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اقرأ مع طفلك
القراءة مع طفلك تعني مشاركته الكتب، أو احلكايات، أو األناشيد، أو أي 

لون آخر من ألوان الكتابة.

ميكنكما:
.ً قراءة الكتب معا

قص احلكايات على بعضكما البعض.
الدردشة حول األشياء التي قرأمت عنها.

التحدث عن الصور التي بالكتب.
تبادال احلكايات حتى ولو لم يكن هناك كتاب بني أيديكما؛ لم ال تعيدا 

حكاية قصصكما املفضلة؟
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ملاذا نقرأ؟
مشاركة الكتب واحلكايات مع طفلك أمر ممتع!

وهي طريقة رائعة لتكوين ذكريات وحلظات خاصة في مخيلة 
طفلك، من السهل أن تصبح جزأه املفضل من اليوم.

كما إنها تساعد األطفال على:
فهم العالم من حولهم.

تنمية املهارات االجتماعية والوجدانية.
حتسني املستوى الدراسي في اللغة اإلجنليزية، والعلوم، 

والرياضيات، وغيرها من املواد.
بناء الثقة في التواصل.

تعزيز االرتباط بك وبأفراد األسرة اآلخرين.
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ما الذي ينبغي لنا قراءته؟
ميكنك قراءة أي شيء.

جرب مجموعة من الكتب املصورة، والرسوم 
الهزلية، واألشعار، واألناشيد.

ً. فالكتب  ً وتكرارا ميكنك قراءة نفس الكتاب مرارا
املألوفة مريحة وتبني الثقة.

ً باختيار شيء  ميكنك اختيار كتب جديدة. قوما معا
ممتع لكليكما.

ال يتعني أن تكون الكتب محشوة بالكلمات؛ 
فالكتب املصورة مثالية ملشاركتها مع طفلك 

والتحدث بشأنها معه. وميكنك االستعانة بالصور 
الستعراض احلكايات ومساعدة الطفل على فهم 

الكتب الصعبة.

ابحث عن املكتبة احمللية وتفقد األشياء التي 
تعجب طفلك.

اطلب من املعلمني، أو أمناء املكتبات، أو أولياء 
األمور اآلخرين التوصية بكتب.

 Book ميكنك زيارة باحث الكتب على موقع
Trust اإللكتروني للتعرف على بعض األفكار: 

booktrust.org.uk/bookfinder
ميكنك البحث عن تطبيقات للسرد القصصي 

واحلكايات على األجهزة اللوحية واحلاسوب 
ً. املهم هو احلرص على الوجود معك  أيضا

الطفل واالستمتاع مبشاركة احلكاية معه.
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متى ينبغي لنا أن نقرأ؟
التشارك في احلكايات كلما سمح الوقت بذلك.

ً مع طفلك أن حتدث  من شأن القراءة لعشر دقائق فقط يوميا
ً هائالً. فرقا

ً على استعداد  ً معك لتكون دائما اصطحب كتبا
ملشاركة إحدى احلكايات مع طفلك. ميكنكما القراءة في 

ً في أحد  القطار أو احلافلة، أو حتى أثناء وقوفكما معا
الطوابير.

عندما تكونان في اخلارج، امضيا بعض الوقت في 
 ً مالحظة األشياء من حولكما، وألف مع طفلك قصصا

مستلهمة من األشياء التي تشاهدانها.
ً. فالقراءة في  وقت النوم هو الوقت املثالي للقراءة معا

هذا الوقت تساعد على جعل األمر عادة وجتعل اخللود إلى 
النوم من اللحظات التي يتطلع لها الطفل. كما إنه 

وقت خاص للمشاركة بني الوالدين والطفل.
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كيف؟
ً. ابحثا عن مكان هادئ خال من امللهيات. اطرح أسئلة عندما تقرآن معا

فعلى سبيل املثال:
ماذا ترى في هذه الصفحة؟

ما هو شعور شخصيات القصة من وجهة نظرك؟
ما الذي سيحدث بعد ذلك برأيك؟

وعندما تنتهيان من القراءة، حتدث عن شعور طفلك 
جتاه الكتاب:

ما الذي أعجبه؟
ما الذي لم يعجبه؟

ما الشيء الذي يتذكره 
من األحداث؟

ما شخصيته املفضلة؟
ملاذا؟

اربط بني احلكاية وبني جتاربه اخلاصة.
ً مماثالً؟ هل ميكنه أن يتذكر متى فعل شيئا

أهم شيء، أن تستمتعا!

أوقف تشغيل التلفاز، والراديو، واحلاسوب، واألجهزة 
ً في مطالعة كل صفحة. اللوحية. امضيا وقتا

ً إلى التأكيد على أن يأتي طفلك  لست مضطرا
بكل كلمة على الوجه الصحيح. ال بأس من أن 

َ! دعه يتحدث عما يراه في الصور.  يخطئ كل منكما
فسيساعده ذلك على البحث عن املعنى والتفكير 

فيما يحدث من واقع ما يراه على الصفحة.
ال تنس التبسم. حاول اصطناع أوجه مضحكة أو 
تقليد أصوات احليوانات والشخصيات إذا رأيت ذلك 

ً يقهقهون! ً - هذا يجعل األطفال دائما مناسبا



.
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ماذا لو لم تكن اإلجنليزية لغتي األولى؟
ال يتعني عليك االقتصار على قراءة الكتب باإلجنليزية فقط.

استمر في التشارك في الكتب واحلكايات واألناشيد 
بلغتك األولى!

ميكن لطفلك استخدام كلمات إجنليزية - 
وميكنك الرد عليه أو تكرار ما قاله بلغتك 

األصلية. فالطفل يحب صوتك ويستطيع 
التعامل مع لغتني.

مشاركة احلكايات تنطوي على ما هو أكثر من 
مجرد تعلم القراءة - فهي تنطوي على احتضان 

.ً بعضكما البعض وإمضاء الوقت سويا
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ماذا لو استعملت اجلهاز اللوحي أو احلاسوب؟
الكتب الرقمية والتطبيقات القصصية ممتعة للغاية!

عندما تقرأ من جهاز لوحي أو حاسوب، ابق مع 
طفلك. حتدث معه عما يقوم به، وساعده في 

استخدام اجلهاز.

من املستحسن حتويل اجلهاز إلى «وضع الطائرة» 
قبل إعطائه للطفل لتجنب تكبد تكاليف غير 

متوقعة أو االتصال باإلنترنت.
اطرح عليه نفس األسئلة التي تطرحها حول 

احلكاية املقروءة من كتاب مطبوع.
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من؟
كن قدوة في القراءة!

ً في القراءة. كلما رآك وأنت تقرأ، سيرغب هو أيضا

أشرك أسرتك معك فيما تقرأه - حتدث عما 
قرأته وما أعجبك في القصة.

شجع أفراد األسرة واألصدقاء على مشاركة 
 ، الكتب مع طفلك. فكلما شاهد طفلك قراءً

.ً ستزداد رغبته في القراءة أيضا
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قم بزيارة املوقع booktrust.org.uk الكتشاف 
املزيد حول سحر مشاركة القصص والكتب 

واألناشيد مع طفلك.

سوف جتد:
املزيد من التلميحات والنصائح.

ً مقترحة ومراجعات لها. كتبا
ً تفاعلية. ألعابا

حكايات ميكن استماعها أو القراءة مبصاحبتها.
معلومات عن برامجنا.

قراءة سعيدة!

ماذا بعد؟


