
اقرأ
- القراءة سويًا بالصف األول .

العثور عىل املزيد من الكتب

ميكن إعادة قراءة الكتب املوجودة بالحقيبة عدة مرات، ميكنك استعارة املزيد من الكتب من املكتبة أو ميكن إعادة قراءة الكتب 

املوجودة بالحقيبة عدة مرات، ميكنك استعارة املزيد من الكتب من املكتبة أو عىل املوقع www.aakb.dk. اطلب من أمني املكتبة أو 

مدرس طفلك مساعدتك بأفكار عن كتٍب جيدة تالئم اهتامم طفلك ومستواه يف القراءة.

ميكنك العثور عىل أفكار حول كتب أخرى عىل هذا املوقع www.aakb.dk/tags/temalister-boern-unge. كام ميكنك استعارة كتب 

إلكرتونية وكتب صوتية عىل املوقع www.eReolen.dk وwww.eReolenGo.dk. eReolen وeReolen Go وكالهام متوفر كتطبيق من 

السهل قراءة الكتب فيه واالستامع إليها

سواء يف وجود أو عدم وجود اتصال باإلنرتنت.

قم بتسجيل الدخول باستخدام معلومات اسم املستخدم الخاصة بطفلك، حيث ميكنك قراءة الكتب عىل املوقع:

www.superbog.dk

www.læsløs.dk

.www.skrivoglæs.dk ميكنك كتابة قصص قصرية باستخدام التطبيق ”اقرأ واكتب” أو عىل املوقع

االطالع عىل املزيد حول برنامج READ ”اقرأ”

ميكنك االطالع عىل املزيد حول برنامج READ ”اقرأ” - القراءة سويًا عىل املوقع www.aarhus.dk/read. كام ميكنك هنا العثور عىل 

فيلم READ - Reading together )اقرأ - القراءة سويًا(، كام ستجد كُتيبًا وتعليامت باللغة الدمناركية ومرتجمة إىل عدد من اللغات.



لك دور مهم بوصفك والد/والدة الطفل

ألنكام الوالدان، فأنتام متثالن دوًرا مهاًم يف صقل مهارات القراءة 

والكتابة لدى طفلكام. حيث إن مهارة القراءة والكتابة مهمة 

بالنسبة ألداء الطفل يف املدرسة ويف حياته املستقبلية كذلك.

فطفلك يتعلم القراءة يف املدرسة. وبصفتك والده/والدته، فإنك 

تدعم طفلك يف تنمية مهارات القراءة لديه عندما تقرآن سويًا كل 

يوم. برصف النظر عن طريقة طفلك يف القراءة، 

ميكنك أن تساعده برتغيبه يف القراءة وأن يصبح قارئًا أفضل.

كام ميكنك تشجيع طفلك عىل القراءة مبواصلة قراءتك أنت له 

بصوت عاٍل من الكتب التي ليس يف مقدوره أن يقرأها هو بنفسه.

اقرأ وتحدث مع طفلك

فقراءتكام سويًا والحديث عام تقرآنه يساعد عىل صقل اللغة عند طفلك وتنمية 

مهارات القراءة لديه. وهذا ينطبق سواء أكان طفلك يقرأ عليك أو كنت أنت تقرأ 

له بصوت عاٍل.

من الجيد أيًضا التحدث مع طفلك حول الكتاب قبل القراءة وأثناءها وبعدها. 

ستجد يف إرشادات ”كيف تقرأ مع طفلك” أفكاًرا محددة عن الطريقة التي متكِّنك 

من التحدث حول الكتب.

ميكنك التحدث عن الرسوم التوضيحية أو الكلامت أو املحتوى أو أي يشء آخر 

يتبادر إىل ذهنك وأنت تقرأ.

فكلام ازداد إملام طفلك ومعرفته باملزيد من الكلامت واستخدامها، ازدادت 

إمكانية أن يصبح قارئًا جيًدا. فطفلك يحتاج الكثري من الكلامت ليك يفهم 

املحتوى الوارد يف الكتب وليمتلك القدرة عىل التعبري عن نفسه من خالل الكتابة. 

عندما تطرح أسئلًة مفتوحة واستفسارية، فإنك تتيح لطفلك أن يتشارك عىل نحٍو 

أكرث تفاعالً يف التحدث عن الكتاب. وأنت بذلك تحفز ملَكة اللغة عند طفلك 

وتثري رغبته يف الرسد.

إذا كنت تتحدث لغًة أخرى غري الدمناركية، فيمكنك أيًضا استخدام تلك اللغة 

عندما تتحدث عن الكتاب. تناول الكلامت والجمل بكلٍّ من اللغة الدمناركية 

واللغة األم لطفلك. ميكنك أيًضا قراءة كتب مكتوبة باللغة األم.

التوقيت املناسب والرغبة يف القراءة

من املهم أن تكون القراءة يف وقٍت مريح لذا عليك إعطاء األولوية يف 

تحديد الوقت وتجنب تعكري صفو القراءة أو التوقف أثناءها. فحينام 

تشجع طفلك وتُظهر له اهتاممك بقراءته، فإن هذا سيجعل لدية الرغبة 

يف أن يقرأ أكرث.

ولكن إذا وجدت طفلك ال يرغب يف القراءة، ميكنك:

• البحث عن كتب جديدة تثري اهتامم طفلك

• خذ يف االعتبار ما إذا كان الكتاب صعبًا للغاية - حيث يجب أن يكون 

طفلك قادًرا عىل قراءة غالبية الكلامت بنفسه.

• تشجيع طفلك عىل قراءة نفس الكتاب عدة مرات

• قراءة الكتاب لطفلك بصوت عاٍل قبل أن يقرأه 

• تقليل الوقت الذي تقضيه يف القراءة

القراءة يف وقٍت من اليوم أو يف مكاٍن أكرث مالءمة

وإذا وجدت أن طفلك يعاين من صعوبة يف تعلم القراءة أو استمرارية 

عدم رغبته يف القراءة، عندئٍذ ينبغي أن تستعلم من املدرسة مبارشًة. 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning تقدم أيًضا إرشاًدا ـ يف بلدية 

آرهوس ـ بدون ذكر االسم عىل يد مستشارين متخصصني يف القراءة عىل 

هاتف رقم: 3777 8940 

ع طفلك أثناء قراءته منفرًدا ألول مرة شجِّ

يف الصف األول، يكون الرتكيز عىل أن يقرأ لك طفلك بصوت عاٍل من 

كتٍب تالئم مستوى طفلك يف القراءة. ميكنك العثور عىل مساعدة بشأن 

كيفية تشجيع طفلك عىل القراءة يف ورقة ”كيف تشجع طفلك عىل 

القراءة املستقلة”.

اكتب مع طفلك

تصبح مهارة القراءة لدى طفلك أفضل عندما يكتب. وعىل الجانب 

اآلخر، سيصبح طفلك أفضل يف الكتابة حينام يقرأ. أوضح الغاية 

من إرشاك الطفل يف أنشطة الكتابة يف الحياة اليومية. عىل سبيل 

املثال، ميكنكام سويًا كتابة رسائل نصية قصرية أو قامئة التسوق. ويف 

الكتاب، يستطيع طفيل وطفلك أن يرسم ويكتب قصة قصرية. وأهم 

يشء هو أن يقوم طفلك بالكتابة. وال يهم إذا كان هجاؤه خاطئًا.

اقرأ
- القراءة سويًا بالصف األول .


