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األطفال الُرّضع

Reading tips for parents

Arabic: Babies

معانقة حانیة بصحبة كتاب 
عندما تحتضن طفلك الرضیع وتطالعان مًعا أحد الكتب، 
سوف یستمتع طفلك بمعانقتك وسماع صوتك فضًال عن 

استمتاعھ بالقصة. فشعور طفلك باألمان والطمأنینة وھو في 
أحضانك أثناء قراءة كتاب، یزرع الشعور بالثقة وشغف 

القراءة في نفس الصغیر.

اختیار الكتب المالئمة لألطفال 
الكتب ذات الكلمات الملونة والطباعة الواضحة أو تلك 
المزودة برسوم توضیحیة متباینة األلوان تجذب أنظار 
الصغار وتسترعي انتباھھم. أما الكتب المصنوعة من 
القماش أو البالستیك الرقیق (التي یمكن اللعب بھا في 

أحواض االستحمام) أو ''الكتب اللوحیة" المزودة بصفحات 
مصنوعة من الكرتون المقوى ھي األنسب لألطفال حیث 

یمكنھم التعامل معھا بسھولة.

االحتفاظ بالكتب في متناول األطفال
من المھم االحتفاظ بالكتب في مكان یسھل على الصغار 
الوصول إلیھ واإلمساك بالكتب ومطالعتھا، كما لو كانت 

ألعاًبا بالضبط. وتذكر أن طفلك سیفعل بالكتب ما یفعلھ مع 
جمیع األشیاء األخرى – نعم سیضعھا في فمھ! وھذا 

بالضبط ما یفترض أن یفعلھ، لذا ضع فقط الكتب القابلة 
للمضغ في مكان یسھل الوصول إلیھ.

التحدث مع الطفل طوال الیوم 
صف لطفلك حالة الطقس أو التفاح الذي تختاره في محل 
البقالة. وتحدث معھ عن الصور الموجودة في الكتاب أو 

األشیاء التي تراھا أثناء التنزه. وجھ إلیھ أسئلة. فمن خالل 
االستماع، یتعلم طفلك الكلمات واألفكار ویفھم اللغة.

لیس من السابق ألوانھ على اإلطالق أن تقرأ لطفلك، فتعلم الطفل یبدأ لحظة مولده. وبمجرد تحدثك إلى الرضیع 
واللعب معھ ورعایتھ یومًیا، یمكنك مساعدتھ على تطویر المھارات اللغویة الالزمة لیصبح قارًئا. فمن خالل 

القراءة مع طفلك، یمكنك غرس حب الكتب لدیھ وتعلم القراءة بشكل صحیح منذ نعومة أظفاره. تنطوي النصائح 
الواردة أدناه على بعض الطرق الممتعة التي یمكنك االستعانة بھا في مساعدة طفلك على أن ینھل من القراءة بكل 

ب نصیحة جدیدة كل أسبوع، إلى أن تتوصل إلى ما یناسب طفلك. سعادة وثقة. جرِّ

شجع طفلك على المناغاة والدمدمة وإصدار 
األصوات المختلفة 

تمثل ھذه األصوات طریقة طفلك للتواصل معك، وتعد أولى 
خطواتھ المھمة نحو تعلم الكالم. شجع محاوالت تقلیده لك. 

فكلما زادت ممارسة طفلك إلصدار األصوات، أصبحت ھذه 
األصوات أكثر وضوًحا. لذا، انطلق وعلم طفلك أصوات 

الحیوانات المختلفة مثل الخوار والنباح والصیاح!

تقدیم المساعدة للطفل!
شجع طفلك على استخدام یدیھ في التقاط المقرمشات أو 
البازالء ولمس أنفھ وأصابع قدمیھ واإلشارة إلى الصور 

واإلمساك باأللعاب. ھكذا ستنمو عضالت ید الصغیر 
وتصبح قویة وخفیفة الحركة وبالتالي یمكنھ تقلیب الصفحات.

االلتزام بروتین یومي 
(واجعل القراءة جزًءا منھ)

قد یساعد الروتین الیومي على تھدئة الطفل ویجعلھ یتوقع ما 
الذي سیحدث بعد ذلك. فالقدرة على التوقع أمر مھم لطفلك 

عندما یكبر ویتعلم القراءة بنفسھ.

غني، اقرأ، كرر
اقرأ لطفلك قصصھ المفضلة وغني لھ أغانیھ المفضلة مراًرا 

وتكراًرا، فاستمتاعھ المتكرر بقراءة الكتب سیعمل على 
زیادة حصیلتھ اللغویة ومشاعره اإلیجابیة نحو القراءة.

"افھم" طفلك
الحظ طریقة تفاعل طفلك مع الكتاب الذي تقرأه. توقف عن 
قراءتھ إذا كان ال یستمتع بالقصة وجرب قراءة كتاب آخر 

أو القراءة في وقت آخر.
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Reading tips for parents

Arabic: Toddlers

األطفال حدیثو المشي ال یروقھم الجلوس 
ھادئین أثناء القراءة 

یحتاج األطفال حدیثو المشي إلى الحركة، لذا ال تقلق إذا 
انشغلوا بشيء آخر أو بدأوا في الوثب أو المرح أو التشقلب 

أثناء قراءة القصة لھم. فھم یستمعون أثناء الحركة.

الكلمات ذات السجع وغناء األغاني 
وارتكاب األخطاء! 

توقف للسماح لطفلك حدیث المشي بإنھاء عبارة ما أو إنشاد 
مقطع ما. وبمجرد أن یعتاد طفلك على السجع أو النمط، 

د القراءة بشكل خاطئ بحیث یكتشف ھو ھذه األخطاء. تعمَّ

اختیار الكتب الجذابة الممتعة
إن الكتب التي تضم صور الحیوانات أو اآلالت تدعو 

للحركة وإصدار األصوات بینما الكتب المزودة بلوحات أو 
مختلفة الملمس تجذب الطفل للمسھا بیدیھ. أما الكتب المزودة 

برسوم توضیحیة مفصلة أو عناصر متكررة مخبأة في 
الصور فھي رائعة لالستكشاف والمناقشة.

القراءة لفترات قصیرة، بطریقة بسیطة، 
وبشكل متكرر 

غالًبا ما تكون فترات انتباه األطفال حدیثي المشي أقل من 
فترات انتباه األطفال الُرّضع. لذا ابحث عن النصوص 

القصیرة والبسیطة. واقرأ لھم كًما قلیًال عدة مرات في الیوم.

مرحلة تعلم المشي ھي مرحلة الحیویة والنشاط. لذا واصل إثراء الحصیلة اللغویة لطفلك واھتمامھ بالكتب والقراءة، 
وذلك بأن تختار كتًبا شیقة وجذابة. فالتجارب الیومیة ملیئة بفرص المشاركة في المحادثات وتطویر المھارات 

اللغویة. تنطوي النصائح الواردة أدناه على بعض الطرق الممتعة التي یمكنك االستعانة بھا في مساعدة طفلك على 
ب نصیحة جدیدة كل أسبوع، إلى أن تتوصل إلى ما یناسب طفلك. أن ینھل من القراءة بكل سعادة وثقة. جرِّ

تشجیع اللعب الذي یتضمن التعرف على 
األسماء والوصف والتواصل

قم بإنشاء حدیقة حیوانات تضم كل ما لدیك من حیوانات 
محشوة. ثم نظم سباًقا باستخدام السیارات اللعبة، واجعل 

الطفل ھو المسؤول ووجھ لھ العدید من األسئلة.

كل یوم ھو بمثابة مغامرة لألطفال 
حدیثي المشي

اختر كتًبا تدور حول الخبرات والمشاعر الیومیة، فسوف 
یفعل طفلك مثلما تفعلھ شخصیات تلك الكتب أثناء ارتداء 
المالبس وتناول الطعام وزیارة اآلخرین والنوم واللعب. 

توجیھ األسئلة
استقطع جزًءا من وقتك لالستماع إلى إجابات طفلك حدیث 

المشي. فغالًبا ما یكون لدى األطفال الصغار آراًء ثابتة 
وأفكاًرا مثیرة لالھتمام عن العالم. شجع طفلك على إخبارك 

بما یفكر فیھ. وبذلك ستتمكن من بناء مھارات اللغة لدیھ، 
وفي نفس الوقت التعرف على ما یحفزه.

افعل ما یروق لھم
اقرأ القصص المفضلة مراًرا وتكراًرا. وابحث عن الكتب 
التي تدور حول األشیاء التي یحبھا طفلك مثل القطارات 

والحیوانات والقمر. فقد تعمل ھذه الكتب على توسیع نطاق 
اھتمام طفلك وتشجیعھ على القراءة.

أال یشعرون بالمتعة؟
ب قراءة قصة أخرى أو القراءة في وقت آخر خالل  جرِّ

النھار. فالقراءة مع طفل صغیر تھدف في المقام األول إلى 
تمتعھ بتجارب إیجابیة مع الكتب، ولیس إنھاء كل كتاب 

تشرع في قراءتھ.

لوالدينصائح

األطفال حدیثي المشي


