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الصف األول والثاني

القراءة :
التع ّلم في المنزل
القراءة مع طفلكم أمر مهم للغاية!
تنمو مهارات القراءة المبكرة لدى الطفل عن طريق اللعب والكثير من
التواصل .شجّ عوا أطفالكم على استكشاف متنوّ ع من الكتب وأغاني
األطفال ،وشجعوا أفراد األسرة واألصدقاء على القراءة مع أطفالكم.
يتعلّم أطفالكم باستمرار بإن للقصص بداية وجسم الموضوع ونهاية،
كما تمنحهم القراءة فرصا ً لإلصغاء والتحدث عن األصوات والكلمات
واألشكال .كذلك ،فإن القراءة تساعد أطفالكم على استكشاف أفكار
وكلمات ومعلومات جديدة.
يستغرق اإلنسان وقتا ً لكي يصبح قارئاً .التحدث معا ً واستطالع
الكتب والقراءة مع أطفالكم كل يوم يساعدهم على تنمية حبّهم للكتب
وللقراءة.
ماذا أستطيع أن أفعل؟
هنالك مهارات عديدة في القراءة على أطفالكم تنميتها قبل ان يصبحوا
قُـرّ اءاً واثقين بأنفسهم .وتشمل هذه المهارات القدرة على المحادثة
واإلصغاء ،وتعلّم األصوات واأللفاظ والكلمات ،ومشاركة الكتب معاً.
ومع مواصلة أطفالكم تعلم القراءة ،من المهم أن تساعدوهم على تنمية
هذه المهارات في البيت عن طريق اللعب .إختاروا األلعاب التي تر ّكز
على مهارة المحادثة واإلصغاء مثل"يقول سيمون" ،شاهدوا العالم
المحيط بكم واستكشفوه ،وبالطبع إقرأوا الكثير.

قـراءة الكتب
( Owl babiesأطفال البوم)تأليف Martin Waddell
( Koala Louكواال لو) تأليف Mem Fox
( Meerkat mailبريد ميركات) تأليف إيميلي غرافيت
Emily Gravett
( Annie’s chairكرسي آني) تأليف ديبورا نيالند
Deborah Niland
( Diary of a wombatمذكرات وومبات) تأليف جاكي
فرينتش Jackie French
استعينوا بمكتبتكم المحلية
المكتبات كنز بالنسبة للقرّ اء الصغار ،حيث تض ّم نطاقا ً واسعا ً من
الكتب واألشرطة المدمجة (سي دي) ،وأشرطة الفيديو (دي في دي)،
والمجالت والقصص الكوميدية .زيارة مكتبتكم المحلية وسيلة رائعة لـ:
•	مشاركة قيمة الكتب والقراءة مع أطفالكم
•	إشراك كل أفراد العائلة في نشاطات منتظمة للمطالعة
•	البحث عن ال ُك ّتاب ومؤلِّفي الكتب المصوّ رة المفضلين لدى أطفالكم
•	إستخدام موارد قد ال تكون متاحة لكم في المنزل ،مثل أجهزة
الكمبيوتر
• المشاركة في نشاطات العطلة.
هناك أشياء كثيرة للقراءة بما فيها أغاني األطفال؛ كتب
القصص؛ كتب غير خيالية؛ كتب عن الدينوصورات
والحيوانات األليفة؛ قصص وأشعار مضحِكة؛ كتب فكاهة؛
كتب على أقراص مدمجة (سي دي) ومواقع إلكترونية؛ كتب
كوميدية؛ جرائد وكاتالوجات ومجالت؛ كتب طبخ؛ خرائط
الشوارع ،والقواميس.
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