
األطفال من )٤-٦ سنوات(
قصيدة  وحركة

املواد:

قصيدة مفضلة

التعليامت:

إضغط هنا ملساعدة طفلك عىل إختيار قصيدة أو إستخدم قصيدته املفضلة.

إقرأ القصيدة لطفلك ببطء، وأحرض كل مواهبك الدرامية أثناء القراءة.

شجع طفلك عىل متثيل القصيدة أمام أفراد األرسة.

كونوا جمهوراً مشجعاً لطفلك.

إضغط هنا لإلستامع إىل “Drum Dream Girl” بقلم مارغريتا إنجل.

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
يوميات القراءة 

املواد:

دفرت املالحظات

قلم حرب

التعليامت:

إبدأ بعمل دفرت يوميات ملتابعة الكتب التي ستقرأها.

أكتب ما ييل لكل كتاب تقرأه:

املؤلف

العنوان

الرسام

تاريخ البدء يف قراءة الكتاب

تاريخ اإلنتهاء من قراءة الكتاب

التقييم )ميكنك تقييم كل كتاب من 1-5 نجوم بناًء عىل مدى إعجابك به(

ماذا حدث بهذا الكتاب ميكنك )الرسم أو الكتابة(

الشخصيات

الخلفية

اللحظات املفضلة

عد الكتب التي قرأتها خالل الشهر، وإفعل اليشء نفسه يف نهاية العام.

إلِق نظرة بني الحني واآلخر عىل دفرت يومياتك لتتذكر الكتب التي قرأتها.

إضغط هنا للمزيد من األفكار. 

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
تزود الكتب األطفال باملعرفة واملعلومات عن األشخاص واألماكن والثقافات والتاريخ، كام أنها تُعرف 
األطفال عىل عامل من الخيال. قراءة الكتب تُغني لغة األطفال ومفرداتهم، وتُعرضهم لتجارب جديدة. 
تقدم الكتب اإلرشاد وتساعد يف توضيح القيم وتشجع القراء عىل التفكري يف الصواب والخطأ. كام أنها 

أيضاً مسلية، وتجعلنا نضحك أو نبيك، وتلهمنا عىل التفكري. يف هذه النرشة، نوفر لك األنشطة التي 
ستشجع طفلك عىل القراءة أكرث. 

األنشطة: 
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

كتب بال كلامت

املواد:

كتب بال كلامت

التعليامت:

ضع كتباً يف مكان لعب طفلك.

عندما يختار طفلك كتاباً، أجلس معه وقلب الصفحات معاً.

تابع إهتاممات طفلك، تحدث عن الصور املوجودة يف الكتاب.

قم بتكوين قصة بسيطة للربط بني الصور والروتني اليومي لطفلك أو تجاربه.

إضغط هنا للحصول عىل قامئة بالكتب الجيدة لألطفال.

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
متهيد الطريق للقراءة

املواد:

دمى مختلفة وأغراض منزلية

كتب

التعليامت:

إجمع عدة كتب حول موضوع واحد، عىل سبيل املثال: حيوانات الغابة، مغامرات الشاطىء، وما إىل ذلك.

قم بإنشاء مكان يشبه الكتب التي إخرتتها.عىل سبيل املثال، إذا أردت أنت وطفلك قراءة كتب عن 
مغامرات الشاطىء، أحرض منشفة، وسلة النزهة، ونظارات شمسية، وغريها.

إنشاء أماكن للقراءة سيساعد طفلك عىل دخول العامل الخيايل للكتب. 

إضغط هنا للحصول عىل كتب مجانية عىل اإلنرتنت لألطفال.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
كن معلامً للقراءة 

املواد:

كتب

التعليامت:

دع طفلك يختار كتاباً وأقرأوه معاً.

شجع طفلك عىل التحدث عام حدث يف الكتاب، وأسأله عن أي جزء من الكتاب أعجبه.

أطلب من طفلك التظاهر بأنه معلم ويقرأ الكتاب ألفراد األرسة.

أخرب طفلك بأن املعلم يطرح أسئلة ملساعدة الطالب عىل فهم القصة.

ميكن لطفلك أن يطرح أسئلة عىل الحارضين مثل: "ماذا سيحدث يف القصة؟"، "ما هي الشخصية املفضلة 
لديهم؟"، "هل أعجبتهم النهاية؟".

إضغط هنا لإلستامع إىل ”Where Are You?i” بقلم سارة ويليامسون.
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قوي إهتامم طفلك بالكتب          

إحتفظ مبجموعة متنوعة من مواد القراءة يف املنزل.
قم بزيارات متكررة للمكتبة وحولها إىل مغامرات.

إقرأ الكتب يومياً مع أطفالك الصغار وشجع األطفال األكرب سناً عىل مامرسة القراءة بصوت عاٍل.
أظهر اإلهتامم بقراءة طفلك.

أربط األحداث يف الكتب بتجارب طفلك الخاصة.

https://www.familyfriendpoems.com/poem/lets-preserve-our-nature
https://www.youtube.com/watch?v=cfMSbC7T6Jw
https://www.waterford.org/resources/journal-prompts-for-kids/
https://www.verywellfamily.com/books-for-infants-and-toddlers-290537
http://www.magickeys.com/books/
https://www.youtube.com/watch?v=34UihBwASD8

