واملعلومات حول األشخاص واألماكن والثقافات والتاريخ.
ميكن للوالدين أن يكونوا منوذجاً جيدا ً للقراءة ألطفالهم وقدوة لهم .يف هذه النرشة ،ميكنك العثور عىل
أنشطة من شأنها أن تشجع طفلك عىل قراءة املزيد.

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

األنشطة:
األطفال من (  ٣أشهر١٨-شهراً )

لعبة البحث عن اليشء

التعليامت:

أجلس مع طفلك وأقرأ الكتاب معاً.

غنوا القصص معاً

التعليامت:

شجع قراءة القصص مع طفلك بالغناء معاً.

بعد اإلنتهاء من قراءة الكتاب ،أنظر بعناية إىل الصور املوجودة يف الكتاب.

عىل سبيل املثال ،ميكنك الغناء مع طفلك قصص مثل "العجالت يف الحافلة تدور وتدور" و " النجمة
املتأللئة".

أطلب من طفلك أن ينظر حول املنزل ويجد األشياء من الصور.
عندما يعرث عىل اليشء ،أطلب منه العثور عىل أشياء أخرى.

يشجع الغناء مع طفلك مهارات القراءة والكتابة املبكرة مثل فهم تسلسل األحداث ،وتطوير املفردات،
والتحدث.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

إضغط هنا لإلستامع إىل أغاين لطفلك.

األطفال من ( ١٢-٦سنة)

األطفال من ( ١٩شهراً  ٢.٥ -سنة)

إقرأ معي

املواد:

كتب ذات رسوم كبرية

التعليامت:

شجع طفلك عىل النظر ،واللمس ،واإلمساك بالكتاب .تناوبا عىل تقليب الصفحات.
شجع طفلك عىل أخذ زمام املبادرة يف القراءة.

إطرح أسئلة بسيطة حول القصة.
أرش إىل أشياء يف الكتاب ميكن لطفلك الربط بينها ،عىل سبيل املثال" :أنظر إىل صورة الكلب .رأينا كلباً يف
الخارج اليوم".

متثيل كتابك املفضل

املواد:

كتابك املفضل

دمى وأزياء للتمثيل

التعليامت:

إقرأ كتابك املفضل بصوت عا ٍل مع األصدقاء أو أفراد األرسة.

جهز مرسحك بدمى فرحة.
ِ
إرتد أزياء التمثيل ،وإبدأ يف متثيل كتابك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

إضغط هنا للقراءة مع كتاب رسوم متحركة.

األطفال من ( ٥-٢.٥سنوات)
إلعب لعبة "أنا أرى"

املواد:

كتب

التعليامت:

دع طفلك يختار كتاباً لقراءته معاً.
تصفح الكتاب وأقرأ القصة وأرش إىل الصور.
أثناء القراءة ،إستخدم الصور للعب أنا أرى .عىل سبيل املثال ،إذا كان هناك صورة لفيل ،قل أنا أرى
بعيني الصغرية شيئاً ما بأنف طويل ِ
وأعط طفلك بعض املعلومات من خالل وصف األلوان واألشكال.
شجع طفلك عىل إختيار الصور من الكتاب وتخمينها.
تناوبا يف إختيار الصور وتخمينها.
إضغط هنا للمزيد من أنشطة القراءة.

نصيحة اليوم:
إجعل قراءة الكتب يف روتني طفلك اليومي.
شجع طفلك عىل متثيل القصص من الكتب.
قم بزيارة املكتبة  Windsor Public Libraryاملحلية مع طفلك.
إمتلك رفاً لكتب يشمل عىل مجموعة متنوعة من مواد القراءة مبا يف ذلك :الكتب املصورة،
والخرائط ،واملجالت ،والصحف وما إىل ذلك.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

