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 اقرأ مع 
طفلك
3-4 سنوات 



إن قضاء 10 دقائق على األقل 
في القراءة مع طفلك كل يوم 

يحقق ما يلي:
مساعدة طفلك في تنمية المهارات 	 

االجتماعية والعاطفية

تقوية أواصر عالقته بك	 

مساعدته لكي ينشأ متعلماً واثقاً من 	 
نفسه وسعيداً.
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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.

www.bookstart.org.uk/have-some-fun
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نصائح لمساعدتكم في االستمتاع 
بقراءة الكتب سوياً كل يوم

تقليد أصوات الحيوانات أو عمل مؤثرات صوتية - 
سيساعد ذلك في تحويل القصة إلى حدث حّي 

وسيجعلكما تضحكان!

تعانقا أو استدع اإلخوة واألخوات لالنضمام واالستمتاع 
بالقصص والقصائد سوياً.

اسأل بعض األسئلة عندما تقرآن سوياً مثل: "ماذا ترى 
 في هذه الصفحة؟"

"ما هو شعور شخصيات القصة من وجهة نظرك؟"

4



اجعل طفلك يقوم بدور راوي القصة. يمكنه 
"قراءة" الصور لك والحديث عما يظهر في 

الصفحة. 

ابحث عن مكان هادئ بعيداً عن الضوضاء 
والتلفاز والهواتف النقالة.

حاول اصطناع أوجه مضحكة أو تقليد أصوات 
الشخصيات إذا رأيت ذلك مناسباً - هذا يجعل 

األطفال دائماً يقهقهون! 
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أنظر إلى الصور 
وابدأ الحديث عنها

· هل يمكنك العثور على ديناصور أو أرنب؟ ماذا ترى غير ذلك؟
· كم عدد أصابع الموز الموجودة؟ 

· ما هي األلعاب التي يلعبها األطفال؟
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· هل يمكنك العثور على ديناصور أو أرنب؟ ماذا ترى غير ذلك؟
· كم عدد أصابع الموز الموجودة؟ 

· ما هي األلعاب التي يلعبها األطفال؟

 كلما تكلمتما سوياً تعلم طفلك مزيداً 
من الكلمات.
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أشياء يمكن القيام بها

قم بطرح الفوازير عليه عند الخروج للتنزه سوياً. اسأل 
طفلك عن عدد األرقام أو الحروف التي يراها مكتوبة 

على الحافالت أو الملصقات أو العالمات اإلرشادية.

دع طفلك يستمتع بالكتابة بأقالم الرصاص أو التلوين 
بأقالم الشمع على األوراق. عند رسم الصور ال توجد 

طريقة صحيحة أو خاطئة - فتلك هي الخطوات األولى 
للكتابة والرسم. 

ع طفلك على طرح الكثير من األسئلة. فإن طرح  شجِّ
األسئلة يعد أحد أهم المهارات التي يحتاجها المتعلم!
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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 الممرض القائم بالزيارات الصحية المنزلية 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 

استمتع بالعثور على مزيد من 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.

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
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 Duck in the Truck 
)بطة تقود سيارة(  

إن كتاب Duck in the Truck يجعل 
ابنتي ذات الثالث سنوات تضحك في 
كل مرة تقرأه. الجميل في الكتاب هو 
التوازن بين القصيدة الممتعة والصور. 

نحن نحبه!

إليك مثال على الكتب الرائعة التي يمكنك اكتشافها 
 !Bookstart Book Finder من خالل أداة البحث
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booktrust.org.uk

قم بزيارة الموقع booktrust.org.uk  لتكتشف المزيد حول سحر مشاركة 
القصص والكتب والقصائد مع طفلك.  

قراءة سعيدة!

اقرأ مع طفلك كل يوم 
وامنحه حب الكتب والقراءة 

مدى الحياة.

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 جزءاً من نشاطاتك اليومية التي 
يتطلع جميع أفراد األسرة إليها.

رقم تسجيل المنظمة الخيرية 313343


