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الطفل الذي يتم القراءة له سوف ...
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المعلومات والبيانات
الخاصة بالوالدين
أهمية الق راءة للطفل

يكبر ليكون أكثر ثقة وأكثر اجتماعية في إطار المجموعة
ووف ًقا للبحث ،فإن األطفال الذين يتوفر من يقرأ لهم بشكل منتظم يصبحون أكثر وعيا ً اجتماعيًا وأكثر تعاط ًفا وينسجمون بشكل
أفضل مع اآلخرين في المجموعة.

يحصلون على مفردات أوسع نطاقا ً بشكل أكبر
وتشير الدراسات إلى أنه بحلول سن الثالثة ،فإن األطفال الذين يعيشون في األسر التي تقرأ قد سمعوا إلى  20مليون كلمة أكثر
من األطفال الذين يعيشون في األسر التي ال تقرأ .فالكمية الكبيرة من الذخيرة اللغوية والمفردات تجعل من السهل على الطفل
أن يكون قادرً ا على التعبير عن نفسه.

نجاحا في المدرسة
يكون أكثر
ً
فالطفل الذي يكون على دراية بالقصص وملما ً بالقوافي قبل بدء المدرسة ينجح ويحصل على نتائج مدرسية أفضل من الطفل
الذي ال يقرأ له أحد.

يحصل على بداية أفضل في الحياة
ووف ًقا للبحث ،يتأثر نجاح الطفل في المستقبل في الحياة أكثر من غيره بالقدر الذي يتم قراءته للطفل أكثر من الخلفيات
االقتصادية االجتماعية للوالدين.

يكون يكون أكثر ثرثرة في المنزل
عال لطفلك ُتعزز الروابط األسرية .فاألسر التي تقرأ العديد من الكتب تتحدث بصورة أكثر مع بعضهم
فالقراءة بصوت
ٍ
البعض .ومن خالل القصص ،يمكن مناقشة األحداث اليومية ،ويمكن فهم ومعالجة التقلبات والمنعطفات الكبيرة في الحياة
والتعامل معها بسهولة أكبر.

صا بال ًغا أكثر نشاطا ً وموجها ً نحو تحقيق األهداف
يتطور لكي يصبح شخ ً
فاألشخاص البالغون الذين تمت القراءة لهم أكثر من المعتاد خالل طفولتهم يصبحون نشطين وفضوليّين و ُم ِحبّين
لالستطالع وموجهين نحو تحقيق األهداف ويستمرون في قراءة المزيد من الكتب عندما يصلون إلى سن البلوغ .فهم
قادرون على التعبير عن آرائهم بسهولة أكبر وعلى تحقيق أهدافهم.

أهمية اللغة األصلية

اللغة األم أو اللغة األصلية هي لغة مشاعر الفرد وأحاسيسه .عندما يقرأ
أحد الوالدين بلغته األم لطفله ،فإن ذلك يساعد على إنشاء عالقة قوية بين
الوالدين والطفل ،وبناء المفردات اللغوية التي يمكن للطفل من خاللها التعبير
عن مشاعره الخاصة  -والتي هي بمثابة عنصر أساسي من الصحة العقلية
والنفسية.
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كتاب مناسب لجميع األعمار
عال هي أفضل استثمار في مستقبل الطفل
تعتبر القراءة بصوت ٍ
يتم إنشاء األساس لكفاءة الطفل وحماسته للقراءة في مرحلة الطفولة المبكرة .إن تأثير الوالدين على إلمام طفلهم بالقراءة والكتابة لهو أمر
بالغ األهمية قبل أن يتمكن الطفل من القراءة بمفرده.

الطفل الوليد هو مستمع يقظ
فاألصوات المألوفة ألفراد األسرة مع إيقاعاتهم المتغيرة ونبراتهم الصوتية تغذي إحساس الطفل باللغة .اللغة األصلية الغنية هي أفضل هدية
يمكن إعطاؤها للطفل.

طفل يبلغ من العمر  6أشهر يهتم أوالً بكتاب كلعبة
فالطفل يشم رائحة الكتاب ويتذوقه ويلعب معه .فاألحرف البسيطة واأللوان الزاهية من الكتاب هي عبارة عن أشياء مشوقة جذابة لألطفال.

طفل يبلغ من العمر عام واحد يحب األوقات اليومية لسرد القصة
القوافي اإليقاعية والقصائد تدعم تنمية مهارات الكالم عن األطفال .قصة قصيرة أو أنشودة ُتهدئ الطفل قبل النوم.

طفل يبلغ من العمر  3-2سنوات يتعرف على كلمات جديدة ويرددها
تصبح أوقات القصة أوقات تفاعلية وحوارية عندما يسأل الشخص البالغ ما الذي يحدث في صور الكتاب .ما أن تتحسن قدرة الطفل على
التركيز ،فقد حان الوقت لالنتقال من كتب اللوحات إلى الكتب المصورة.

طفل يبلغ من العمر  -5-4سنوات يبدأ في تعلم أبجديات الحياة من القصص
تتيح القصص للطفل الشعور بالخوف في أمان والتعاطف مع مختلف المشاعر .تشجع القوافي والقصائد الطفل على الغناء بلغة خاصة به.

طفل يبلغ من العمر  6سنوات يطير بالفعل على أجنحة الخيال
الطفل لديه اآلن الصبر على قراءة قصة أطول .المناقشات حول ما تمت قراءته ترضي الكبار أيضًا .يمكن أن تساعد القصص التي يتم
سردها من طفولة أحد الوالدين على تعزيز االفتخار بالثقافة وإنشاء وقت قصة خاص لكل من الوالدين والطفل.

طفل يبلغ من العمر  7سنوات يبدأ في تولي مسؤولية الكتب بشكل مستقل
يصبح الطفل مهتمًا بالحروف ويريد بالفعل القراءة من تلقاء نفسه .إن تعلم القراءة هو عالمة فارقة تستحق االحتفال .ال تزال أوقات القصة
بين الشخص البالغ والطفل مهمة للطفل لفترة طويلة.

يمكنك أن تقرأ لطفلك في
أي وقت وفي أي مكان!
ويمكن أن تكون جلسة القراءة
وق ًتا رائعا ً لجميع أفراد األسرة!

الوقت ليس مبكراً أبداً أن
تبدأ القراءة لطفلك!

ويمكن أن تكون قصة ما قبل
النوم وسيلة جيدة لمساعدة الطفل
على االسترخاء قبل النوم.
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يمكن أن يحصل أحد الوالدين أيضًا على
جلسة "قراءة" من خالل سرد القصص،
سواء عن أفراد األسرة أو عن طريق تكوين
القصص أو عن طريق مشاركة القصص
التقليدية من طفولتهم.

