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مشاركة الكتب مع طفلك
هل ميكنك حًقا مشاركة الكتب مع طفل صغري نشط ومستقل ومشغول؟ نعم! ميكن للوالدين ومقدمي الرعاية واألجداد 

والعامت واألعامم - وحتى اإلخوة واألخوات األكرب سًنا - مساعدة األطفال الصغار عىل تعلم حب القراءة. نجحت هذه 
النصائح مع العديد من العائالت ومقدمي الرعاية.

كيف أبدأ؟
• اخرت كتابًا أو اسمح لطفلك الصغري باختيار كتاب.	
• ابحث عن مكان مريح حيث ميكن لكل منكام رؤية الصفحات. إذا كان طفلك يستمتع بتقليب الصفحات، فتأكد من أنه ميكنه 	

الوصول إىل الكتاب وتقليب الصفحات. االستلقاء أو الجلوس عىل حجرك أو بجوارك أو يف مقعد السيارة - ميكن ألي من هذه 
األماكن أن يكون مناسبًا للقراءة بصوت عاٍل.

• أرش إىل صورة واقرأ الكلامت بوضوح. شجع طفلك عىل مالحظة التفاصيل يف الصور.	
• تحدث مع طفلك الصغري عام يحدث يف القصة. دعه يردد كلامت القصص املُفضلة معك، إذا أراد ذلك.	

ما هي الكتب التي سيحبها طفيل؟
• يحب األطفال الصغار الكتب املصورة عن األشخاص والحيوانات واألشياء املألوفة والشخصيات املفضلة مع القصص والقوايف 	

البسيطة. قد يطلب طفلك نفس الكتاب مراًرا وتكراًرا، أو قد يطلب كتبًا حول موضوع معني.
• الكتب اللوحية مفيدة لألطفال الصغار الذين ما زالوا يتعلمون العناية بالكتب.	

متى يجب أن أقرأ مع طفيل الصغري؟
• جرب القراءة بعد القيلولة أو بعد الغداء أو قبل النوم. اجعل القراءة جزًءا من روتني عائلتك.	
• اصطحب معك الكتب عندما تخرج مع طفلك. ميكن أن تكون قراءة الكتب جزًءا من االنتظار يف مكتب الطبيب أو يف محطة 	

الحافالت. اقرأ قصة بدالً من مشاهدة مقطع فيديو.

كم من الوقت يجب أن أقرأ لطفيل؟
• اقرأ فقط طاملا كان طفلك مهتاًم. سيستمع بعض األطفال الصغار إىل كتاب ُمفضل ملدة 10 دقائق أو أكرث. حتى أن البعض 	

سيرص عىل تصفح مجموعة الكتب معك! قد يكون اآلخرون نشيطني للغاية بحيث ال ميكنهم الجلوس لفرتة طويلة.
• غري صوتك أو استخدم دمية أو وسيلة أخرى للمساعدة يف جذب انتباه طفلك.	

ماذا لو مل يكن طفيل مهتًم بالكتب؟
• استمر يف املحاولة، لكن ال تجربه عىل ذلك. األطفال الصغار مشغولون مبعرفة عاملهم.	
• تحدث مع طفلك أو أخربه القصص أو غّني أو اقرأ القصائد. دعه يراك وأنت تقرأ. اصطحبه معك إىل املكتبة ومتجر الكتب. 	

تساعد مثل هذه التجارب العديد من األطفال عىل تنمية اهتاممهم بالقراءة.
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