
مشاركة الكتب مع طفلك
هل ميكنك حًقا مشاركة الكتب مع طفل مل يصل لسن الكالم بعد؟ نعم. تستطيع األم واألب واألجداد والعامت 

والخاالت واألعامم واألخوال - وحتى األشقاء األكرب سًنا - مساعدة الرضع عىل تعلم حب القراءة وذلك بالقراءة لهم. 
فيام ييل بعض النصائح التي نجحت مع العديد من اآلباء واألمهات والقامئني بالرعاية.

كيف أبدأ؟
• تكلم مع الطفل ببعض الكلامت البسيطة ذات القافية أو غنها له أو اتلها عليه كل يوم منذ يوم مولده. 	
• اعرض عىل الرضيع الكتب عندما يبدأ يف مالحظة الصور. فالكثري من األطفال الرضع يبدؤون يف املالحظة منذ بلوغ 4 إىل 6 	

أشهر. 
• اقرأ لطفلك يف مكان مريح لكليكام وحيث ميكن للطفل رؤية الصفحات. غالبًا ما سيحب الطفل الجلوس يف حجرك. ويف 	

السيارة، اجلسا يف مقعد السيارة واقرأ له بصوت مسموع. 
• أرش إىل صورة من الصفحة. واجعل طفلك يلمسها. تكلم عن الصورة أو اقرأ الكلامت البسيطة. غالبًا ما يحب األطفال أن يقرأ 	

لهم الكتاب نفسه أو الصفحة نفسها مراًرا وتكراًرا. 

ما الكتب التي ميكنني أن أقرأها لطفيل؟
• الرضع غالبًا ما يعاملون الكتب كالحلوى، فابحث عن الكتب املعدة خصيًصا لسنهم. أفضل كتب األطفال الرضع ستجدها 	

مصنوعة من ورق الكرتون املقوى أو القامش أو البالستيك. وستجدها سهلة التنظيف وقوية ال يستطيع الطفل إتالفها. 
• ابحث عن الكتب التي تحتوي عىل صور محببة لألطفال كصور ألشخاص أو حيوانات أو أشياء مألوفة وموضحة بكلامت 	

وقواف بسيطة.

ما أنسب األوقات التي أقرأ فيها لطفيل الصغري؟
• اجعل القراءة جزًءا من روتني أرستك اليومي. من أنسب األوقات بعد االستيقاظ من القيلولة وقبل النوم بالليل. 	
• ضعي كتابًا يف حقيبة الحفاضات عند »الخروج« مع الطفل، حتى ميكنك القراءة له أثناء انتظار الحافلة أو االنتظار يف طابور 	

الكاشري.

لكم من الوقت أستمر يف القراءة للطفل؟ 
• استمر يف القراءة لطفلك طاملا ظل منتبًها فقط - لبضعة ثوان أو بضعة دقائق. 	
• غن الكلامت أو غري نربة صوتك أو استخدم دمية لجذب انتباه الطفل. فإذا كان وقت القراءة قصريًا ولكنه ممتًعا، فقد يستمع 	

الطفل أكرث يف املرة التالية.

ماذا لو مل يكن طفيل مهتًم بالكتب؟
• استمر يف املحاولة، لكن ال تجربه عىل ذلك. فبعض الرضع تجدهم منشغلون بتعلم أشياء أخرى. 	
• دع طفلك يراك وأنت تقرأ.	
• إذا كان الطفل يستطيع مسك األشياء، فدعه يلعب بكتب األطفال. اعطه الكتب إذا رأيته يبحث عن يشء يفعله. فجذب 	

األطفال بهذه الطرق يساعد العديد منهم عىل تنمية اهتاممهم بالقراءة.
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