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أهمية القراءة للطفل:
1. النمو اللغوي: ي�ستطيع اأن ينمي قدراته اللغوية والذهنية، ويتعلم خمارج احلــروف، في�ســـتقيم ل�ســانــــه وتتح�سن لكنته، ويتعود على الكالم والتعبري عن الذات.

2. تهذيب السلوك: يتعلم االأخالقيات وال�سلوك ال�سحيح، مما ينعكـ �س على عالقاته االجتماعية وتــــوا�سله مع اأفراد املجتمع، ويكون ذو �سخ�سية موؤثرة ونافعة.

3. زيادة المعرفة: تزداد ح�سيلته املعرفية، مما يجعله يتعلم ب�سكل اأ�ســرع، ويزداد اإدراكه وت�سقــل ثقـــافته، مما يتيح له الفر�سة لبلوغ اأعلى امل�ستويات العلمية.

4. التخيل والتفكير: تعطيه القدرة على التخيل والتاأمل وت�سور االأمور من حوله، في�ستطيع اأن يفهــم الـــحياة من �ستى اجلوانب ومبختلف االأ�ساليب.

5. تراكم الخبرات: التعرف على جتارب االآخرين، واكت�ساب خربات حياتية ت�سهل له فهم احلياة اأثناء مـــ�سريته العملية.

6. اكتساب المهارات: القيادية واالإبداعية واالإدراكية والثقافية واالإدارية وال�ســلوكية، التــي ت�سكــــل �سخ�سيته املتكاملة واملتزنة.

7. غرس القيم: اأ�سلوب غري مبا�سر لتوجيه الن�سائح واالإر�سادات، التي تغر�س القيم املثلى واملبادئ ال�سامــــية، وال�سفات احلميدة.



التعلم  و�ساركه  ثابت،  وقت  بتخ�سي�س  والكتابة  بالقراءة  يوميًا  طفلك  األزم  اليومي:  االلتزام   .1
واللعب.

2. التمييز الصوتي: علم طفلك االأ�سعار واالأنا�سيد لتنمية ح�سه ال�سمعي والفني، فاإذا اأتقن هذا 
الفن اأدرك اأهمية القراءة والتعلم.

3. التعليم باللعب: اجعل بداية القراءة وخاللها ونهايتها لعبة، ت�سفي لطفلك جو من املتعة واملرح 
الهادف.

4. التحفيز الدوري: عن طريق قراءتك اأمامه با�ستمرار، اأو القراءة االأ�سرية اجلماعية، وخ�س�س 
جوائز حتفيزية لطفلك على اأدائه وحما�سه.

5. الشاشة السوداء: اأثبتت الدرا�سات اأنه كلما زاد وقت م�ساهدة الطفل للتلفاز كلما قلت مهارات 
واللعب  امل�ساهدة  بني  وقته  بتنظيم  فعليك  خميلته،  يف  تتكون  التي  الذهنية  ال�سور  لكرثة  القراءة، 

والقراءة.

لكي يصبح طفلك قارئًا:



كيف أشجع طفلي على القراءة:
با�ستمرار  اأعلمه كلمات جديدة   - االأنا�سيد واالأغاين اجلميلة واملعربة  اللعب وترديد  اأ�ساركه   ( المدرسة:  1. قبل 
الأزيد من اإدراكه ومعرفته - ت�سجيعه على التعبري عن ذاته من خالل الر�سم والكتابة واالأعمال اليدوية - اأوفر له الق�س�س 

ذات ال�سور واالأرقام واحلروف الكبرية واجلذابة (.

اأ�سجعه على زيارة املكتبة  اأ�ساركه يف االأن�سطة التي ت�سقل من �سخ�سيته كامل�سرح واالإذاعة -  2. في المدرسة: ) 
املدر�سية دوريًا لال�ستفادة من كتبها - اأهتم مبهارتّي االإلقاء واخلطابة اللتان تزيدان من ح�سيلة طفلي العلمية - اأ�سجعه 

على قراءة الدرو�س والق�سائد اأمام زمالئه يف الف�سل (.

3. في البيت: ) اأكافئه على االأعمال احل�سنة باإعطائه الهدايا ومنها الكتب والق�س�س - اأوفر له الكتب والق�س�س التي 
ت�سقل من هواياته ومهاراته - اأخ�س�س له وقت للقراءة �سمن برناجمه اليومي واأ�ساركه ذلك - اأن�ساأ له مكتبته اخلا�سة 

واأ�سجعه على االهتمام بها (.

4. في السيارة: ) اال�ستماع للق�س�س والطرائف والنوادر بني الفينة والفينة - اأجعله يقراأ الق�س�س واأ�ساركه التعليق 
والتعبري عما بداخله - ا�سطحب معنا جمالت االأطفال املمتعة وال�سيقة - اأعر�س عليه الق�س�س واأ�سرح ال�سور والكلمات 

الأزرع فيه حب اال�ستطالع (.

التناف�سية  امل�سابقات  عمل   - الرحلة  اأثناء  معنا  ون�سطحبها  يحبها  التي  الكتب  اأوفر   ( والسفرات:  الرحالت   .5
والت�سجيعية يف االإلقاء والقراءة - زيارة املكتبات الإ�سعاره باأهمية القراءة والعلم يف حياتنا - اإعطاءه مبلغ من املال لي�سرتي 

بنف�سه ما يحب من كتب لزرع الثقة وامل�سئولية (.



تعرف على أســـــلوب طفلك:
1. الطفل البصري: يحب م�ساهدة التلفاز كثريًا، 
واملج�سمات  ال�سور  واقتناء  الكمبيوتر،  يف  واللعب 
والعبث  م�ساهدتها  يف  يندمج  التي  الكبرية،  واالألعاب 
بها، والتي تكّون يف خميلته �سورًا ذهنية عديدة تزيد 

من حم�سلته املعرفية مبا يدور من حوله.
ا�سرت له الق�س�س والكتب ذات ال�سور واحلروف 

الوا�سحة، والر�سومات اجلذابة، واالألوان الزاهية، 
واالأ�سكال املتنوعة، التي تعطيه فر�سة اأكرب للتخيل 

والتفكري.

باالهتمام  ال�سعور  يحب  الحسي:  الطفل   .2
والراحة  للطماأنينة  ويحتاج  والتقدير،  والتدليل 
واللعب،  الفو�سى وكرثة احلركة  وال�سكينة، وال يحب 
من  خاٍل  مب�ّسط  ب�سكل  والتعلم  االكت�ساف  ويحب 

التعقيد.
ا�سرت له الق�س�س والكتب التي حتمل يف طياتها 

مواقف اإن�سانية و�ساعرية، ذات األوان هادئة، و�سور 
غري معقدة وب�سيطة، تدل على االألفة واملودة.

اإىل  اال�ستماع  يحب  السمعي:  الطفل   .3
االأحلان واملو�سيقى، وينجذب للم�ساهدة الب�سرية التي 
االأ�سوات  �سماع  ويحب  واالإيقاع،  ال�سوت  على  تعتمد 

العذبة والعبارات اجلميلة.
ا�سرت له الق�س�س والكتب التي حتتوي على اأبيات 

�سعرية واأنا�سيد، اأو املرفق معها قر�س تعليمي �سوتي، 
اأو التي حتتوي على �سور الآالت واإيقاعات واأ�سياء 

تدل على املتعة والطرب.

ويتميز  احلركة  يحب  الحركي:  الطفل   .4
باللعب  ي�ستمتع  البديهة،  و�سرعة  الزائد  بالن�ساط 
وااللتزام،  التقييد  ويكره  واملغامرة،  والقفز  واجلري 

ويع�سق احلرية.
ا�سرت له الق�س�س والكتب التي حتكي املواقف 

البطولية املثرية وامل�سوقة والتي ال تخلو من املغامرة، 
ذات ال�سور املت�سّعبة واالألوان املتداخلة اجلذابة.



كيف أختار كتاب طفلي:
1. البساطة في المحتوى: كتاب ب�سيط يف املحتوى ينا�سب م�ستوى طفلي.

2. التسلسل القصصي: الكتب ذات الت�سل�سل ال�سّيق، واالأفكار واالأحداث املتتابعة.

3. الكلمات المتنوعة: الكتب التي حتتوي على ح�سيلة من الكلمات اجلديدة، القليلة والب�سيطة يف املعنى.

4. الصور المتعددة: كتاب يحتوي على �سور م�سلية وجذابة ومعرّبه.

5. الخداع البصري: كتب اخلداع الب�سري التي تنمي من اإدراك طفلي وتفكريه وخياله.

6. القراءة األولية: اأقراأ مقاطع من الكتاب لطفلي واأرّكز على الكلمات اجلديدة قبل اأن اأ�سرتيه، كي يعرف ما 
يختار وما ينا�سبه.

7. حرية االختيار: اأعّلمه اخلطاأ من ال�سواب بعد اإعطائه حرية االختيار للكتب قبل �سرائها.

8. الشرائط السمعية: يف�سل �سراء الكتب التي حتتوي على �سرائط �سمعية، ليتم الربط بني ال�سوت وال�سورة 
واالأحداث.

9. اإلبداع في التصميم: الكتب ذات اللم�سة االإبداعية، واالإخراج االأنيق، التي جتذب الطفل القتنائها.



5 قواعد ليحب طفلك القراءة

البذور ال�ساحلة: مملكة البحرين - املحرق / هاتف: 17326910 - نقال البنني: 39445007 - نقال البنات: 36860670

كن قدوة ح�سنة 
لطفلك واأقراأ 

اأمامه با�ستمرار 
و�ساركه معك.

اأن�ساأ مكتبة منزلية 
لطفلك تكون عامله 

اخلا�س، ي�سرف 
عليها ويهتم بها.

هيئ له املكان 
واجلو املنا�سب 

لي�ستمتع بالقراءة 
مع اأ�سدقائه 

واأ�سرته.

خ�س�س جزء من 
م�سروفك ال�سهري 
لتت�سّوق مع طفلك 

يف املكتبات.

ا�سرتك يف جمالت 
االأطفال الدورية 

كي تزرع فيه 
الرتّقب وحب 

القراءة.


