Arabic

روضة األطفال

القراءة:
التع ّلم في المنزل
مراحل القراءة
قُـراء لِعب األدوار
كلما كبر طفلكم ونمى ،كلما بدأ يهت ّم بالكتب والكلمات التي يراها من
حوله.
قد يبدأ بتقليدكم بطريقة مسك الكتب باإلتجاه الصحيح ،وقلب الصفحات
بدقة والتظاهر بالقراءة بواسطة استخدام الصور وذاكرته إلعادة إخبار
القصص .يتعلمون أيضا ً الفارق بين أول الكتاب وآخره ،ويدركون
بإن الكلمات والصور مختلفة ،وبإن الكلمات المطبوعة تحتوي على
رسائل.
يمكنكم مساندة أبنائكم بواسطة:
• القراءة معهم كل يوم

أطفئوا التلفزيون .من األسهل
أن ير ِّكز طفلكم عندما
ال يكون هناك ما يلهيه.
•	أجيبوا على أسئلة طفلكم حتى لو قاطعوا تواصل القصة
•	لتكن رواية القصة والقراءة ممتعة ،قوموا بتقليد أصوات مختلف
الحيوانات وتغيير صوتكم حسب الشخصية في القصة.
بعد أن تنتهوا من القراءة مع طفلكم:
• تحدثوا عن القصة

•	تشجيع أي محاوالت للتظاهر بالقراءة والثناء عليهم

• دعوهم يعيدون القصة لكم

•	قراءة القصص المفضلة لديهم مراراً وتكراراً :فاإللفة تنمّي الثقة

•	تحدثوا عما حدث ومتى وأين حدث ،مثاالً على ذلك :من كان
الشخص المفضّل لديكم في القصة؟

• التبيان لهم بإن الصور تساعد في إخبار القصة
•	عدم انتقادهم عندما يخطئون :التعلم على القراءة يستغرق الوقت!
أفكار حول القراءة
عندما تقرأون مع طفلكم:
•	اجعلوهم ينظرون إلى الصور ويخبروكم عمّا يمكن أن تكون
القصة

•	توقفوا بين الحين واآلخر واسألوا :برأيك ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وما الذي يجعلك تفكِر هكذا؟ إقبلوا إجاباتهم حتى لو لم تكن
صحيحة تماما ً
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أفكار أخرى حول القراءة:
• تحدثوا عن الصور في الكتب واجعلوا طفلكم يخترع قصته
الخاصة.
قص الروايات
• زوروا مكتبتكم المحلية وقت حصص ّ
والستعارة الكتب السمعية.
• قدّ موا الكتب إلى طفلكم كهدايا.
• شجعوا طفلكم على اإلصغاء إلى ألفاظ الكلمات التي
يعرفونها ،مثلصوت «ش».
• إجعلوا طفلكم يبحث عن األحرف التي ربما يعرفها مثل
تكون إسمه.
األحرف التي ّ

