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كيف تساعد طفلك
كي يكون قارئاً
نصائح هامة:
َخصّص وقتاً للقراءة مع طفلك كل يوم .يمكن لخمس دقائق في اليوم
أن تحدث فرقاً كبيراً.
ال تقلق إن كنت ال تستطيع القراءة باللغة اإلنجليزية – فالحديث عن
الكتب بأي لغة سيساعد طفلك على القراءة.
ابدأ بتشجيع طفلك على االستمتاع بالكتب من سن مبكرة – وهذا
سيكون له تأثير كبير على مدى نجاحه في المدرسة عندما يكبر.
اسمح لطفلك باختيار الكتاب كلما أمكن ذلك .نعم ،قد يكررون اختيار
نفس الكتاب الذي يفضلونه مرارا وتكرارا… وهذا طبيعي جدا.
ابحث عن مكان هادئ دون أي تشتيت لالنتباه.
َشجَّع أفراد األسرة اآلخرين على القراءة مع طفلك.
كن نموذجاً جيداً وواظب أنت على القراءة.
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احرص على وجود كتب في منزلك .يمكنك استعارتها
مجانا من المكتبة أو شراؤها بسعر
رخيص من المتاجر الخيرية
تابع الترجمة باللغة اإلنجليزية
على شاشة التليفزيون
تحدث عن الصور وغالف الكتاب .على سبيل المثال" ،هل يمكنك
رؤية الذئب مختبئا؟" ابحث عن أماكن جيدة في الكتاب للتوقف
وتوجيه سؤال؛ "ماذا تعتقد سوف يحدث بعد ذلك؟"
اظهر مشاعرك عندما تقرأ .على سبيل المثال ،اضحك ،ابتسم ،اظًهًر
عالمات الخوف ،أو الحزن .كن متحمساً .اجعل وقت القراءة ممتعاً!
اقرأ لطفلك!
 من المهم للغاية أن تقرأ لألطفال من جميع األعمار.
 يمكن قراءة الكتب بأي لغة ،ويمكن
أن تبدأ من كتب مصورة بسيطة إلى
كتب تحتوي على فصول طويلة.
 سوف يساعد هذا الوقت الذي
خصصته لطفلك على غرز حب
القراءة لديه.
اقرأ مع طفلك!
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فإذا ما تعثروا عند كلمة:
َ شجَّعهم على نطق كل حرف على حدة ،ثم
مزج األصوات معا لنطق الكلمة كاملة.
 استخدم الصور كمفتاح للتوضيح
إذا صعب عليك فهم شيء ما ،استخدم الترجمة االلكترونية عبر
اإلنترنت لمعرفة معنى الكلمة.
حاول أن تكون إيجابيا ،وامً ًَدح طفلك لجهوده وانجازاته ،حتى ولو لم
يقرأ الكتاب كله بطالقة!
بعد القراءة:
 تحدث عن تجارب مماثلة قد تكون وقعت لطفلك" .هل تتذكر
عندما كنت " "...بالضبط مثل ما حدث لك عندما"...
 تحدث عن القصة فيما بعد" .ما
الشيء الذي أعجبك؟" "ألم يكن
األمر مضحكا عندما "...
 القراءة مع طفلك تجعل القراءة
ممتعة .إذا كانت القراءة ممتعة،
سيصبح األطفال قارئين جيدين ويتعلمون القراءة ألنفسهم ...
وهو في النهاية ما نريده حقا.
ماذا أفعل إن كنت ال أستطيع القراءة
باللغة اإلنجليزية؟
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إذا كان طفلك يقرأ باللغة اإلنجليزية ،فال يزال
بإمكانك التحدث عن الكتاب بلغتك.
كما أن مواصلة قراءة القصص بلغتك من األمور
المساعدة أيضاً.
يكمن الهدف من مشاركة القصص مع طفلك ،هو في قضاء الوقت
معا ،واالستمتاع معا ،وليس لتعلم القراءة فقط.
قد يساعدك االستماع إلى الكتب الصوتية على
تعلم اللغة اإلنجليزية معا.
سوف تقوم المدرسة بتعليم طفلك كيفية القراءة –
ويمكن للوالدين مساعدة الطفل على تعلم كيفية
حب القراءة.
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