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إن قراءتك لطفلك في سن مبكرة 
تساعد في منحه أفضل بداية 

ممكنة لحياته.

ال يوجد حد أدنى للسن 
الذي تستطيع عنده بدء 

االستمتاع بمطالعة الكتب 
مع طفلك.
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www.bookstart.org.uk/have-some-fun

مرحباً بكم أيها اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية!

نحن نؤمن بأن القراءة مع طفلك تعد أحد أفضل السبل لمساعدته في 
االستعداد لدخول المدرسة.

يقدم لكم هذا الكتيب بعضاً من نصائحنا المفضلة حول القراءة مع 
طفلك - ويمكنكم االنضمام إلينا عبر شبكة اإلنترنت أيضاً، لتكتشفوا 

المزيد حول سحر مشاركة القصص والكتب والقصائد.
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نصائح لمساعدتكم في االستمتاع 
بقراءة الكتب سوياً كل يوم

اختر مكاناً بعيداً عن الضوضاء والتلفاز والهواتف النقالة.

استغرق الوقت الكافي للنظر والحديث عن الصور.

ال يهم إذا كان طفلك يمضغ أوراق الكتب في بداية األمر. 
فقريباً سوف يستمتع بمساعدتك في تقليب الصفحات!
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استخدم أصوات الحيوانات أو عمل مؤثرات 
صوتية – سيساعد ذلك في تحويل القصة إلى 

حدث حّي وسيجعلكما تضحكان!

يمكن مشاركة القصص والقصائد مع جميع 
أفراد األسرة فما المانع من دعوة األشقاء أو 

أعضاء األسرة اآلخرين لالنضمام؟

ال يهم أن تكون قارئاً بارعاً ألن مجرد االستماع 
إلى صوتك يريح طفلك.
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استمتع بغناء هذه القصيدة مع طفلك:

أضيئي، أضيئي، يا نجمة، فوق العالم، كم حلوة!

أسأل نفسي ما أنت!

تضيئين العالم من حولي،

مثل األلماس في العليا!

أضيئي، أضيئي، يا نجمة، فوق العالم، كم حلوة!

أسأل نفسي ما أنت!

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are!

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky!

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are!
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"أضيئي، أضيئي" هي قصيدة مثالية عند النوم 
- لماذا ال تنظران إلى السماء وقت الليل سوياً.

قم بعمل نجوم بيديك - افتح وأغلق يديك 
للتعبير عن النجوم وهي تضيئ.

إن مشاركة القصائد كل يوم، ولو لبضع دقائق 
يساعد طفلك أيضاً على أن ينمو بداخله حب 

القراءة.
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ما أهمية القراءة مع طفلك

إن القراءة سوياً هي وسيلة رائعة لالرتباط بطفلك 
وبناء عالقة قوية وودية بينكما.

إن المداومة على مشاركة القصص والقصائد 
ستساعد طفلك على التواصل مع اآلخرين وستساهم 

في إسعاده.

إن األطفال الذين يقرأون في سن مبكرة يكونون أفضل 
من أقرانهم عند دخول المدرسة - حيث يدفعهم تعلم 

القصائد والقصص دفعة قوية يبدؤون بها حياتهم!
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هل تبحث عن المزيد؟

قم بزيارة المكتبة المجاورة حيث يمكنك استعارة الكتب 
مجاناً. استفسر عن قيامهم بعقد جلسات إللقاء 

القصائد أو حكاية القصص حيث يمكنك االلتقاء بعائالت 
أخرى واالستمتاع بالقصائد معاً!

اسأل الزائر الصحي عن أي أفكار يمكنك بها دعم تنمية 
طفلك من خالل مشاركة الكتب سوياً.

يمكن العثور على مجموعة كتب رائعة على شبكة 
اإلنترنت عبر موقع منظمة Book Trust! فلدينا أفكار 

عديدة لالستمتاع بالكتب عبر موقعنا اإللكتروني تتضمن 
ألعاباً وكتباً قصصية عبر شبكة اإلنترنت.
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اختيار الكتب 

تنتقي منظمة Book Trust الكتب التي تشحذ الخيال وتمنح المتعة.

انضموا إلينا عبر شبكة اإلنترنت للحصول على توصيات رائعة ال 
حصر لها فيما يخص الكتب! 

www.bookstart.org.uk/books

استمتع بالعثور على الكتب للمشاركة عبر موقعنا اإللكتروني واستمتع 
بقراءة الكتب ضمن حزمة Bookstart الخاصة بك. ال حرج في قراءة 

نفس الكتاب مرات عديدة ألن الكتب المشهورة لها قبول وتعمل على 
بناء الثقة.
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Elmer’s Friends )أصدقاء إلمر(

يحب ابني الذي يبلغ عمره 10 أسابيع 
هذه القصة. لقد بدأت قراءتها له عندما 

كان عمره 5 أسابيع، فهو يبتسم في 
كل مرة نقرأها معاً! إنه يستمتع باأللوان 

البراقة واًصوات الحيوانات التي نصدرها 
أنا وزوجي أثناء قراءة الكتاب. 

إليك مثال على الكتب الرائعة التي يمكنك اكتشافها 
 !Bookstart Book Finder من خالل أداة البحث
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قم بزيارة الموقع booktrust.org.uk  لتكتشف المزيد حول سحر مشاركة 
القصص والكتب والقصائد مع طفلك.

قراءة سعيدة!

Book Trust هي منظمة خيرية تسعى لتغيير نمط الحياة 
من خالل التشجيع على حب القراءة. نحن ندرك أن القراءة من 
أجل المتعة تساعد األطفال على اإلجادة في المدرسة وتزيد 

من سعادتهم، لذا فإننا نبذل كل ما يمكن للمساعدة في التأكد 
من استمتاع جميع األطفال بالقصص والكتب.

نحن نأمل أن تصبح القراءة جزًء من نشاطاتك اليومية التي 
تتطلع جميع األسرة إليها.

رقم تسجيل المنظمة الخيرية 313343

اقرأ مع طفلك كل يوم 
وامنحه حب الكتب والقراءة 

مدى الحياة.

booktrust.org.uk


