
مكتبة الفانوس
فل وألاهل واملجتمع بالكتاب

ّ
نحو تحبيب الط



أهداف املشروع

فل بالكتاب•
ّ
.وتعزيز ثقافة القراءة للطفل ومعهتحبيب الط

فل حول قيم إنسانّية واجت•
ّ
.ماعّيةتوفير فسحة لألهل للحوار مع الط

فل، وتطوير لغته، وتعزيز انتمائه لثقافته•
ّ
.العربيةتنمية خيال الط

يالبستان وبين البيت واملجتمع ا/توطيد العالقة بين الّروضة•
ّ
.ملحل



القّيمون على املشروع

.قيادة املشروع-وزارة التربية والتعليم•

.بوكوالفيس، إدارة املوقع إلالكتروني تطبيق املشروع في الحقل-غرنسبونصندوق •

.الخيري، استشارة تربوية وإرشادصندوق برايس•



َمْن ُيشارك؟

كتاًبا خالل الّسنة في16تم توزيعي•

ْي كتب منفصلت
َ
:ينقائمت

كتٍب للفئة العمرية8▪

سنوات4-3

للفئة العمريةكتٍب 8▪

سنوات6-5

ين طفل وطفلة، يرتادون بسات90,000ما يقارب •

دة ألاعمار
ّ

، وروضات رسمّية، وبساتين متعد

.في البالدوأطر التربية الخاّصة في املجتمع العربي

عة طفل في روضات وبساتين تاب10,000حوالي•

سمّية، لجمعّيات أهلّية ومؤّسسات تربوية غير ر

.مقابل مبلغ زهيد



كيف يعمل املشروع؟

كتب في ألاسبوع ألاخير من أيلول يبدأ توزيع رزم ال•

اّص البستان عن طريق ُمْرِسٍل خ/إلى الّروضة

:قبل أن تفتحي الّرزمة، تأكدي من•

البستان،/ اسم الروضة) صحّة تفاصيل العنوان ▪

(تانالبس/العنوان البريدي، رقم الهاتف، ورمز الروضة

دد ، ويشمل عصحّة عدد النسخ املسجّل على الّرزمة▪

.ألاطفال ونسختين إضافيتين للمكتبة



كيف يعمل املشروع؟

مسجّل في إشعارعدد الكتب▪

ورة، التسليم كما يظهر في الص

ويشمل عدد أوالد الروضة 

.  والنسختين للمكتبة

مثال، في الصورتين هنا عدد

، لذا مسجّل على 28ألاوالد هو 

.  30الرزمة 

إذا كان هناك خطأ في عدد ▪

صلي بهاتف مك
ّ
تبة الكتب، ات

.  مةالفانوس املسجَّل على الرز



ك عدد كتب أقّل أو أكثر من املطلوب؟ 
َ
وصل

:إذا زاد عدد النّسخ عن الحاجة

سخ في مكان آمن، وأعلمينا ح
ّ
ى احتفظي بالن

ّ
ت

ب أمر جمعها
ّ
.نرت

سخ املطلوب
ّ
:إذا نقص عدد الن

سختين إلاضافّيتين•
ّ
استخدمي الن

الجمعية بعدد النسخ الناقصة/أعِلمي املؤسسة•

بين أيام ألاحد 6478555-03: بمكتبة الفانوس على الرقمي اتصل•

رسالة صوتية واضحةأو اتركي –16:00-8:00والخميس بين الساعات 

.رقم الهاتفوالبستان/الروضةالاسم، رمز تتضّمن 

fanoos@hgf.org.ilأو البريد الالكتروني الفيسبوكأو ابعثي رسالة عبر •



ماذا في الّرزمة؟

:في الرزمة ألاولى•

ر بعدد أطفال الروضةنسخ• .البستان/من الكتاب املقرَّ

.لحقائب بعدد ألاطفال املسجّ•

 يةملف للمربّ •
ً
 مهّم ايشمل أوراق

ّ
.الع عليهاة يجب الاط

، أو لتوزيعها نسختان إضافّيتان •
ّ

:الفي حملكتبة الصف

نقصتك نسخ للتوزيع على ألاطفال✓

هكتاب أو تمّزقاهتراء✓



ف باملشروعرسالة للمربية• عرِّ
ُ
.ت

لدى تشمل اقتراحات لتنمية حب الكتاب والقراءةرسالة لألهل •

عينها عليهمالطفل، 
ّ
.توز

، اهتّمي أطفالهمنموذج مصادقة ألاهل على نشر صور •

.بتوقيعهم عليه

ع هذا العام قائم• وزَّ
ُ
مرية الفئة العحسبتا الكتب التي ست

.املؤسسة/ الجمعيةلألطفال كما سجّلتها

 في 
ّ

:ملربيةاملف



موارد مساندة للمرّبية وألاهل

مع اقتراحات للمرّبية ألنشطة حول الكتب•
رة في املوقع

ّ
ألاطفال وألاهل متوف

اقتراحات لألهل ألنشطة حول الكتاب مع •
رة في نهاية كّل كتاب

ّ
.طفلهم متوف



www.al-fanoos.orgموقع إلكتروني للمشروع

:موقع إلكترونّي فيه

لهذا العامالكتب املختارةتاقائم•

البستان/تفاصيل الروضةلحتلنةنموذج •

أخرى لألهلأنشطة مقترحة للمربيات و•

من النشرات إلالكترونيةنسخ•

وإحاالت إلى روابط إلكترونية ذاتإثرائيةمواد •

صلة بالكتاب

.نموذج مصادقة ألاهل على تصوير أطفالهم•



رة فكل كتاب، در مع تص
ّ
ي املوقع، تصلك بالبريد الالكتروني ومتوف

:وتشمل

.اقتراحات ألنشطة مع ألاطفال وألاهل حول الكتاب•

.إحالة إلى روابط إلكترونية ذات صلة بالكتاب•

.من الحقلاملرّبيات مشاركة خبرات •

.بكل ما هو جديد في املشروعحتلنة•

.إعالم بموعد وصول الكتاب القادم•

نشرة إلكترونّية للمرّبية 



واصل •
ّ
.من خاللهامعنا يمكن الت

يات لفعالاوصورً أفالم فيديونشر ت
.لطفابها ألاتقوم بها املرّبيات وألاهل

.ألاهلتنشر مواّد إثرائّية للمرّبيات و

www.facebook.com/maktabat.alfanoos

Facebookصفحة 



!لفتات نظر هاّمة

ر رقم هاتفكتغيّ •

كالخاص بعنوان البريد إلالكترونيرتغيّ •

 آخرتم نقلك•
ّ

كر عنوان صفتغيّ / إلى صف

البستان/تغّير عدد أطفال الّروضة•

: حال حسب التفاصيل أدناهفيالاتصال بنا. 1

للفئة العمرية لديكوصلتك قصة غير مالئمة •

لم تصلك الحقائب في بداية السنة•

لكترونيبريد إلالم تصلك النشرة إلالكترونية عبر ال•

 لكتاباأّي نسخ منلم تصلك•
ً
.ابتات

16:00-8:00بين أيام ألاحد والخميس بين الساعات 6478555-03: هاتف

.رسالة صوتية واضحة، فيها الاسم ، رمز الصف، رقم الهاتففي حال عدم الرّد، اتركي 

fanoos@hgf.org.ilأو البريد الالكتروني الفيسبوكأو تواصلي معنا عبر 



لهمنشر صور أطفاعلى موافقة األهل 

هم موافقتنموذج اجمعي توقيعات ألاهل على 
بة على نشر صور أطفالهم، وأرسليه ملكت

.سالفاكالفانوس بالبريد الالكتروني أو 



توثيق ألانشطة مع ألاطفال وألاهل

فة طرق مختلاهتّمي بتوثيق ألانشطة ب•

سجيل التصوير الفوتغرافي والفيديو، الت)

.  (الصوتي، الكتابة، تجميع إلانتاج

ة،بجودة عاليوالتوثيقات صور أرسلي ال•

نقوم عبر النموذج الخاص بذلك في املوقع، ل

 . الفيسبوكأو على نشرها في املوقعب
ّ

دي تأك

مصادقة ألاهل على نشر صور أّوالً من 

.أطفالهم

.اطأرفقي الرسالة بشرح مختصر عن النش•



2018-2017كتب أطفال الّروضة



2018-2017كتب أطفال البستان



اختيار الكتبلدى اعتبارات 

مخاطبة الحاجات العاطفية للطفل وتيسير فرص للتعبير عنها•

تدعيم القيم الاجتماعّية وإلانسانّية•

تعزيز دور ألاهل املساند للطفل•

أنواع مختلفة من أدب ألاطفال•

ص•
ّ
.رسومات تطّور ذائقة الطفل الجمالّية وتقترح عالقات متنّوعة بالن



الكتب في أطر التربية الخاصة

من الهاّم مالءمة . ةتالئم الكتب املُختاَرة املرحلة التطورّية لألطفال في أطر تربية عاديّ 

.لخاّصةمضامين الكتب، وطرق التعامل معها مع ألاطفال الذين يرتادون أطر التربية ا



في نشاط الروضة والبستان« مكتبة الفانوس»دمج 

:يمكن أن،تعريف ألاهل على املشروع في لقاء احتفالّي 

ع عليهم الكتاب هدّية•
ّ
بعد تعريف ألاطفال عليه في نوز

!البستان/الروضة

ع•
ّ
 وإلاثرائّيةاملواد التعريفية نوز

ّ
.لألهل املوجودة في امللف

الع على الاقتراحات لألهل في كّل كتابندعوهم•
ّ
.إلى الاط

ح املوقع إلالكتروني والاستفادة من النشجّعهم•
ّ

خبرات على تصف

.املعروضة واملوارد املساندة

د •
ّ

 جميع ألاهل قد صادقوا على نشر صور أطفالهمنتأك
ّ

.من أن

ية لتزيين الحقائب أو صنع الفوانيس•
ّ
!نهّيئ ورشة فن





إعداد زاوية ملكتبة الفانوس

:قد تكون

عرض فيها •
ُ
زاوية خاّصة ت

.الكتب وتوثيقات ألانشطة

.جزًءا من زاوية املكتبة•

،املدخلعند لوحة إعالنات •

ع ألاهل 
ّ
راءة بقمن خاللها يتمت

ات املشروع
ّ

.مستجد



قراءة الكتاب

اومع كّل ألاطفال -في املجموعة الكبيرة•
ً
أحيان

.مع ألاهل

إعادة القراءة في مجموعاٍت صغيرة•

الكتاب « قراءة»تشجيع ألاطفال على •
.ألقرانهم





أنشطة مع ألاطفال حول الكتاب

ألاهلبمساعدة ألاطفال وصالِقصنمسرح•

ة/ة أو الرّسام/على الكاتبنتعّرف•

عب،وإلابداع،ن•
ّ
ة في الل الحركة، واملوسيقى ودمج القصَّ

افة تسجّيل القصة بصوت املربية وألاطفال، إض: مثل

ة"ملساٍت  شهرللغرفة مستوحاة من كتاب ال" ديكوريَّ

ة من حياة ألاطن• ة بحكايات شخصيَّ فالربط القصَّ

م مواضيع مختلفةنستخدم القّصة مدخال•
ّ
.لتعل

:يمكن أن





أنشطة مع ألاهل

نهاية ب، ّي دينعيد بوم العائلة، بيالاحتفال بنهاية الفصل مًعا، •

نة ، باستخدام إيحاءات وشخصيات من الكتبالسَّ

ة• حول الكتبورشات إبداعيَّ

كتبمنتوجات التي أبدعها ألاطفال وألاهل بوحي من العرض لل•

ذات صلة بمواضيع الكتبجوالت •

ات كي يسردوا بعض القصص في دعوة•
ّ

ألاجداد والجد

البستان/الّروضة

.زيارة للمكتبة العامة في البلد•



أنشطة مع املجتمع املحلي

عرض مسرحي في املكتبة العاّمة•

يمعرض إبداعات ألاطفال في املركز الجماهير•

بلدةفي ال« تشجيع القراءة»املشاركة بأسبوع •

ألاجداد يقرأون القّصة لألطفال في نادي •

ين
ّ
املسن

نشر أخبار عن ألانشطة في وسائل إلاعالم •

ية
ّ
.املحل



 في ال تترّددي 
ّ
!صال بناالات

asma@hgf.org.il 03-5413850| ، نائبة مديرة املشروع زحالقةاغباريةأسماء 

زة التنفيذية للمشروع ،عيسويلاسماح 
ّ

fanoos@hgf.org.il 8555-647-03| املرك

زة إلارشاد في ألاطر املعترف بها غير الرسميةسلينة
ّ

ياسين، مرك

sulaina@hgf.org.il


