أظﮭرت اﻷﺑﺣﺎث أن:
اﻟﻘراءة ﻟﻠطﻔل أﻣر ھﺎم ﻟﮫ.
ﻟﻠﻔﺗﯾﺎن وﻟﻠﻔﺗﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.
ﻷﻧﮫ ﻋﻧد اﻟﻘراءة ﻟطﻔﻠك ﺗﺟﻌﻠﮫ ﯾدرك أن ﻗراءة اﻟﻛﺗب
واﻟﻘﺻص أﻣر ﻣﻣﺗﻊ.
اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ُﺗﻘرأ ﻟﮭم اﻟﻘﺻص،
– ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻟﻘراءة ﺑﻧﺣو أﺳرع ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة
– ﯾﻧﺎﻟون درﺟﺎت أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
– ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣﺗﻌون ﺑﻘراءة اﻟﻛﺗب
– ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻹﻧﺻﺎت ﺑﺗرﻛﯾز
– ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻛﻠﻣﺎت ﺟدﯾدة وﯾﻔﮭﻣون اﻟﺟُﻣل اﻟﻣﻌﻘدة
وأظﮭرت اﻷﺑﺣﺎث أﯾﺿًﺎ أن:
اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﮭﻣﺎ دور ﻣﮭم ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة.
أﻣﺎ اﻟدور اﻷھم ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻓﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻛم أﻧﺗم :أﯾﮭﺎ
اﻟواﻟدﯾن!
اﻟﻘراءة.
أظﮭروا ﻷطﻔﺎﻟﻛم ﻣﺗﻌﺔ اﻟﻘراءة

اﻟﻘراءة ﻟﻸطﻔﺎل أﻣر ﻣﮭم
ﻛﯾف ﺗﺳﺎﻋد طﻔﻠك ﺑﺎﻟﻛﺗب

ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﺎﺷر
اﻟﻧﺎﺷر:
وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺑﺎدن ﻓورﺗﻣﺑﯾرغ
ﺻﻧدوق ﺑرﯾد  70029 ، 103442ﺷﺗوﺗﺟﺎرت
ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣرﯾر:
ﺷﺗﯾﻔﺎن ﻛﻠوﺗس ،أﻧﯾﺗﮫ ﺟراف ،أﻧﯾﺎ ﺑﯾرﻧﺗزﻧﺎي
اﻟرﺳوﻣﺎت واﻟﺗﺻﻣﯾم :ﻛﯾم ھوس
اﻟطﺑﻌﺔ:
250.000
ﻣﺎﯾو 2019
ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت أﯾﺿًﺎ ﺗﺣت
ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻌﺛورﻧﺳﺧﺔ
ھذا اﻟراﺑط:
www.km-bw.de/Service/Publikationen

ﻣﺎ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻔﯾدة ﻟطﻔﻠك؟
– ﺛﻣﺔ ﻛﺗب ﻟﻛل اﻷﻋﻣﺎر.
– 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 اﻟﻣﺟﻼت
– ﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎت رواﯾﺔ اﻟﻘﺻص أو ﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﻛﺗب
اﻟﻣﺻورة

ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر:
ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﻛﺗب اﻟﻣﺻورة واﻟﻛﺗب
اﻟﺻوﺗﯾﺔ.
ﻟﻛن اﻟﻘراءة ﻣﻌًﺎ أﻓﺿل ﻟطﻔﻠك.
ﻷﻧﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘرأ ﻟﮫ
– ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟطﻔﻠك ﺿﺑط وﺗﯾرة اﻟﻘراءة
– ﺑﺈﻣﻛﺎن طﻔﻠك أن ﯾﺗﺣدث ﻣﻌك ﺑﺷﺄن اﻟﻛﺗﺎب
ﺗﺗواﻓر ﻛل أﺳﺑوع ﻗﺻص ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻘراءة ﻟﻸطﻔﺎل
اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم ﺑﯾن  3و  5و  7ﺳﻧوات ﺗﺣت ھذا
اﻟراﺑط www.einfachvorlesen.de

رﺑﻣﺎ ﯾرﻏب طﻔﻠك ﻓﻲ ﻣﻌﺎودة ﺳﻣﺎع
وﺗﻛرارا.
ﻣرارا
اﻟﻘﺻﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ
ً
ً
وھذا ﻻ 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.
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة ﺑﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌل:
إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ً
– دع طﻔﻠك ﯾﻘرر ﻣﺎ ﯾرﯾد ﻗراءﺗﮫ.
ﻗد ﺗﻛون ﻗﺻﺻًﺎ ھزﻟﯾﺔ أو ﻣﺟﻼت.
– دع طﻔﻠك ﯾﻘرر ﺑﺄي ﻟﻐﺔ ﯾﺣب أن ﯾﻘرأ.
– ﺛم اﺳﺄل طﻔﻠك ﻋﻣﺎ ﻗرأه ﺑﺎﻟﻔﻌل.
– اطﻠب ﻣن طﻔﻠك أن ﯾﻘص ﻋﻠﯾك ﺷﯾ ًﺋﺎ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب.

ﺿﺎ:
واﻟﻘراءة ﻟطﻔﻠك ﺗﻌﻧﻲ أﯾ ً
اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎس واﻷﺷﯾﺎء

طرﯾﻘﺔ اﻟﻘراءة:
اﻋرض ﻋﻠﻰ طﻔﻠك ً
أوﻻ
اﻟﺻور اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب.
ﻛوّ ﻧوا ﻣﻌًﺎ 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 وﯾﻌﺑّر ﻋن رأﯾﮫ
– أن ﯾﻘﻠّب ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻸﻣﺎم واﻟﺧﻠف
– أن ﯾﺣدد ﻟك ﻣﺗﻰ ﺗواﺻل اﻟﻘراءة
ﺿﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻛﺗﺎب ﻣﻊ طﻔﻠك.
ﯾﻣﻛﻧك أﯾ ً
اﺳﺄﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل:
– “ﻓﯾم ﺗﻔﻛر اﻟﻔﺗﺎة اﻵن ﯾﺎ ُﺗرى؟„
– “ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدك إﻻم ﺳؤول اﻷﻣر؟„
– “ﻣﺎ ﺷﻌور اﻟﻔﺗﻰ اﻵن؟„

ﻣن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻘرأ ﻟﻸطﻔﺎل؟
،ﺑﺈﻣﻛﺎن أي أﺣد أن ﯾﻘرأ ﻟﻸطﻔﺎل :اﻷب واﻷم ،اﻟﺟد واﻟﺟدة
ﺑﺈﻣﻛﺎن
اﻷخ واﻷﺧت ... ،
ﻣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﻘراءة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻣﻊ اﻷطﻔﺎل؟
اﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺑدء ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر :ﻓﺣﺗﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر
ﻟدﯾﮭم ﺷﻐف ﺑﺎﻟﻛﺗب وﺑﺎﻟﻘراءة ﻟﮭم.
أﯾن ﯾﻣﻛن اﻟﻘراءة ﻟﻸطﻔﺎل؟
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.

اﻟﻘراءة ﻟطﻔﻠك:
ھﻲ وﻗت ﺛﻣﯾن ﺗﻘﺿﯾﮫ ﻣﻊ طﻔﻠك
اﻟﻘراءة ﻟﻠطﻔل ﺗﺷﻣل:
اﻟﺗﺣدث ﺑﺷﺄن اﻟﻛﺗب واﻟﻘﺻص
ﺑﺎﻟذﻛر:
ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر
ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم.
اﻷطﻔﺎل ﯾﻔﺿﻠون اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﺗب ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم
ﻟﮭذا ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟطﻔﻠك اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛﺗب
ﺗﻌﻘﯾدات.
ﺑدون ﺗﻌﻘﯾدات

