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أهالً وسهالً بكم يف القلعة اللغوية!
اللغة عبارة عن قلعة بداخلها غرف كثرية. هنا ستحصل عىل 

املفاتيح التي ستساعدك عىل فتح األبواب. كلامتك ستفتح العامل يف 
وجه طفلكك.

متى ميكنني أن أبدأ بالقراءة؟ 
ابدأ اآلن! يقوم األطفال بتطوير لغتهم يف وقت مبكر جداً قبل أن 

يبدأوا بالتكلم بأنفسهم. قم بالتكلم وبالغناء وبالقراءة سوياً مع 

طفلك وبشكل متكرر.

بأي لغة عيّل أن أقرأ؟ 
اقرأ وتحدث وغّني باللغة التي تتقنها عىل أفضل نحو. ميكن 

م لغات كثرية يف نفس الوقت. لألطفال تعلّ

ماذا أقرأ؟ 
اقرأوا ما تريدونه! اليشء املهم هنا هو أن تقرأوا. اذهب إىل املكتبة، 

فهناك ميكنك الحصول عىل املساعدة! ميكنك استعارة الكتب مجاناً 

من املكتبة وبجميع اللغات. هل يحب طفلك السيارات؟ قم إذاً 

باستعارة كتاب يتحّدث عن السيارات!



كيف عيّل أن أقرأ؟
اقرأ بطريقتك الخاصة! إن الطفل يحب سامع صوتك.	 

اقرأ وكأنك تتحّدث! أنت لست بحاجة إىل قراءة جميع الكلامت. اقرأ وأِش إىل الصور يف الكتاب. هل 	 

يتحّدث الكتاب عن دمية عىل شكل دب؟ أِش حينها إىل دمية الّدب الخاصة بالطفل.

امنح الطفل الفرصة ليقّرر هو بنفسه! هل يريد الطفل قراءة الصفحة نفسها عدة مرات؟ قوما 	 

بذلك إذاً. أنتام لستام بحاجة إىل قراءة الكتاب بأكمله. القراءة لفرتة قصرية تعترب كافية.

 استمتعا بالوقت معاً! اغلق الهاتف املحمول واطفئ التلفاز. اجلسا بالقرب 	 

 من بعضكام بحيث ميكنك أنت والطفل أن تنظرا يف عيون بعضكام 

البعض ويف الوقت نفسه ميكنكام النظر إىل الكتاب معاً.

 اقرأوا يف أي مكان! ميكنكام القراءة عىل طاولة الطعام أو عندما يكون 	 

الطفل جالساً عىل املبولة الخاصة به أو يف الرسير. 

 استمر يف القراءة بصوت مرتفع، حتى عندما يصبح 	 

 الطفل أكرب عمراً! أن يكون لدى الطفل مخزوناً واسعاً 

من املفردات هو يشء جيد له سواء للمدرسة أو للحياة.

لغتك هي أجمل يشء 
ميكنك تقدميه للطفل.



يف قلعتنا اللغوية الكبرية، تعيش ذبابة صغرية تهتم بالقراءة 
إنها تطّن يف أذنك، فهذا يشء هي تحب القيام به.

تقفز من طرف إصبعك إىل رأسك الصغري
ثم تهبط عىل أنفك، وتبدأ بالقراءة عىل الفور.

تتزحلق إىل بطنك، تالطفك طوال اليوم.
تقبّل أصابع قدمك، تعّد للخمسة، ثم تطري إىل منزلها.
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