
القراءة لألطفال أمر مھم
كیف تساعد طفلك بالكتب

ما الكتب المفیدة لطفلك؟
– ثمة كتب لكل األعمار.

– والعدید من الكتب متوفرة بلغات عدة.
– شارك طفلك في اختیار أحد الكتب.

– سواء في الحضانة أو المدرسة أو في متجر الكتب،
ستحصل على توصیات بالكتب المفیدة.

اكتشف المكتبة مع طفلك!
في المكتبة یتسنى لك ولطفلك
– التعرف على الكتب المفیدة
– مطالعة الكتب واستعارتھا

– تصفح المجالت
– حضور جلسات روایة القصص أو سینما الكتب

المصورة

جدیر بالذكر:
ھناك العدید من التطبیقات النافعة للكتب المصورة والكتب

الصوتیة.
لكن القراءة معا أفضل لطفلك.

ألنھ عندما تقرأ لھ
– یتسنى لطفلك ضبط وتیرة القراءة

– بإمكان طفلك أن یتحدث معك بشأن الكتاب

ً

تتوافر كل أسبوع قصص مجانیة جدیدة للقراءة لألطفال
الذین تتراوح أعمارھم بین 3 و 5 و 7 سنوات تحت ھذا

www.einfachvorlesen.de الرابط

أظھرت األبحاث أن:
القراءة للطفل أمر ھام لھ.

للفتیان وللفتیات على حد سواء.

ألنھ عند القراءة لطفلك تجعلھ یدرك أن قراءة الكتب
والقصص أمر ممتع.

ُاألطفال الذین تقرأ لھم القصص،
– یتعلمون القراءة بنحو أسرع في سن مبكرة

– ینالون درجات أعلى في المدرسة
ً– غالبا ما یستمتعون بقراءة الكتب

– یتعلمون اإلنصات بتركیز
ُ– یتعلمون كلمات جدیدة ویفھمون الجمل المعقدة

ًوأظھرت األبحاث أیضا أن:
الحضانة والمدرسة لھما دور مھم في تعلم القراءة.

أما الدور األھم على اإلطالق فیقع على عاتقكم أنتم: أیھا
الوالدین!

أظھروا ألطفالكم متعة القراءة.

بیانات الناشر
الناشر:

وزارة الثقافة والشباب والریاضة في بادن فورتمبیرغ
صندوق برید 103442 ، 70029 شتوتجارت

ً

ھیئة التحریر:
شتیفان كلوتس، أنیتھ جراف، أنیا بیرنتزناي

الرسومات والتصمیم: كیم ھوس

الطبعة:
250.000
مایو 2019

نسخةیمكنك العثور على ھذا المنشور على اإلنترنت أیضا تحت
ھذا الرابط:

www.km-bw.de/Service/Publikationen
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من یستطیع أن یقرأ لألطفال؟
،بإمكان أي أحد أن یقرأ لألطفال: األب واألم، الجد والجدة

األخ واألخت ، ...

متى یمكن البدء في القراءة على مسامع األطفال؟
احرص على البدء في وقت مبكر: فحتى األطفال الصغار

لدیھم شغف بالكتب وبالقراءة لھم.

أین یمكن القراءة لألطفال؟
ابحث عن مكان ترتاح فیھ أنت وطفلك.

كم مرة ینبغي القراءة؟
اقرأ لطفلك كل یوم ما أمكن ذلك

ویكفیك في ذلك بضع دقائق.

ما اللغة المفضلة للقراءة للطفل؟
اقرأ لطلفك بلغة تتقنھا أنت. سواء كان ذلك بالعربیة أو بأي

لغة أخرى.

من یستطیع أن یقرأ لألطفال؟من یستطیع أن یقرأ لألطفال؟
بإمكان أي أحد أن یقرأ لألطفال: األب واألم، الجد والجدةبإمكان أي أحد أن یقرأ لألطفال: األب واألم، الجد والجدة

طریقة القراءة:
اعرض على طفلك أوًال

الصور الموجودة في الكتاب.
ًكونوا معا قصة مما ترونھ في الصور. ّ

ثم اسأل طفلك: „ھل عثرت في الصورة على...؟”، „ماذا
یفعل...؟”، ماذا یحدث في...؟“

اقرأ على مسامع طفلك من الكتاب.
بإمكان طفلك أثناء ذلك:

ّ– أن یطرح أسئلة ویعبر عن رأیھ
ّ– أن یقلب صفحات الكتاب لألمام والخلف

– أن یحدد لك متى تواصل القراءة

ًیمكنك أیضا مناقشة الكتاب مع طفلك.
اسألھ على سبیل المثال:

ُ– “فیم تفكر الفتاة اآلن یا ترى؟„
– “في اعتقادك إالم سؤول األمر؟„

– “ما شعور الفتى اآلن؟„

جدیر بالذكر:
األطفال یفضلون اختیار الكتب بأنفسھم.

لھذا ینبغي أن یتسنى لطفلك الوصول إلى الكتب
بدون تعقیدات.

القراءة لطفلك:
ھي وقت ثمین تقضیھ مع طفلك

جدیر بالذكرجدیر بالذكر
األطفال یفضلون اختیار الكتب بأنفسھماألطفال یفضلون اختیار الكتب بأنفسھم

لھذا ینبغي أن یتسنى لطفلك الوصول إلى الكتبلھذا ینبغي أن یتسنى لطفلك الوصول إلى الكتب
بدون تعقیداتبدون تعقیدات

والقراءة لطفلك تعني أیضا:
التفكیر معا في الناس واألشیاء

ً
ً

ربما یرغب طفلك في معاودة سماع
ًالقصة نفسھا مرارا وتكرارا. ً

وھذا ال بأس بھ! فسرعان ما سیحفظ القصة ویمكنھ
المشاركة أثناء قراءتھا لھ.

إذا كان طفلك في مرحلة تعلم القراءة:
في البدایة قد تكون القراءة مرھقة.

فعلیك مواصلة القراءة لھ.
تناوب القراءة أنت وطفلك.

ًإذا كان طفلك قادرا على القراءة بنفسھ بالفعل:
 دع طفلك یقرر ما یرید قراءتھ.

قد تكون قصصا ھزلیة أو مجالت.
–

ً
– دع طفلك یقرر بأي لغة یحب أن یقرأ.

– ثم اسأل طفلك عما قرأه بالفعل.
ً– اطلب من طفلك أن یقص علیك شیئا من الكتاب.

القراءة للطفل تشمل:
التحدث بشأن الكتب والقصص
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