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أهمية القراءة للطفل:
 .1النمو اللغوي :ي�ستطيع �أن ينمي قدراته اللغوية والذهنية ،ويتعلم خمارج احلــروف ،في�ســـتقيم ل�ســانــــه وتتح�سن لكنته ،ويتعود على الكالم والتعبري عن الذات.
 .2تهذيب السلوك :يتعلم الأخالقيات وال�سلوك ال�صحيح ،مما ينعكـ �س على عالقاته االجتماعية وتــــوا�صله مع �أفراد املجتمع ،ويكون ذو �شخ�صية م�ؤثرة ونافعة.
 .3زيادة المعرفة :تزداد ح�صيلته املعرفية ،مما يجعله يتعلم ب�شكل �أ�ســرع ،ويزداد �إدراكه وت�صقــل ثقـــافته ،مما يتيح له الفر�صة لبلوغ �أعلى امل�ستويات العلمية.
 .4التخيل والتفكير :تعطيه القدرة على التخيل والت�أمل وت�صور الأمور من حوله ،في�ستطيع �أن يفهــم الـــحياة من �شتى اجلوانب ومبختلف الأ�ساليب.
 .5تراكم الخبرات :التعرف على جتارب الآخرين ،واكت�ساب خربات حياتية ت�سهل له فهم احلياة �أثناء مـــ�سريته العملية.
 .6اكتساب المهارات :القيادية والإبداعية والإدراكية والثقافية والإدارية وال�ســلوكية ،التــي ت�شكــــل �شخ�صيته املتكاملة واملتزنة.
 .7غرس القيم� :أ�سلوب غري مبا�شر لتوجيه الن�صائح والإر�شادات ،التي تغر�س القيم املثلى واملبادئ ال�سامــــية ،وال�صفات احلميدة.

لكي يصبح طفلك قارئ ًا:

 .1االلتزام اليومي� :ألزم طفلك يومي ًا بالقراءة والكتابة بتخ�صي�ص وقت ثابت ،و�شاركه التعلم
واللعب.
 .2التمييز الصوتي :علم طفلك الأ�شعار والأنا�شيد لتنمية ح�سه ال�سمعي والفني ،ف�إذا �أتقن هذا
الفن �أدرك �أهمية القراءة والتعلم.
 .3التعليم باللعب :اجعل بداية القراءة وخاللها ونهايتها لعبة ،ت�ضفي لطفلك جو من املتعة واملرح
الهادف.
 .4التحفيز الدوري :عن طريق قراءتك �أمامه با�ستمرار� ،أو القراءة الأ�سرية اجلماعية ،وخ�ص�ص
جوائز حتفيزية لطفلك على �أدائه وحما�سه.
 .5الشاشة السوداء� :أثبتت الدرا�سات �أنه كلما زاد وقت م�شاهدة الطفل للتلفاز كلما قلت مهارات
القراءة ،لكرثة ال�صور الذهنية التي تتكون يف خميلته ،فعليك بتنظيم وقته بني امل�شاهدة واللعب
والقراءة.

كيف أشجع طفلي على القراءة:
 .1قبل المدرسة� ( :أ�شاركه اللعب وترديد الأنا�شيد والأغاين اجلميلة واملعربة � -أعلمه كلمات جديدة با�ستمرار
لأزيد من �إدراكه ومعرفته  -ت�شجيعه على التعبري عن ذاته من خالل الر�سم والكتابة والأعمال اليدوية � -أوفر له الق�ص�ص
ذات ال�صور والأرقام واحلروف الكبرية واجلذابة ).
 .2في المدرسة� ( :أ�شاركه يف الأن�شطة التي ت�صقل من �شخ�صيته كامل�سرح والإذاعة � -أ�شجعه على زيارة املكتبة
مبهارتي الإلقاء واخلطابة اللتان تزيدان من ح�صيلة طفلي العلمية � -أ�شجعه
املدر�سية دوري ًا لال�ستفادة من كتبها � -أهتم
ّ
على قراءة الدرو�س والق�صائد �أمام زمالئه يف الف�صل ).
 .3في البيت� ( :أكافئه على الأعمال احل�سنة ب�إعطائه الهدايا ومنها الكتب والق�ص�ص � -أوفر له الكتب والق�ص�ص التي
ت�صقل من هواياته ومهاراته � -أخ�ص�ص له وقت للقراءة �ضمن برناجمه اليومي و�أ�شاركه ذلك � -أن�ش�أ له مكتبته اخلا�صة
و�أ�شجعه على االهتمام بها ).
 .4في السيارة ( :اال�ستماع للق�ص�ص والطرائف والنوادر بني الفينة والفينة � -أجعله يقر�أ الق�ص�ص و�أ�شاركه التعليق
والتعبري عما بداخله  -ا�صطحب معنا جمالت الأطفال املمتعة وال�شيقة � -أعر�ض عليه الق�ص�ص و�أ�شرح ال�صور والكلمات
لأزرع فيه حب اال�ستطالع ).

 .5الرحالت والسفرات� ( :أوفر الكتب التي يحبها ون�صطحبها معنا �أثناء الرحلة  -عمل امل�سابقات التناف�سية
والت�شجيعية يف الإلقاء والقراءة  -زيارة املكتبات لإ�شعاره ب�أهمية القراءة والعلم يف حياتنا � -إعطاءه مبلغ من املال لي�شرتي
بنف�سه ما يحب من كتب لزرع الثقة وامل�سئولية ).

تعرف على أســـــلوب طفلك:
 .1الطفل البصري :يحب م�شاهدة التلفاز كثري ًا،
واللعب يف الكمبيوتر ،واقتناء ال�صور واملج�سمات
والألعاب الكبرية ،التي يندمج يف م�شاهدتها والعبث
بها ،والتي تك ّون يف خميلته �صور ًا ذهنية عديدة تزيد
من حم�صلته املعرفية مبا يدور من حوله.
ا�شرت له الق�ص�ص والكتب ذات ال�صور واحلروف
الوا�ضحة ،والر�سومات اجلذابة ،والألوان الزاهية،
والأ�شكال املتنوعة ،التي تعطيه فر�صة �أكرب للتخيل
والتفكري.

 .2الطفل الحسي :يحب ال�شعور باالهتمام
والتدليل والتقدير ،ويحتاج للطم�أنينة والراحة
وال�سكينة ،وال يحب الفو�ضى وكرثة احلركة واللعب،
خال من
مب�سط
ٍ
ويحب االكت�شاف والتعلم ب�شكل ّ
التعقيد.
ا�شرت له الق�ص�ص والكتب التي حتمل يف طياتها
مواقف �إن�سانية و�شاعرية ،ذات �ألوان هادئة ،و�صور
غري معقدة وب�سيطة ،تدل على الألفة واملودة.

 .3الطفل السمعي :يحب اال�ستماع �إىل
الأحلان واملو�سيقى ،وينجذب للم�شاهدة الب�صرية التي
تعتمد على ال�صوت والإيقاع ،ويحب �سماع الأ�صوات
العذبة والعبارات اجلميلة.
ا�شرت له الق�ص�ص والكتب التي حتتوي على �أبيات
�شعرية و�أنا�شيد� ،أو املرفق معها قر�ص تعليمي �صوتي،
�أو التي حتتوي على �صور لآالت و�إيقاعات و�أ�شياء
تدل على املتعة والطرب.

 .4الطفل الحركي :يحب احلركة ويتميز
بالن�شاط الزائد و�سرعة البديهة ،ي�ستمتع باللعب
واجلري والقفز واملغامرة ،ويكره التقييد وااللتزام،
ويع�شق احلرية.
ا�شرت له الق�ص�ص والكتب التي حتكي املواقف
البطولية املثرية وامل�شوقة والتي ال تخلو من املغامرة،
ذات ال�صور املت�ش ّعبة والألوان املتداخلة اجلذابة.

كيف أختار كتاب طفلي:
 .1البساطة في المحتوى :كتاب ب�سيط يف املحتوى ينا�سب م�ستوى طفلي.

 .8الشرائط السمعية :يف�ضل �شراء الكتب التي حتتوي على �شرائط �سمعية ،ليتم الربط بني ال�صوت وال�صورة
والأحداث.

 .2التسلسل القصصي :الكتب ذات الت�سل�سل ال�ش ّيق ،والأفكار والأحداث املتتابعة.

 .9اإلبداع في التصميم :الكتب ذات اللم�سة الإبداعية ،والإخراج الأنيق ،التي جتذب الطفل القتنائها.

 .3الكلمات المتنوعة :الكتب التي حتتوي على ح�صيلة من الكلمات اجلديدة ،القليلة والب�سيطة يف املعنى.
 .4الصور المتعددة :كتاب يحتوي على �صور م�سلية وجذابة ومعبرّ ه.
 .5الخداع البصري :كتب اخلداع الب�صري التي تنمي من �إدراك طفلي وتفكريه وخياله.
 .6القراءة األولية� :أقر�أ مقاطع من الكتاب لطفلي و�أر ّكز على الكلمات اجلديدة قبل �أن �أ�شرتيه ،كي يعرف ما
يختار وما ينا�سبه.
 .7حرية االختيار� :أع ّلمه اخلط�أ من ال�صواب بعد �إعطائه حرية االختيار للكتب قبل �شرائها.

 5قواعد ليحب طفلك القراءة
هيئ له املكان
واجلو املنا�سب
لي�ستمتع بالقراءة
مع �أ�صدقائه
و�أ�سرته.

�أن�ش�أ مكتبة منزلية
لطفلك تكون عامله
اخلا�ص ،ي�شرف
عليها ويهتم بها.

كن قدوة ح�سنة
لطفلك و�أقر�أ
�أمامه با�ستمرار
و�شاركه معك.

خ�ص�ص جزء من
م�صروفك ال�شهري
لتت�س ّوق مع طفلك
يف املكتبات.

ا�شرتك يف جمالت
الأطفال الدورية
كي تزرع فيه
ّ
الرتقب وحب
القراءة.
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