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ولياءاألالسادة   

 

ألبنائكم ومداكم  العائليةمرحبا بكم في "فوّلا يقرأ". بهذا البرنامج نريد تعزيز تمتعكم بقراءة القصص و الخرافات بلغتكم 

 بنصائح مختلفة لهذه القراءة.

المرح و المتعة بوقت القراءة المشتركة مع أبنائكم. في حالة وجود أسئلة حول القراءة ألطفالكم فإن إننا نتمنى لكم 

 الزمالء بالمؤسسة على ذمتكم للجواب على أسئلتكم. 

جاء    لمزيد من اإلقتراحات،أسئلة و طلبات للترجمة للغات أخرى أو لوجود بعض الغلطات بالترجمات الموجودة، الرا

maren.risch@vhs-wolfsburg.de اإلتصال بالسيدة الدكتورة  مارن رش عن طريق اإليميل تحت  

05361 89390-82  أو عن طريق الهاتف تحت الرقم  

 

 

 

!  

! كخذ وقت   

القراءة. الرجاء إطفاء و إغالق  خاللقم  باستراحات و انظر للطفل  إقرأ ببطء و بشكل واضح.  

   الجوال.، الحاسوب ونتباه كالتلفزيون، الراديواألجهزة التي تجلب اإل

 

! اطقوسكونوا ّلنفسكم   

في الصباح بالسرير أو بعد  النوم، يوم األحدذهاب األطفال الى مثال قبل  قراءة في أوقات معينة،قم بال

... بيئة مريحة مثل اإلتكاء على وسادةتخلق بعد اإلستحمام ... حاول أن  الظهر  

 

 

! ي يقوم بإختيار الكتابذالطفل هو ال  

طفلك و تحدث في حياته. يهتم بهاالمواضيع التي  . اخترم بقراءة الكتب التي تناسب عمر طفلكق  

الكتاب طفلكم   ا أعجبعن كتاب آخر. وإذ و إدا لم يعجبه الكتب فيجب التوقف عن القراءة و ابحثوا

.مالنص معكوتكرار . األطفال يحبون قراءة فإنه من الممكن قراءته أكثر من مرة  

  

 أعطي للكتاب صوتا!
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لدعم النص و  مختلفة.الكتاب الص حسب شخوإقرأ بصوت عال أو بصوت منخفض بدرجات مختلفة 

تعبيرات الوجه. حاول إدراج اإليماءات و  

 

 

 اإلنقطاعات مرغوب فيها!

النص.  لطفل إللقاء بعض األسئلة و للتحدث حولتقرأ النص في مرة واحدة. أترك المجال لّل   

  باألوضاع الموجودة بالكتاب. بكل سرور أوضاعهم الذاتيةاألطفال يقارن 

 

 

 

! النصليس من الضرورة اإللتزام الحرفي ب  

ات إذا قمتم ختصاراإل التأشير علىيمكن اإلختصار أو التجميل في بعض األحيان )نصيحة إضافية: 

.(عدة مراتبقراءة الكتاب   

  لديه إهتمام  و تابعه في الموضوع.زال يتأكد من أن طفلك ّل

 

 

 تحَدث عن الكتاب!

 مع كل كتاب و كل قصة يتعلم طفلك أشياء جديدة يرغب في التحدث عنها. 

 

 

 

 

! األحسن أن تقرأ الكتب باللغة التي تتقنهامن  

و كل قواعد لغوية صحيحة ألي لغة تعلمناها تساعد طفلك على تعلم لغات أخرى. ل نطق صحيحك  

 

 


