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 ريد 
- معا حول القراءة

من سن صفر اىل ثالث سنوات 



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

ميكنكم عىل سبيل املثال:

- ملس وتصفح الكتاب والتحدث عن الصور.

- التحدث عن عنوان الكتاب والصورة األمامية.

- التحدث عام يدور حوله الكتاب.

- النظر اىل الصفحة الخلفية للكتاب.

- التحدث عام سبق وأن عرفه الطفل عام يدور حوله الكتاب. 

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

ميكنكم عىل سبيل املثال:
- التحدث وعرض ما يدور حوله الكتاب.

- النظر عىل صور الكتاب والتحدث عن املحتوى منها.
- التحدث عن األشياء التي يتعرف عليها طفلك من الحياة اليومية.

- التحدث عام يعتقده طفلك عن الجزء األمتع من الكتاب.
- التحدث عن الكلامت الجديدة وعرضها واستخدام الكلامت من الكتاب 

يف سياقات أخرى. 
- إيجاد األشياء امللموسة، املدرجة يف الكتاب.    

إذا مل يستجب الطفل ألسئلتك، فيمكنك املساعدة بتقديم اقرتاحات 
لإلجابات أو حتى اإلجابة. ميكنك أيًضا تكرار ما يقوله الطفل ومتديد 
الجملة. تذكر أن استجابة الطفل ميكن أن تظهر أيًضا من خالل لغة 

الجسد وتعابري الوجه.  

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

ميكنكم عىل سبيل املثال:

- التحدث عام تنظران إليه من الصور. ضع كلامت – سواء عن األشياء أو 

األفعال أو املشاعر.

- أرش اىل الصور والنص.

- التحدث عن وإظهار ما تعنيه الكلامت أو املتالزمات اللفظية.

- إن الطفل يُظهر االهتامم بالتحدث عن ذلك.

- قراءة القليل من الجمل يف وقت واحد والتحدث عام تدور حولها.

- التحدث فيام تظنونه بالصفحة التالية. رمبا ميكن أن تساعد الصور طفلك عىل 

التخمني والحيك.  

دی

ريد – وهكذا ميكنك القراءة مع طفلك من سن صفر اىل ثالث سنوات 

ماذا تظن، ما يحدث هنا ...؟ 

بيت

ماذا تعتقد كان ممتًعا ...؟ 

ذئب ... أسنان ...

وماذا ميكن أن يكوننعم، الذئب لديه أسنانا حادة

يف طريقها إىل منزل الجدة

أن هناك  حاول أن ترى هنا

نعم 
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