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 طفال ) التلو على األطفال ( للقراءة لأل مقترحات                          

 المحادثة، الكتب والقصص على حيز منتظم من الحياة اليومية، حيث  ،تل الغناء، القراءةح( يجب أن ي1

 يؤدي ذلك إاى تنمية المهارات اللغوية لدى أطفالكم. إنكم تساعدونهم على الوصول الى الكتب والقراءة.    

 إجعلوا من القراءة )التلو( عادة يومية. إن ذلك يحتاج إلى مكان ثابت كل يوم )قبل النوم على سبيل ( 2

 و مريح.يكون هذا المكان مريحا ويتمتع بج ب أنالمثال(، ويج    

 الل على سبيل المثال اإلستمالة عليك خ( إلن التلو يولد التقارب. يجب على طفلك اإلحساس بهذا التقارب و3

 وإذا كان الكتاب يحتوي على صور وكتابة، فأعطوا أوالدكم الفرصة للقراءة معكم سويا. القراءة،    

 ليه،ع الكتاب الذي يحب أن يستمع إ( إن اإلهتمامات بأنواع القراءة متفاوتة. لذا يجب أخذ رأي الطفل بنو4

 بة الطفل في سماع محتويات ذلك الكتاب. وبذلك يكون هناك ضمانة برغ    

 ( لكي يستمتع الطفل بسماع القراءة، يجب مراعاة ما يلي:5

 عمل فترات استراحة.  -    

 إذا كان الكالم التنويع في نمط القراءة )بصوت عال إذا كان الحديث عن صراخ، وبصوت منخفض   -    

 (.ذا كان الحديث عن حدث سريع وببطء إلثارة الرغبة في اإلستماع وبسرعة إ هادئا،       

 وإذا أمكن تغيير الصوت ليتالءم مع األشخاص في القصة.  -    

 إبدأي مناقشة مع الطفل حول محتويات الكتاب. بذلك يتمكن الطفل من الفهم األفضل لما يستمع اليه.( 6

 وناقشي موضوع ذلك الجزء من القصة بعد كل قراءة.    

 ( يحتاج األوالد إلى قدوة للترغيب في القراءة. أربطي مجريات الحياة بالكتب، الصحف . . . . الخ7

 ب القراءة.لكي يترسخ عندهم ح    

 يمكنكمب توفر إمكانية الحصول على الكتب لدى األوالد. وإذا أردتم شراء كتاب من مكتبة، ف( يج8

 عن الكتب بواسطةالحصول على نصائح من تلك المكتبة، كما يمكنكم الحصول على معلومات     
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