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الصف األول والثاني

القراءة :
التع ّلم في المنزل
مراحل القراءة
يمرّ الطفل بمراحل مختلفة وهو يتعلم القراءة .تذ ّكروا بإن األطفال
يتعلمون بطرق مختلفة وبسرعات مختلفة ،فتحلـّوا بالصبر ودائما ً
شجعوا أطفالكم على الجهود التي يبذلونها.
قُـراء لِعب األدوار
كلما كبر أطفالكم ونموا ،كلما بدأوا يهتمّون بالكتب والكلمات التي
يرونها من حولهم.
قد يبدأون بتقليدكم بطريقة مسك الكتب باإلتجاه الصحيح ،وقلب
الصفحات بدقة والتظاهر بالقراءة بواسطة استخدام الصور وذاكرتهم
إلعادة سرد القصص .يتعلمون أيضا ً الفارق بين أول الكتاب وآخره،
ويدركون إن الكلمات والصور مختلفة ،وإن الكلمات المطبوعة تحتوي
على رسائل.
يمكنكم مساندة أطفالكم بواسطة:
• القراءة معهم كل يوم
•	تشجيع أي محاوالت للتظاهر بالقراءة والثناء عليهم
• التبيان لهم بإن الصور تساعد في إخبار القصة

القُ ّراء التجريبيون
خالل هذه المرحلة ،يقرأ أطفالكم في الغالب من خالل النظر في
الصور واإلستعانة بذاكرتهم حول القصة .كذلك ،فهم يتعرّ فون على
بعض المفردات ،ولكن تركيزهم يكون على معنى النصّ بدالً من
قراءة كل كلمة بشكل صحيح.
يمكنكم مساندة أطفالكم بواسطة:
• القراءة معهم كل يوم
•	تشجيعهم على محاولة القراءة والثناء على محاوالتهم
•	التحدث معهم عن األصوات واأللفاظ ،والكلمات والسمات
المثيرة لإلهتمام في الكتب والنصوص األخرى كالالصقات،
ولوائح التسوّ ق والجرائد
•	التحدث معهم عن شخصيات الكتاب وعن مضمون القصة
•	تشجيعهم على التعبير عن آرائهم حول ما يحدث في القصة
•	اإلستمرار في قراءة قصصهم المفضّلة مراراً وتكراراً.

•	قراءة القصص المفضلة لديهم مراراً وتكراراً :فاإللفة تنمّي الثقة
•	عدم انتقادهم عندما يخطئون :تعلم القراءة يستغرق وقتا طويال!
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أطفئوا التلفزيون .من األسهل أن ير ِّكز الطفل عندما ال يكون
هناك ما يلهيه.
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القُراء في مرحلة مبكرة
في هذه المرحلة ،يستطيع األطفال قراءة النصوص المألوفة .عندما
يقرأون نصوصا ً جديدة ،قد يقراون ببطء وتروٍّ إذ إنهم ير ّكزون على
كل كلمة محاولين قراءة ما يوجد على الصفحة بالتحديد .ويمكن أيضا ً
أن يبدأ أطفالكم بإخباركم عن رأيهم باألمور التي يكونوا قد قرأوها
وسبب تفكيرهم بهذه الطريقة.
يمكنكم مساندة أطفالكم بواسطة:
•	القراءة لهم بشكل متكرر وتشجيعهم على التحدث عن القصة
•	تشجيعهم على التعبير عن آرائهم حول األشياء التي يقرأونها
•	اإلشارة إلى الكلمات الشائعة والتحدث عنها
إن الثناء على طفلكم وهو يتعلم القراءة فعالً مه ّم.
تج ّنبوا انتقاد الطفل إذا أخطأ ،حتى لو بدا الجواب سهالً
بالنسبة إليكم .يحتاج بعض األطفال إلى تمرين كثير
وتشجيع كبير.
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•	تشجيعهم على تجريب وسائل مختلفة لمعرفة الكلمات التي ال
عال ،أو اإلستعانة بتلميحات
يعرفونها مثل لفظ الكلمة بصوت ٍ
من الصور وتلميحات أخرى تقدمونها لهم ،وقراءة الجملة مرة
أخرى ،ومتابعة القراءة حتى نهاية الجملة
•	سؤالهم عن سبب رأيهم بشيء حدث في القصة ،ولماذا يعتقدون
بإن أحد الشخصيات قال شيئا ً أو تصرّ ف بصورة معيّنة
•	تشجيعهم على التحدث عن كيفية توصّلهم إلى معرفة الكلمة التي
لم يكونوا يعرفونها من قبل
•	تدوين المالحظات على لوحة رسائل لكي يقرأوها وتشجيعهم
على كتابة مالحظاتهم أيضاً.

