
مشاركة الكتب مع طفلك الصغري قبل سن املدرسة
األطفال من سن 3 إىل 5 أعوام ميكنهم تعلم الكثري عن القراءة والكتابة حتى قبل تعرفهم عىل الحروف، وذلك إذا قرأ لهم 

البالغون الكتب. فاقرأ لطفلك بصوت مسموع - لالستمتاع ولتحقيق الفائدة عىل املدى البعيد.

ما الكتب التي يحبها األطفال يف هذه السن؟
• األطفال يف سن ما قبل املدرسة غالبًا ما يحبون الكتب املحتوية عىل رسوم توضيحية. كام يستمتعون أيًضا بالقصص والقصائد 	

الفكاهية وقصص املغامرات. وبعضهم يحب مجالت األطفال التي تتميز بفقرات الشعر والقصص والحكايات الواقعية.
• رمبا يستمتع طفلك بالقصص والقصائد عن الحيوانات واأللعاب أو املركبات والصداقة واألطفال والقصص العائلية. وقد يكون 	

لديه موضوع محبب أو كاتب أو رسام صور مفضل. 

كيف أقرأ لطفيل؟ 
• اجلسا يف مكان مريح لكليكام وحيث ميكن لكام رؤية الصفحات بسهولة. دع الطفل ميسك الكتاب ويقلب الصفحات. 	
• تحدث معه عام تريانه عىل الغالف. قد يرغب الطفل يف إلقاء نظرة رسيعة عىل الكتاب قبل أن تقرأ منه له. رحب بتعليقاته 	

عىل الرسوم. اسأله عام يتوقع أن يحدث يف ثنايا الكتاب.
• اقرأ للطفل قراءة واضحة. وميكنك اإلشارة إىل الكلامت بإصبعك عندما تقرأها بصوت مسموع. 	
• إذا كان الطفل متملماًل، غري نربة صوتك أو استخدم الدمى أو اإلكسسوارات أو لجذب انتباهه. اطلب من الطفل أن يتلو معك 	

أجزاء من كتبه املفضلة. أو دعه يكمل الكلامت املتممة للُجمل.
• تذكر أن الطفل إذا أراد أن يستمع إىل الكتاب نفسه مراًرا وتكراًرا فهو ما زال يتعلم منه. 	
• جرب أن تطلب من الطفل متثيل القصة أو إعادة روايتها معك.	

ما أنسب األوقات التي أقرأ فيها لطفيل ولكم من الوقت؟
• اقرأ فقط طاملا كان طفلك مهتاًم: رمبا 5 إىل 10 دقائق أو أكرث. من املمكن أن يود الطفل االستامع إىل عدة كتب. ورمبا يكون 	

مستعًدا لالستامع إليك وأنت تقرأ له كتبًا تحتوي عىل رسوم توضيحية عىل مدى عدة أيام.
• اجعل القراءة املسموعة جزًءا من روتني طفلك يف سن ما قبل املدرسة. من أنسب أوقات القراءة بعد الغداء وقبل النوم. جرب 	

القراءة لطفلك بداًل من مشاهدته لألجهزة املرئية. والقراءة ميكنها أن تجعل أوقات االنتظار ممتعة يف عيادة الطبيب أو عىل 
الحافلة أو قضاء مشاوير األرسة. 

• ال تنس أن األشقاء الكبار ميكنهم القراءة لطفلك الصغري عندما تكون مشغواًل.	

ماذا لو مل يكن طفيل محًبا للكتب؟
• استمر يف رواية القصص والغناء للطفل والتحدث معه. كذلك اعرض عليه مساعدته يف إعداد كتاب قصيص خاص به. كام ميكنه 	

إمالء قصته وأنت تكتبها له.
• اصطحب طفلك معك إىل املكتبة أو متجر الكتب. واعرض عليه الكتب التي تعتقد أنه سيحبها.	
• دع طفلك يراك وأنت مستمتع بالقراءة. استمر يف دعوته للقراءة معك ولكن إياك أن تجربه عىل االستامع. فرمبا يكون منشغاًل 	

بتعلم أشياء أخرى.
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