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مرحلة ما قبل اإلبتدائية

القراءة:
التعلُّم في المنزل
المزيد من أفكار القراءة
القراءة سو ًيا
عندما تقرأ مع طفلك:
•	اطلب منه النظر إلى الصور في الكتاب إلعطائه فكرة عما قد
تكون عليه القصة.
•	تكلَّم عما يحدث في القصة وفي الصور.
•	أشِ ر إلى المفردات الرئيسة في القصة واشرح الكلمات التي قد
ال يعرفها الطفل.
	شجع الطفل على المشاركة في المفردات أو الجمل ال ُمقفاة
• ِّ
والمكررة في القصة.
المتواردة
َّ
•	توقف وإسأل :ما الذي سيحدث بعدئذ؟ ولماذا تعتقد إن
ذلك سيحدث؟  -عليك بقبول إجابات الطفل حتى إن لم تكن
صحيحة تما ًما.
•	اسأل الطفل عن األحداث والشخصيات في الكتاب.
•	تكلَّم عن القصة أو اطلب من طفلك أن يخبرك عن القصة
ً
مستعمال مفرداته عند إنتهاءك من القراءة  -فذلك يساعد الطفل
على معرفة البداية والفاصل الوسطي ونهاية القصة.
	اجب على أسئلته حتى إذا أ َّدى ذلك إلى مقاطعة تالوة القصة -
• ِ
َّ
وتذكر أنك أنت قد طلبت منه آراءه!
من األهمية بمكان أن ُتك ِثر من الثناء على طفلك
عند تعلُّمه القراءة .أغدق عليه الثناء عندما يحاول
قراءة كتاب وتج ُّنب إنتقاده إذا خطأ بشيء ما حتى
وإن بدا لك ذلك سه ًال من وجهة نظرك .ويحتاج
بعض األطفال إلى الكثير من الثناء والتشجيع.

ستعثر على المزيد -
صفحات وقائع التعلُّم في المنزل
من الموقع education.wa.edu.au
© Department of Education, Western Australia, 2015

هناك الكثير من األشياء التي يمكن قراءتها بما في ذلك
أناشيد األطفال؛ القصص؛ كتب الواقع غير المتخ َّيل؛
كتب الديناصورات والحيوانات األليفة؛ كتب تصنعوها
سو ًيا؛ قصص وأشعار فكاهية؛ كتب المزاح واللهو؛
مواقع اإلنترنت وكتب األقراص ال ُمدمجة؛ كتب الصور
المتحركة؛ الصحف ،الكاتالوچات والمجالت؛ كتب
وصفات الطعام؛ خارطات الطريق؛ والقواميس.
أساليب القراءة
شجعه على النظر
•	عند وصول طفلك إلى كلمة ال يعرفهاِّ ،
إلى حروف تلك الكلمة واطلب منه محاولة النطق بأصوات
الحروف أو أجزاء من تلك الكلمة  -أعطِ ه الوقت الكافي
للقيام بذلك.
•	اذا كنت تعتقد أن الطفل يعرف كلمة ما ،اطلب منه العودة
إلى بداية الجملة وأن يحاول مرة أخرى .قد يساعد ذلك
أحيا ًنا في إعطاء الطفل فكرة عن الكلمة من خالل اإلصغاء
إلى بقية القصة.
شجعه
•	إذا كنت تعتقد أن طفلك يعرف كلمة ما ،أتلِها عليه ثم ِّ
لمواصلة القراءة.
•	عند اإلنتهاء من القصة ،إرجع إلى تلك الكلمات التي لم يكن
يعرفها طفلك وساعده على معرفة هذه الكلمات.
إن األطفال الذين يستمتعون بالقراءة في المنزل
نجاحا في أنشطة القراءة ال ُمبكرة
سيكونوا أكثر
ً
في المدرسة.

