
املؤلفون الصغار يف العمل: إمالء القصة
ميكن لألطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة الذين مل يتعلموا الكتابة بعد أن يصبحوا مؤلفني عندما ميلون قصصهم عىل 
شخص بالغ )انظر معيار التعلم والتطوير املبكر يف إلينوي B.ECc.5. قد يحولون إمالءاتهم إىل كتب أو يتعاونوا مع 

.)B.ECa.26و B.ECa.25 ،B.ECa.5 ،C.ECa.2 زمالئهم يف الفصل لعمل مرسحية من قصصهم )انظر املعايري

ابدأ باإلمالء.
• خصص بعض الوقت، عىل األقل مرة واحدة يف األسبوع، لكل طفل إلمالء القصص عليك أو عىل شخص بالغ آخر.	
• احتفظ مبجلد إمالء لكل طفل. للحفاظ عىل الورق، ميكنك استخدام نصف ورقة يف املسودات األوىل للقصص.	
• اجلس يف مكان يكون مريح لكالكام. اطلب من الطفل أن يبدأ قصته. اكتب أو اطبع أو سّجل كلامته وهو يتحدث. قد 	

يحتاج بعض األطفال إىل تذكري للتحدث ببطء حتى تتمكن من مواكبة ما يقولونه.  ال يستطيع بعض األطفال يف مرحلة 
ما قبل املدرسة نطق الصوت »th«؛ قد تكتب »this« إذا قال الطفل فعالً  »diss«. ليس من الرضوري تصحيح القواعد 
النحوية للطفل أو النطق أثناء اإلمالء. إذا مل تستطع فهم يشء ما حتى عندما يكرره الطفل، فأخربه مبا ييل: »مل أفهم ما 

قلته. هل ميكنك قول ذلك بطريقة مختلفة؟ »
• عندما يقول الطفل أن القصة قد انتهت، اقرأها مرة أخرى له. اسأل الطفل، »هل يبدو ذلك بالطريقة التي تريدها؟« »هل 	

تريد تغيري يشء ما أو إضافة أي يشء؟« قم بإجراء أي تغيريات يقرتحها. اقرأ له القصة املُنقحة.

دع األطفال يشاركون قصصهم مع أقرانهم.
• عندما يشعر الطفل بالرضا عن قصته، فشجعه عىل رشحها قبل عرضها عىل زمالئه يف الفصل. إذا أراد نرش القصة عىل عدة 	

صفحات، فأعد كتابتها أو أعد تسجيلها ببضع كلامت أو جمل يف كل صفحة.
• خصص وقتًا لألطفال »لقراءة« كتبهم بصوت عاٍل. تحتوي بعض الفصول الدراسية عىل كريس املؤلف حيث يجلس األطفال 	

عندما يشاركون كتبهم. قد تقوم بالقراءة إذا كان الطفل غري مستعد ملشاركة كتابه مبفرده.
• شجع املستمعني عىل اإلدالء بتعليقات أو اقرتاحات مفيدة.	

شجع األطفال عىل تصوير قصصهم بطريقة مرسحية.
• عندما ينتهي الطفل من إمالء القصة، اسأله، »هل ترغب يف أن يقوم بعض زمالئك يف الفصل بتمثيل قصتك؟« إذا وافق، اقرأ 	

القصة بصوت عاٍل يف وقت املجموعة. ثم اسمح للمؤلف باختيار زمالئه يف الفصل لتمثيل األجزاء. تذكر أن بعض األطفال 
يحبون لعب أدوار الحجارة واألشياء األخرى التي ال تحتوي عىل أجزاء بها كالم.

• وفر مساحة للممثلني ليؤدوا فيها املرسحية وأنت تقرأ القصة بصوت عاٍل مرة أخرى.	
• بعد »النهاية«، شجع املمثلني واملؤلفني عىل االنحناء أمام »الجمهور« وشكر بعضهم البعض.	
• اطلب من الفصل تعليقات أو اقرتاحات حول القصة واألداء.	
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