لألعمار من

 8-5سنوات

صف الروضة
حتى الصف 2

تح َّ
دثوا .العبوا .اقرؤوا!

كل يوم ،هناك متعة وطرق سهلة ملساعدة طفلكم عىل بناء حب للقراءة يدوم عىل مدى الحياة.
تح َّ
دثوا
	اطرحوا أسئلة! حاولوا سؤال طفلكم عن الكلمات التي يتماشى وزنها مع بعض ("ما هي الكلمة التي وزنها متل وزن كلمة سيارة ""car؟)
أو سؤاله أسئلة للبدء في محاورة ("لماذا لم يعجبك الكتاب؟").
	اتبعوا خطوات طفلكم .إذا بدا مهتماً بكتاب ما أو موضوع ما ،تابعوا الحديث عن هذا الكتاب أو الموضوع!
	إذا شاهدتم فيلماً أو برنامج تلفزيوني سوياً ،تحدثوا مع طفلكم ع َّما تشاهدونه .اطرحوا أسئلة من قبيل "هل كانت الشخصية سعيدة أم
حزينة؟" أو "ماذا تعتقد سيحدث في القصة فيما بعد ؟".
جربوا هذا! ساعدوا طفلكم عىل تعلم كلامت جديدة من خالل التحدث عن مكان األشياء باستخدام كلامت مثل "أول" و"آخر" و"يسار" و"ميني ".تحدَّثوا
عن العكوس مثل "فوق" و"تحت".

العبوا
العبوا ألعاب الكلامت التي تساعد طفلكم عىل تعلم األصوات .جربوا قول "إنني أفتش بعيني الصغريتني عن يشء يبدأ بالحرف "."f-f-f-f
ماذا تعتقد أنني أفتش عن؟"
العبوا ألعاب السجع! أعطوا طفلكم كلمة عىل القافية ودعوه يحزر اسم الحيوان" .إنني عىل وزن كلمة " "matأنا  "....ميكنكم أن تلعبوا لعبة
السجع يف الحافلة ،أو يف القطار ،أو يف السيارة.
العبوا ألعاب األلواح مثل ( )Boggleأو ( )Scrabbleالتي تساعد طفلكم يف بناء مهارات القراءة يف وقت التسلية .أو اكتبوا الحروف عىل ورقة
وتعرفوا عىل الكلامت التي ميكن لطفلكم تأليفها.
جربوا هذا! صفوا الكلامت يف جملة (استخدموا كلامت من مقطع واحد أوالً) .ميكن لألطفال األكرب سناً ترتيب أصوات مفردة يف كلامت (مثل (،))c-a-t
أو ترتيب املقاطع يف كلامت أطول مثل (.)ad-ven-ture

اقرؤوا
	زوروا مكتبتكم املحلية! ميكنكم قراءة الكثري من كتب األطفال بينام تتواجدون هناك ،أو استعارة الكتب لطفلكم الستكشافها باملنزل .إن التسجيل
للحصول عىل بطاقة املكتبة عملية سهلة ومجانية.
	اقرؤوا الكتب سوياً بصوت عال ،بأي لغة كانت .دعوا طفلكم يختار الكتب حول املواضيع التي تهمه!
	عندما تكونوا بالخارج سوياً ،اسألوا طفلكم اذا كان يستطيع نطق األحرف أو الكلامت يف لوحات االعالنات ،وواجهات املحالت والفتات الطرق أو
األشياء يف محل البقالة.
جربوا هذا! إذا كان طفلكم يقرأ فعلياً ،تناوبوا األدوار! اقرؤوا نصف الصفحة ومن ثم اطلبوا منه قراءة النصف اآلخر .اسألوا "ماذا كان موضوع القصة؟"
أو "هل أعجبتك تلك الشخصية؟ وملاذا؟"
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تح َّ
دثوا .العبوا .اقرؤوا!
هناك الكثري من املوارد التي ميكن لعائلتكم استخدامها لالستعداد للقراءة!
استخدموا المكتبة الرقمية ( )myONلقراءة الكتب المجانية على هاتفكم الذكي ،أو الكومبيوتر اللوحي ،أو الكومبيوتر.
تتضمن المكتبة الرقمية ( )myONأكثر من  6000كتاب ،بما فيه العناوين باللغة االسبانية ،وتقوم النشرة اإلخبارية لمكتبة ( )myOnبوضع مقاالت مناسبة للسن .إن
العائالت التي لديها أطفال من كافة األعمار لديها امكانية وصول مجانية حتى تاريخ .18/9/30
( www.myon.comللصفوف من صف الروضة إلى الصف  ،2اسم المستخدم " "nycbوكلمة السر ")"myon
زوروا فرع مكتبتكم المحلية
يمكنكم القراءة مع طفلكم ،والتعرف على الكتب في المنزل ،أو حضور برامج مجانية .يوجد أيضاً موارد على شبكة اإلنترنت يمكنكم تنزيلها في المكتبة أو في المنزل
في منهاتن والبرونكس واستاتن آيالند
ابحثوا عن أقرب مكتبة إلى منزلكم:
ابحثوا عن الموارد للقراء الصغار:

أو اتصلوا على رقم الهاتف (917) ASK-NYPL

في بروكلين
ابحثوا عن أقرب مكتبة إلى منزلكم:
ابحثوا عن الموارد والبرامج المجانية:

أو اتصلوا على رقم الهاتف 718 230-2100

في كوينز
ابحثوا عن أقرب مكتبة إلى منزلكم:
ابحثوا عن الموارد والبرامج المجانية:

أو اتصلوا على رقم الهاتف 718 990-0728

جربوا أدوات موقع ( )Reading Rocketsوهي أدوات سهلة االستخدام للقراءة
يمكنكم الحصول على أفكار مفيدة للقراءة بسهولة .للبدء في استالم نصوص مهارات القراءة والكتابة ،ببساطة أرسلوا رسالة نصية ( )READINGإلى رقم الهاتف 41411
من هاتفكم المحمول أو اشتركوا عبر االنترنت.
اطلعوا على النصائح المتعلقة بالقراءة لآلباء في عدة لغات ،بما في ذلك آباء األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
شاهدوا فيديوهات مقروءة بصوت عال والعبوا ألعاب القراءة والكتابة مع طفلكم
ِ
ٍ
بصوت عا ٍل من قبل ممثلين وذلك بطريقة مسلية ومثيرة لالهتمام.
تتوفر لدى موقع ( )Storyline Onlineتشكيلة من كتب األطفال المقروءة
يحتوي موقع ( )Reading Pioneersعلى تشكيلة ضخمة من الكتب المصورة التي تتم قراءتها بصوت عال في قناة اليوتيوب الخاصة به.
كما يتوفر لدى موقع ( )Unite for Literacyمجموعة من الكتب بعدة لغات ومعها السرد.
ولدى موقع ( )PBS Kidsألعاب مهارات القراءة والكتابة للصغار باستخدام شخصيات تلفزيونية قد يعرفها طفلكم.
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