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الصف األول والثاني

القراءة :
التع ّلم في المنزل
المزيد من األفكار حول القراءة
إقرأوا معا ً
عندما تقرأون مع أطفالكم:
•	شجعوهم على أن يقرأوا لكم
•	تحدثوا عما يحدث في القصة والصور
•	أشيروا إلى الكلمات األساسية في القصة واشرحوا لهم معنى
الكلمات التي ال يعلمونها
•	إجعلوهم يدلّونكم على الكلمات التي يعلمونها
إن التظاهر في اللعب أو لعب ألعاب تمثيلية مثل مشهد في
متجر أو في المدرسة أو المنزل أو المطعم ،يساعد األطفال
على تعلم المفردات وكيف نستخدم القراءة في حياتنا
اليومية.

عندما يصل أطفالكم إلى كلمة ال يعلمونها ،شجعوهم على
النظر إلى أحرف الكلمة واطلبوا منهم محاولة لفظ جميع
أجزاء الكلمة ،واعطوهم الوقت الكافي للقيام بذلك.
بعد أن تنتهوا من القراءة مع أطفالكم:
•	أطلبوا منهم إعادة إخبار القصة بكلماتهم الخاصة لكم أو ألحد أفراد
العائلة اآلخرين

•	إسألوهم عن أحداث وشخصيات القصة ،مثالً :من كانت الشخصية
المفضّلة لديك؟ و أين وقع ذاك الحدث؟
•	قارنوا الشخصيات الموجودة في الكتاب مع أشخاص تعرفونهم
•	تحدثوا عن سبب كتابة الكتاب والعبرة من القصة ومعانيها
•	إسألوهم عما تعلموه إذا كان الكتاب يحتوي على وقائع كثيرة

•	توقفوا واسألوا :برأيكم ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وما الذي يجعلكم
تفكِرون هكذا؟ إقبلوا إجاباتهم حتى لو لم تكن صحيحة تماما ً

•	أشيروا إلى إسم المؤلّف ،وإذا كانوا مستمتعين في الكتاب ،إقترحوا
عليهم قراءة كتاب آخر لنفس المؤلِّف.

•	إسألواأسئلة تبدأ بـ لماذا مثل :برأيكم ،لماذا ذكر الكاتب ذلك في
القصة؟

إن طريقة قراءتكم للقصة إلى أطفالكم يخلق فارقا ً كبيراً في
مدى استمتاعهم بالقصة .ق ِّلدوا أصوات الحيوانات المختلفة
وغ ّيروا صوتكم حسب اختالف الشخصيات.

•	شجعوهم على المشاركة في الكلمات أو الجمل التي تكون على
القافية المتكررة في القصة

•	أجيبوا على أسئلتهم حتى لو قاطعوا سير القصة :ال تنسوا بإنكم قد
طلبتم منهم إعطاء رأيهم!
إقرأوا األشياء التي يستمتع بها أطفالكم بالفعل بحيث
حب القراءة!
يتعلمون ّ

تجدون المزيد من
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صفحات حقائق حول التعلم في المنزل
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