نصائح أساسية لألهل
كيف يمكن لألهل المساعدة في تطوير مهارتي القراءة و الكتابة
لطالب صفوف الروضة إلى الثالث االبتدائي

لتكن القراءة رفيقك أينما تذهب! احضر معك كتابا أو

.

مجلة كلما اضطررت لالنتظار في أي مكان .محطة
الحافالت أو عيادة الطبيب على سبيل المثال .هناك
دائما وقتا للقراءة.

كن صبورا
•

عند محاولة تهجئة كلمة جديدة أمنح الطفل الوقت الكافي للقيام بذلك.

•

ساعد الطفل على التدقيق في الحرف األول أو الحروف األولى




من الكلمة.
•

نمي مهارات القراءة و الكتابة

اشرح للطفل الكلمات التي ال يفهم معانيها.

وزع الكتب في أرجاء البيت و في أماكن مخصصة للقراءة .هذا يساعد األطفال
على النظر إلى انفسهم كقراء و كتاب.
استمتعوا بالقراءة! اكتبوا رسائل لألصدقاء و األقارب .أقرأوا وصفات الطعام.
أقرأوا و اكتبوا معا لجعل األمر ممتعا.

 كن قارئا كي يرى الطفل أنك تقرأ.

تحدثوا عما قرأتم
•
•
•

أسأل الطفل أسأله حول القصة.
أبدأ بأسئلة مثل "لماذا برأيك قامت السمكة بهذا الفعل؟" أو "
باعتقادك ،ما الذي سوف يحدث بعد ذلك؟"
اربط ما قد قرأتم بمحادثة و نقاش مثل " إذا ما قام األطفال في
هذه القصة بتحديد يوم للنظافة بمناسبة يوم األرض ،برأيك ،ما
الذي يمكننا نحن القيام به لالحتفال بيوم األرض؟"

شجع القراءة
•
•

وفروا مكانا مناسبا :من المهم جدا توفير مكان خاص
للطفل للقراءة و الكتابة مثل مكتب أو طاولة خاصة.
اشرح لطفلك أهمية الكتابة أثناء قيامك بأشياء مختلفة مثل
إعداد قوائم التسوق أو كتابة الرسائل النصية.

أقرأوا جهرا معا
أقرأوا في كل مكان
•
•
•

وفروا مواد للقراءة في جميع أنحاء البيت مثل :القصص،
الصحف أو األشعار.
اختاروا مواد قراءة تثير اهتمام الطفل.
أقرأوا و تحدثوا عن اإلشارات و اللفتات
الموجودة في بيئتكم /محيطكم.

•

•

قراءة القصص ممتعة .و كذلك ،قراءة الكتب المعلوماتية و
المجالت و الصحف .حاولوا قراءة مختلف أنواع النصوص
و المطبوعات معا.
هل وجدتم كلمة جديدة ؟ تحدثوا عن هذه الكلمة و ناقشوا
بعض األمثلة حولها و جدوا طريقة الستخدامها .كلما زاد
استخدامنا للكلمة الجديدة كلما زادت معرفتنا بها وتعلمنا عنها
أكثر.

لدليل القراءة بمستوى الصف الثالث الرجاء زيارة الموقع

التالي :

bit.ly/Read_by_Gr3_Guide

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة البريد اإللكتروني التالي:
mde-earlyliteracy@michigan.gov

