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مرحلة ما قبل اإلبتدائية

القراءة:
التعلُّم في المنزل
مراحل القراءة
يمر طفلكم في مراحل مختلفة مع تعلُّمه القراءةَّ .
تذكر أن األطفال
يتعلمون بوسائل مختلفة ووفق وتائر متنوعة ،لذا يجب التحلي
بالصبر ودائ ًما تشجيع طفلك على ما يبذل من جهود.
إقرأ المواد التي يستمتع بها طفلك فع ًال كي يتعلَّم
ويعتاد حب القراءة!
القارئين المقلدين لألدوار
مع نمو طفلكم وتطوره ،فإنه سيبدأ في اإلهتمام بالكتب والكلمات
التي يراها حوله وفي محيطه.
قد يبدأ الطفل في تقليدك من خالل إمساك الكتب بطريقة صحيحة
وتقليب الصفحات بدقة والتظا ُهر بالقراءة عبر اإلعتماد على
الصور وعلى ذاكرته إلعادة تالوة القصص .كما قد يتعلَّم الطفل
الفرق بين غالف الكتاب األمامي والجلدة الخلفية ،ويفهم أن
الكلمات والصور مختلفة وأن الكلمات المطبوعة تتضمن رسائل.
يمكنك دعم طفلك من خالل:
• القراءة معه كل يوم.
• تشجيعه والثناء على أي جهود إزاء تظاهره بالقراءة.
• أن تُبيِّن له بأن الصور تساعد على شرح القصة.
•	قراءة القصص ال ُم َّ
فضلة وال ُمحبَّبة للطفل عدة مرات  -فالتكرار
واأللفة تبني الثقة لديه.
•	عدم توجيه النقد إليه إذا إرتكب األخطاء  -فتعلُّم القراءة
يستغرق الوقت.
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القراء التجريبيون
غالبًا ما يقوم طفلك في هذه المرحلة بالقراءة عبر النظر إلى
يتعرف على
الصور واإلستعانة بما يتذكره من القصة .كما إنه قد َّ
بعض المفردات لكن تركيزه سيكون على معنى النص ً
بدال من
قراءة كل كلمة بشكل صحيح.
يمكنك أن تدعم طفلك من خالل:
• القراءة معه كل يوم.
• تشجيعه على المبادرة والشروع بالقراءة والثناء على محاوالته.
	تح َّدث إليه عن األصوات والكلمات والسمات المميزة الهامة في
•
الكتب والنصوص األخرى كالعناوين وقوائم التس ُّوق والصحف.
•	تح َّدث إليه عن شخصيات الكتب والمسارات في القصص
والروايات.
شجعه في التعبير عن آرائه حول ما يحدث في القصة.
• ِّ
• استمر في قراءة قصصه ال ُم َّ
فضلة مرة تلو األخرى.
أطفئ التلفزيون .إذ يسهل على الطفل التركيز
إن لم يكن هناك ما يلفت إهتمامه وتركيزه.

