قائمة نصائح للعائالت
أمرا بالغ األهمية في كل مرحلة عمرية؛ حيث تساعد مشاركة القراءة سويًا بين األطفال والمراهقين وأفراد العائلة في
تُشكِّل القراءة العائلية ً
تعزيز التواصل بينهم ،وتتسم مشاركة القراءة ،ال سيما في مستهل المرحلة االبتدائية ،بأهمية خاصة.
يُصبح األطفال أكثر وعيًا بعالمهم ،ويتعلمون أيضًا كيفية تركيب الحروف والكلمات ،ويمكن للعائالت مساعدة أطفالهم أثناء تعلمهم للقراءة.
إليكم بعض االقتراحات التي يمكنكم استخدامها أثناء قراءة الكتب في مكتبة .Louisville Growing Readers
•

كثيرا ،وتحاضنوا سويًا ،واجعلوا القراءة تجربةً إيجابيةً .يمكن ألطفالكم الجلوس في أحضانكم أو بجواركم حتى يتمكنوا من
اقرأوا ً
رؤية الصور ،مما يشجعهم على االستمتاع بمشاركة الوقت معكم.

•

صممت بحجم األيدي الصغيرة .لذا ،شجعوا أطفالكم على
ب ما؛ فقد ُ
تعرض مكتبة  Growing Readersكتبًا صغيرةً لسب ٍ
إمساك الكتاب وتقليب الصفحات بينما تقرأون معًا.

•

تحتوي العديد من الكتب في مكتبتك على بضع كلمات فقط في كل صفحة؛ فاستخدموها لمساعدة أطفالكم على فهم كيفية إعداد الكتب.
أشيروا إلى الكلمات اثناء القراءة ،وتحدثوا عن اتجاه الكلمات :من اليسار إلى اليمين ومن األعلى إلى األسفل ،وأشيروا إلى المسافات
بين الكلمات.

•

يُسهم إجراء المحادثات حول الكتب في بناء المهارات اللغوية لدى األطفال .لذا ،خصصوا وقتًا للتحدث مع أطفالكم عما تقرأوه،
وأعدِّوا أمثلة على استخدام الكلمات الجديدة ،وتحدثوا بجمل كاملة ،وشجعوا أطفالكم على التحدث والتحدث والتحدث.

•

وجهوا أسئلةً
دعوا أطفالكم يطرحون أسئلة حول الكتاب .كما يمكنكم طرح أسئلة لتشجيعهم على استخدام المزيد من الكلمات.
ِّ
مفتوحةً ال يستطيع الطفل اإلجابة عنها بكلمة أو كلمتين فقط ،مثل:
○

أخبرني عن...

○

ما رأيك في...؟

○

أخبرني المزيد.

•

أمرا
مرارا
سيجد العديد من األطفال كتبهم المفضلة في مكتبة  ،Growing Readersوسيرغبون في قراءتها
وتكرارا .ويُمثِّل هذا ً
ً
ً
رائعًا؛ حيث يمكن أن تؤدي قراءة نفس الكتاب عدة مرات إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى األطفال.

•

حاولوا أن تخصصوا وقتًا كل يوم يمكنكم أن تقضوه أنتم وأطفالكم سويًا في القراءة؛ حيث يتيح هذا لهم إدراك مدى أهمية القراءة.
كما يمكن أن يُشجع أطفالكم على التوق إلى هذه العادة المنتظمة الخاصة كل يوم.

•

كثيرا أثناء القراءة مع أطفالكم؛ فهو بالنسبة إليهم وقت ممتع ورائع أن تكونوا سويًا!
ال تكترثوا إلى مظهركم الساذج أو التكرار ً
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