ألولياء أمور األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  8و  12سنة

أفكار للقراءة بصوت عا ٍل مع أطفالكم
بصفتكم أب أو أم ،يمكنكم مساعدة أطفالكم على تطوير والحفاظ على
حب القراءة  -وهذا يساعدهم على تطوير حب التعلّم.
عال في المنزل مع أطفالكم ،فإن هذه التجربة
عندما تقرأون بصوت ٍ
تخلق ذكريات ومشاعر االنتماء واألمان لهم .كما أنها تساعد أطفالكم
على تعلّم أشياء جديدة ،والتفكير في أفكار اآلخرين ،والتساؤل عن العالم
حولهم.
القراءة هي للمتعة وكذلك للتعلّم .وإليكم بعض األفكار لدعم أطفالكم
بحيث يرون القراءة كشيء مثير لإلهتمام وممتع.

قبل البدء بالقراءة
• اجعلوا أنفسكم مرتاحين ،وإسترخوا وال تكونوا متسرعين .كونوا
هادئين فعالً لإلستمتاع بالتجربة!
• عندما تقرأون كتابا ً مألوفاً ،اسألوا طفلكم إذا كان بإمكانه تذ ّكر ما
حدث في المرة األخيرة التي قرأتم فيها الكتاب ،واجعلوه يستمع
وينتبه إلى شخصيات وأحداث معينة.
• عندما تقرأون كتابا ً جديداً ،إبحثوا فيه مسبقا ً حتى تعرفوا الكلمات
والمفاهيم والحاالت التي يمكنكم التحدث عنها.

• تحدثوا مع طفلكم عما تقرأونه قبل البدء .على سبيل المثال ،إذا كانت
أحداث القصة في بلد آخر ،تحدثوا عن شيء تعرفونه عن ذلك البلد مثل
الطعام أو مبنى معروف أو ما يرتديه الناس .ويمكنكم أيضا ً التحدث عن
األسئلة التي لديكم.
• اطلبوا من طفلكم توقّع ما يعتقد أنه سيحدث ولماذا يعتقد ذلك .ويمكنه
الحصول على أفكار من عنوان الكتاب ،وصفحة الغالف ،ومن الصور
والرسوم البيانية ،ومن األحداث التي تتكشف في القصة.

بينما أنتم تقرأون
• قوموا بالقراءة بصوت مرتفع وبوتيرة مريحة مما يمنح طفلكم الوقت
الكافي لبناء صورة في ذهنه عن الذي يسمعه .الخيال هو وسيلة قوية
للتعلم.
• إذا كان الكتاب يحتوي على رسوم توضيحية ،قوموا بإعطاء طفلكم
الوقت الكافي للنظر فيها .وهذا يمكن أن يش ّكل فرصة لتوسيع مفرداته
من خالل تعلّم كلمات جديدة .وعلى سبيل المثال“ ،يبدو ديفيد ’متخوفا ً
‘في الصورة ،أليس كذلك؟ يعني ’التخوف ‘أن يكون اإلنسان قلقا ً بشأن
شيء ما قد يحدث ”.يمكنكم أيضا ً التحدث عن الكلمات ذات المعنى
المماثل للتخوف  -على سبيل المثال ،قلِق ،أو مهموم ،أو متشكك ...

يولد األطفال وهم مستعدون للتعلم ،ويستفيدون بشكل كبير منذ
الوالدة مباشرة من كونهم ملفوفين في حضن الوالدة/الوالد الدافئ
بينما يشاركون األصوات وأنماط اللغة وصور كتاب قصص عن
موضوع مفضل .وحتى بعد أن يتمكن األطفال من القراءة بأنفسهم
فإنهم يستمرون في االستفادة من (واإلستمتاع) بمشاركة الكتب
مع والديهم .ولذلك ال تتوقفوا عن القراءة لهم.
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كل من الكلمات
• في الكتب غير الخيالية ،يت ّم غالبا ً تقديم المعلومات في ٍ
والصور .توقفوا عند المخططات البيانية والخرائط والجداول والصور-
وشجعوا طفلكم على التحدث عما يمكنه تعلمه من هذه األشياء.
• حيث تسمح القصة ،توقفوا وتبادلوا األفكار وردود الفعل .على سبيل
المثال “أتساءل كيف تشعر <الشخصية الرئيسية>حول ذلك؟”
• يحب األطفال سماع قصص شخصية ،ولذا شاركوا بقصصكم عندما
تستطيعون ذلك خالل القراءة .على سبيل المثال “ ،لقد حدث ذلك لي ذات
مرة و ”...
• أعطوا طفلكم فرصة للرد وطرح أسئلة حول الكتاب.
• إذا كنتم ال تقرأون القصة كاملة في جلسة واحدة ،قوموا باإلنتهاء عند
جزء مثير أو دراماتيكي من القصة بحيث ال يستطيع طفلكم اإلنتظار
لمعرفة ماذا سيحدث بعد ذلك.
• شجعوا طفلكم على أخذ دور لقراءة بعض ما في الكتاب ولكن ال تصرّون
على ذلك.
• استمتعوا بصوتكم .تحدثوا بصوت رفيع عندما تكون الشخصية عبارة
عن فأر وصوت خشن إذا كانت الشخصية غاضبة .قوموا بعمل
المؤثرات الصوتية مثل “ طنين  ”Buzzو “ بوم  ”boomلبعث الحيوية
في القصة .وفي األجزاء الحزينة ،تحدثوا بشكل أبطأ وصوت منخفض.
وفي األجزاء السعيدة ،تحدثوا بصوت أسرع وأكثر حماسة.

عندما تنتهون من القراءة
• تحدثوا مع طفلكم حول ما الذي قمتم بقراءته للتو .على سبيل المثال
“ما هو الشيىء الذي جعلتك القصة تفكر فيه ؟” إذا كانت غير خيالية،
“أخبرني بشيء جديد تعلمته”.
• تحدثوا عن الحقائق أو األحداث من الكتاب باإلضافة إلى الشخصيات
ُ
ُ
“تصورت “ ، ”...أعجبني ...
الحظت ، ”...
والصور والمعنى“ .لقد
(أو” لم يعجبني “ )...و” أنا أتساءل عما إذا كان “ ...اسألوا طفلكم ما
الذي قام بمالحظته أو تصوّره أو أعجبه /لم يعجبه وجعله يتساءل.
• شجعوا طفلكم على التعبير عن آرائه الخاصة وتوضيح سبب اعتقاده
بذلك.
• إسألوا طفلكم األسئلة لجعله يف ّكر ويتحدث .استخدموا األسئلة المفتوحة
بدالً من األسئلة التي تحتاج فقط إلى إجابة بنعم أو ال .وعلى سبيل المثال
“لماذا تعتقد أن هذه الشخصية ستكون صديقا ً جيداً؟” أو “ماذا ستفعل في
تلك الحالة؟” أو “ماذا تعرف عن الضفادع أيضاً؟”
• اربطوا األحداث من القصة باألشياء التي يعرفها طفلكم بالفعل أو
إختبَرها.
• شجعوا طفلكم على إعادة سرد القصة أو رسم صورة  -أو حتى تمثيل
أجزاء من القصة.
• تحدثوا عن القصة في أوقات أخرى ،وفي المحادثات العامة.
تشجّع منظمة “ال تتوقفوا أبداً عن القراءة!” ()Never Stop Reading
عال حتى عندما يستطيع أطفالهم القراءة
العائالت على القراءة بصوت ٍ
بأنفسهم.

تُظهر األبحاث أن القراءة بصوت مرتفع تحسّن من معرفة ومفردات
األطفال ،باإلضافة إلى تحسين كتابتهم وفهمهم .ومن خالل االستماع إلى
أطفالهم يقرأون بصوت عال ،فإن األسر تدعم تعلّم أطفالهم ،وتزيد من ثقتهم
وشعورهم باألمان.

تُستخدم مصطلحات “الكتاب” و “القصة” بشكل عام لإلشارة إلى ماذا تقرأ
عال مع أطفالكم في أي
وحول ما الذي تقرأه .يمكنكم القراءة بصوت ٍ
مكان  -في المنزل وخارجه أو اي مكان آخر  -واستخدموا مجموعة من
المواد بما في ذلك الكتب والنشرات وكلمات األغاني وكتب الطبخ.

القراءة إلى األطفال ومعهم ،لها أيضا ً فوائد اجتماعية وعاطفية – حيث تعزز
المزاج اإليجابي واإلحساس بالعافية.
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