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ريد 
ميكنك أن تقرأ مع طفلك

أمثلة



قبل القراءة
ساعد طفلك عىل تركيز االنتباه عىل الكتاب إذا تحدثت عنه قبل القراءة. 

أمثلة:

- عنوان الكتاب هو

- من ترى بالصفحة األوىل؟

- ماذا لدى إب يف يديه؟ )أرش( هل منت يف رسير سفاري؟

- ماذا تعتقد عام سيفعله إب؟ هل رمبا يقوم برحلة؟

- يوجد القليل حول محتوى الكتاب بالخلف.

- هل تتذكر عندما قمنا برحلة؟ كيف كانت؟ 

أثناء القراءة
 تساعد طفلك عىل فهم املحتوى إذا تحدثت عنه أثناء القراءة.  

أمثلة:

- انظر اىل الصورة. أين هو إب؟ يف املدينة أم يف الغابة؟

- هل تظن، أنه الصباح أم املساء؟ وكيف نرى هذا؟ 

- ماذا سيفعل إب؟ )أرش عىل الصورة مع الخيمة(

- ما هي عصا الدفاع )عصا(؟ ملاذا ميتلك إب عصا الدفاع؟

- من تظن أنه خارج الخيمة؟ )انظر اىل الصورة(

- كيف حال الخنزير؟ كيف تبدو عندما تكون حزيًنا أو سعيًدا؟ 

- ماذا تظن ما قاله إب للخنزير؟ أظن أن إب ...

- ماذا فعل إب؟ أظن أن إب ...

- تأمل إب يف القمر بالصفحة األخرية. اآلن، أتأمل فيك )أعرض ذلك(. هل حاولت بأنك تستطيع 

التأمل؟

- كيف انتهت القصة؟ هل إب سعيدا أم حزينا؟ 

     

بعد القراءة
تساعد طفلك عىل فهم املحتوى إذا تحدثت عنه بعد قراءته.

مثلة: 

- أي صفحة من الكتاب كانت أمتع؟ ماذا يحدث هنا؟ أو تذكر كان هنا ...

-  كيف كان إب، عندما رأى ظل الخنزير خارج الخيمة؟ أظن أنه ...

- هل حاولت أن تكون خائًفا؟ عندما أخاف، أبدو هكذا. كيف تبدو؟

- أنا خائف من ...؟ ما الذي يخيفك؟ 

- ملاذا ال يخاف إب يف نهاية القصة؟ 

- كيف تعتقد، أن إب ضد الخنزير؟ هل إب لطيف أم غبي؟ ملاذا تعتقد هذا؟

- هل تتذكر، عندما تلقيت مساعدة؟ كيف شعرت؟

ألطفال الحضانة األكرب سًنا، ميكنك أيًضا اإلشارة إىل النص والتحدث عن كيفية ظهور 

الحروف والكلامت واألصوات. 

مثلة: 

- جاء هنا أووف - ماذا يقول الخنزير غري ذلك؟ ماذا يقول الكلب؟ ماذا يقول ...؟ 

- جغيس تُسمع مثل فيس. هل تستطيع إيجاد كلامت، تُسمع مثل جغيس وفيس 

)غيس(؟

- هنا وردت كلمة ماما وتبدأ بحرف إم – ممممم.

أميكنك أن تسمع، حرف إم مثل اسمك ماري – مممامما ومممامري؟ 

         

إذا مل يستجب الطفل ألسئلتك، فيمكنك املساعدة بتقديم اقرتاحات لإلجابات أو حتى 

اإلجابة. ميكنك أيًضا تكرار ما يقوله الطفل ومتديد الجملة. تذكر أن إمكانية ظهور 

استجابة الطفل أيًضا من خالل لغة الجسد وتعابري الوجه.  

ماذا تظن، ما يحدث هنا ...؟ 

نعم، إب خائف، ألن هناك ظل خارج الخيمة. 

حاول أن تنظر هنا، 

من تظن هنا؟ 

كلب

أوها 

نعم، هذا الكلب إب وخنزير
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