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مرحلة ما قبل اإلبتدائية

القراءة:
التعلُّم في المنزل
القراءة مع طفلك مسألة هامة!
يُط ِّور طفلكم مهارات ُمبكرة بالغة األهمية في القراءة وذلك من
شجع طفلك على إستكشاف
خالل اللعب والكثير من
التواصلِّ .
ُ
وشجع العائلة واألصدقاء على
متنوع من الكتب وأناشيد األطفال ِّ
القراءة لطفلك.
تُبيّن القراءة لطفلك إن للقصص بداية وفاصل ونهاية وتساعدهم
على تف ُهم األصوات واألنماط في الكلمات .ومع تعلُّم طفلك
وتط ُّوره في المدرسة فإنه يعتمد على هذه المهارات لتطوير
التعلُّم والمهارات اإلجتماعية ناهيك عن المهارات الشخصية
واإلستيعاب والتف ُهم.
إن بلوغ مرحلة القارئ تستغرق وق ًتا .وإن التح ُّدث سويًا
وإستكشاف الكتب مع طفلك يوميًا يساعده على تنمية حبه
وتعلُقه بالقراءة.
ماذا يمكنني فعله؟
هناك الكثير من مهارات القراءة ال ُمبكرة التي يحتاج إليها طفلك
قبل أن يُصبح قار ًئا واثق النفس .وتشمل هذه مهارات التح ُّدث
واإلصغاء ،تعلُّم ما تتضمنه األصوات والكلمات ،والمشاركة سويًا
في الكتب.
يتعلَّم طفلك الكثير من األمور من خالل اللعب والذي يتضمن

اإلستكشاف والتقصي والتمثيل والتقليد والتخيُّل والبناء وصناعة
األشياء واألفعال.
حاول أن:
•	تُتيح الوقت للتح ُّدث إلى طفلك واإلصغاء إلى ما يقوله.

•	إلعب معه ألعاب مثل التخيُّل وألعاب األلواح وأنا أرى وبعض
ألعاب ورق الش َّدة (كوتشينا) البسيطة.
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•	شاركه في القيام سويًا باألنشطة كالذهاب إلى حديقة الحيوانات،
والنظر إلى الشاخصات ،وكتابة لوائح التس ُّوق ،وقص الكلمات
والصور بالمقص.
استعمل المكتبة العامة المحلية
تشكل المكتبات العامة ثروة ال تنضب للقارئين الصغار حيث فيها
سلسلة كبيرة من الكتب واألقراص السمعية والبصرية ال ُمدمجة
والمجالت ومجالت شخصيات الكرتون .إن زيارتكم للمكتبة
المحلية وسيلة رائعة من أجل:
• أن تتشارك مع طفلك قيمة الكتب والقراءة.
• إنخراط كل أفراد األسرة في أنشطة القراءة المنتظمة.
•	التفتيش عن ُ
الكتاب ال ُمفضلين عند طفلك وكذلك األمر بالنسبة
لرسام الصور التوضيحية.
•	استعمال الموارد التي قد ال تكون متوافرة لديكم في المنزل
كأجهزة الكمبيوتر ً
مثال.
• المشاركة في أنشطة العطل واإلجازات.

قراءة الكتب
هاري ماكليري واألصدقاء بقلم لينلي دود
صغار البوم بقلم مارتين واديل
من أغرق القارب؟ بقلم باميال آلين
بريد ميركات بقلم إميلي چراڤيت
حيوان وامبات بدأ بالتجوال بقلم مايكل مورپورچو

