
 صلية كتاب لطيفة بلغتكم األ

 كتب مصورة  - 

 سة كرا - ٣

«SAKALIRE» (Latifeh) 

(لطيفة ) « ساكالير»   

 االول

        ...(ن المؤسسة او من المدرسة م ،الحضانةمن ) 
                                                             
   
                                                        

   

(فى البيت) الثانى   
 

 

 

       
 

 

 .مع تجربتك الشخصية  روابط  يجادإلالفرصة  غتنامإ يمكن  األصلية ،بلغته  طفللالقصة لاألب و أاألم تحكي 

 

 :راحات  قتا

  سرتكم ؟ا فييوجد كم شخص 

 طات المفضلة لطفلك ؟اشالن يما ه المدرسة ، في 

  كندا ؟ إلىكيف كان وصولكم 

  جل تعلم الفرنسية ؟ان نفعل من اماذا نستطيع 
 

 

  

 
كتشاف كلمات و اأجل الكتب المصورة مع طفلك من  هيمكن استخدام هذ

كنكم الطلب من أخيه يمكنكم تسمية الصور، طرح أسئلة  و يم.  مفردات  جديدة 

 .ستكشاف القاموس المصور معه ابرى لكأو أخته أألكبر أ

 

 

 
 

 

 : تصاللال اةده األذه ستخدامايمكن   

  ئلارسمن أجل كتابة ال  

  يعجبه لم أعجبه أو ماكل رسم ليعطاء الطفل فرصة إمن أجل 

 .القصةفي 

   

Arabe 



 يالورق القو صغير منكتاب   -٤

 الكرتون

 «ة القراءة و الكتابة تبداء قبل المدرس » كتيب- ٥

 جتماعيةاأللعاب اال -٦

    

 

 

    : حاتاقترا                

 محتوى الكتاب نيحتى يستطيع  تخم غالف الكتاب لقبل القراءة ، أعرضوا على الطف. 

  سومات ، يجب تحفيزه على مراقبة الر التعليقأثناء القراءة ، يجب تشجيعه على

 ثمجديدة ، الكلمات الو مساعدته في العثور على الكلمات المألوفة و التوضيحية بعناية  

 .جيدا يعليه أسئلة للتأكد من أنه يفهم المحتو واطرحا

  ، القصة ؟ أين و  ههذ يعن من تحك : "، على سبيل المثال اطلب منهفي نهاية القصة

 "؟  انتهت؟ كيف  القصةفي هذه حدث  اماذ؟  صةالق همتى حدثت هذ

 يمنكم سرد قصة شبيهة عشتوها أو عاصرتوها. 

  تغيير معالقصة في قراءة عديدة ، ال تترددوا  اترالقصص مريمكنكم رواية نفس 

 .حسب الشخصياتبالصوت 

    

 

 

 .،الكتشاف ممارسات تساعد على القراءة والكتابة في وقت مبكر ألولياءكتيب مصمم 

 

 :االقتراحات 

 

 قصص واقعية ، واألفالم الوثائقية ، )يارة المكتبة العامة و استعارة الكتب لألطفال ز

 وسجالت الكتب، و الكتب المصورة ،  كتب ألعاب المراقبة و المالحظة  ، والكتب في 

 ( ثالثة أبعاد، وما إلى ذلك

 

 

 

 

 .شاف متعة اللعب معا كأسرة واحدةكتأل كلماتالبسيطة للذاكرة أو لعبة  تجميع  ةيمكن األستعانة بلعب

 
 

 

 :التاليين  بفضل الشركاء قام   Sakalire «ساكالير»  مشروع 
 

 


