نص خاص بمجلد (مرحلة ما قبل المدرسة) read
"اقرأ"قبل-المدرسة)
(مرحلة ما
خاص بمجلد
الصفحة نص
القراءة سويًا أثناء الرعاية اليومية
شعار
األولى:
الصفحة األولى :شعار "اقرأ"  -القراءة سويًا أثناء الرعاية اليومية

الغالف:الغالف:
داخل

داخل

أعزائي أولياء األمور،

أعزائي أولياء األمور،

أمرا رائعًا .كما أنها في ذات الحين ،تصقل من مهارات طفلك اللغوية وتضع األساس الالزم لتعلم القراءة.
تُعد القراءة سويًا ً
تمكنك من القراءة مع طفلك.
فنحن نرغب من خالل هذه الحقيبة في أن نلهمك بالطريقة التي ِّ

أمرا رائ ًعا .كما أنها في ذات الحين ،تصقل من مهارات طفلك اللغوية وتضع األساس
تُعد القراءة سويًا ً
تحتوى الحقيبة على خمسة كتب مختلفة للقراءة بصوت عا ٍل:
تمكنك من القراءة مع طفلك.
فنحن نرغب من خالل هذه الحقيبة في أن
نلهمك بالطريقة التي ِّ
تحتوى





يتكون






( Mit stamtræ شجرة عائلتي)
(أوسكار والتنين
Oskar
كتبog den
skrupsultne

َره) ٍل:
بصوتالشعا
للقراءة
مختلفة
drageخمسة
الحقيبة على
( evødS ryd rotS حيوانات كبيرة ،أسد)
 حقائق صغيرة( rdæSd :أشجار)
عائلتي)
(شجرة
Mit
stamtræ
( takusrS Sd vduffSrSاختراعات ،القبعات المطرزة والقط الغبي)
kdSd ø,
Ss rdn
fpv 

( Oskar og den skrupsultneأوسكار والتنين الشَره)
 drageمن:
يتكون المجلد
أسد)
كبيرة،
evødS
rotSكتيبryd
طفلك وكيف تقوم بدعم التطور اللغوي لديه
القراءة مع
(حيواناتأهمية
خالله االطالع على
يمكنك من

 تعليمات بعنوان "كيف تقرأ مع طفلك" تشمل نصائح معينة عن كيفية القراءة مع طفلك.
حقائق صغيرة( rdæSd :أشجار)
 تمدك ورقة "أفكار خاصة باألسئلة المفصلة" بأمثلة محددة عن األسئلة الخاصة بكتاب " Opfindelser,
takusrSالغبي).
القبعات المطرزة والقط
”strikkede
huerø,
og en
kat fpv
(اختراعات ،القبعات المطرزة والق
(اختراعاتSd ،
vduffSrS
kdSd
Ssdum
rdn

 ورق الرسم "عائلتي" و"اختراعي"
 تعليمات خاصة باستخدام تطبيق "اقرأ" حيث يمكنك التسجيل في كل مرة تقومون فيها بالقراءة سويًا .سيتم توفير
المجلد من:
معلومات تسجيل الدخول على التطبيق مع الحقيبة.

بعد االنتهاء ،قم بإعادة الحقيبة والكتب .يمكن االحتفاظ بالمواد الموجودة في المجلد .يمكنك تعليق التعليمات على الثالجة.
بدعم التطور اللغو
كتيب يمكنك من خالله االطالع على أهمية القراءة مع طفلك وكيف تقوم
ويمكن االطالع على المزيد حول برنامج "اقرأ"  -القراءة سويًا على  .eeehppdkd hrfadSprكما يمكنك هنا العثور على
نصائح معينة عن كيفية القراءة مع طفلك.
تقرأ مع
تشملمن اللغات.
طفلك"إلى عدد
وتعليمات مترجمة
"كيف ُكتيبًا
بعنوان كما ستجد
تعليماتالقراءة سويًا
فيلم "اقرأ" -
تمدك ورقة "أفكار خاصة باألسئلة المفصلة" بأمثلة محددة عن األسئلة الخاصة بكتاب " er,
التحيات( ”strikkede huer og en ،اختراعات ،القبعات المطرزة والقط الغبي).
أطيبdum
معkat
الرسم "عائلتي" و"اختراعي"
ورقوالفتيان
األطفال
تعليمات خاصة باستخدام تطبيق "اقرأ" حيث يمكنك التسجيل في كل مرة تقومون فيها بالقر
بلدية آرهوس
معلومات تسجيل الدخول على التطبيق مع الحقيبة.

بعد االنتهاء ،قم بإعادة الحقيبة والكتب .يمكن االحتفاظ بالمواد الموجودة في المجلد .يمكنك تعليق التع
الصفحة الخلفية

ثماني لغات:
مترجم إلى
ويمكن النص
المزيد
التاليعلى
االطالع
حول برنامج "اقرأ"  -القراءة سويًا على  .eeehppdkd hrfadSprكما ي

