
مكتبة الفانوس
ي

ّ
نحو إضاءة حّب املطالعة لدى ألاطفال، وألاهل، واملجتمع املحل



2014املشروع قائم في الروضات والبساتين منذ عام 
اني ابتداًء من 

ّ
2018وفي الّصف ألاّول والث



رسةأهداف الّتربية الّلغوّية في المد

!املتعة في قراءة الكتب

عامل
ّ
معهاليم مع النصوص املكتوبة والتفاعلّس الالت

لميذمخّيلة التوسيع 
ّ
وماته، وتعميق فكره وزيادة معلت

ألاداء الاجتماعّي لدى التلميذتنجيع 

ربرنامج املعاب-توطيد التواصل بين البستان وألاول

أهداف مكتبة الفانوس

فلاليبتحب
ّ
بالكتابط

ةتطوير لغته، وتعزيز انتمائه لثقافته العربيّ 

وتوسيع معارفه الحياتّية، همية خيالتن

لى تشجيع ألاهل على قراءة الكتاب مع طفلهم وله، وع

حول قيم إنسانّية واجتماعّيةالحوار معه

بناء جسر بين البستان والّصف ألاّول

هلوألاالعالقة بين املدرسة توطيد 

ي
ّ
واملجتمع املحل



القّيمون على املشروع

 
ّ
 وزارة الت

ّ
وجيهّية الختيار لجنة ت)قسم أ للتعليم الابتدائّي : قيادة املشروع-عليمربية والت

دة
ّ

(.كتب املطالعة للمشروع وفق معايير محد

عم اللوجستي وتطبيق املشروع في الحقل-غرنسبونصندوق 
ّ

.الد



َمْن ُيشارك؟

ْي كتب بكتيتّم توزيع ال
َ
خالل السنة في قائمت

:ينمنفصلت

 ألاّولكتب 4•
ّ

للصف

 الثانيكتب 4•
ّ

للصف

وزيع في كانون الثاني 
ّ
.ار، وينتهي في أيّ 2018يبدأ الت

ارس فوف ألاولى والثانية في املدتالميذ الصّ •
.سمّية العربّيةالابتدائّية الرّ 

ربية الخّاصة املنتظم•
ّ
ون في تالميذ مدارس الت

مدارس عادّية،  مع مراعاة مالءمة مضامين 
.الكتب لهم



كيف يعمل املشروع؟

ز
ّ

د مرشد املدرسة مرك
ّ

ا طاقم ة املشروع ليكون الجهة التي يتواصل معه/يحد

انية، مر: مكتبة الفانوس
ّ
ز الصفوف ألاولى أو الث

ّ
زمدير املدرسة، مرك

ّ
غة /ك

ّ
ة الل

.العربّية، أمينة املكتبة



ز
ّ

ة املشروع/مهاّم مرك

م/مرّبي)في الّصف مرافقة مفّعلي املشروع 
ّ
غة العربّية، املستشار/ة الّصف، معل

ّ
وإفادةتطبيق املشروع، في( ة/ة الل

واصل معهم
ّ
.مكتبة الفانوس بتفاصيل الت

تي تصل املدرسة، وتضّم نسخًا من الكتب بعدد ألاطفال املشاركين في ااستالم ُرزم الكتب 
ّ
ملشروع في الصفوف ال

.ألاولى والثانية

د من صحّة البيانات 
ّ

.اناملسجّلة على الّرزم، بما في ذلك عدد النسخ وإعالمنا بأي زيادة أو نقصالتأك

، بعد وصول العدد الكامل من التوزيع الكتب 
ّ

قد تصل . كتبعلى مفّعلي املشروع وفق عدد التالميذ في كّل صف

.الّرزم في ُدفعات



ماذا في الّرزمة؟

ة /لكّل تلميذهدية حقيبة   بمواد تعريفيّ 
ّ

ةملف



سخة من الكتاب لكّل طفل
ُ
!ة، وكتابان إضافّيان ملكتبة الّصف/ن



!الكتاب األّول

للّصف الّثاني للّصف األّول



اقتراحات لألهل لقراءة الكتاب مع طفلهم في البيت



وماذا بعد في جعبة املشروع؟

موقع إلكتروني صفحة فيسبوك



أفكار لدمج الكتاب في ألانشطة الّصفّية

رسل ملفّعل املشرو•
ُ
ع بعد صدور في نشرة إلكترونّية ت

كّل كتاب

في موقع املشروع•



دور مفّعل املشروع

!احتفالّي في لقاءاملشروع بتعريف ألاهل .1

تزيين•

.قراءة مًعا القّصة ألاولى، والقيام بنشاٍط حولها•

موذج توزيع نسخ من الّرسائل لألهل، وتجميع تواقيعهم على ن•

املصادقة على تصوير أطفالهم

ويلة حول قراءة  الكتاب•
ّ
مًعا عرض أحد ألافالم القصيرة أو الط

. في البيت، والحوار حوله



في الّصف، وإعداد أنشطة حولهقراءة الكتاب-2

ي قراءات متعّددة في المجموعة الكبيرة، أو ف•

مجموعات صغيرة

دراما، مسرح : قراءة القّصة بطرق مختلفة•

...دمى

الحوار مع الّطّّلب حول مضامين الكتاب، •

والقيم االجتماعّية واإلنسانية فيه

حياتّيةربط مضامين الكتاب بخبرات الّطّّلب ال•



إشراك ألاهل في أنشطة خالل الّسنة-2

أو بنهاية دينّي،عيد بالعائلة، ومبياالحتفال 

ن باستخدام إيحاءات وشخصيات مالسنة، 

الكتب

حول الكتبورشات إبداعيَّة

ذات صلة بمواضيع الكتبجوالت 

األجداد والجّدات لسرد قصص فيدعوة

.صفّ ال

.ة في البلدزيارة للمكتبة العامّ 



تشجيع ألاهل على القراءة مع  طفلهم في البيت-3

هم مشاركة األهل بأفكار للّنشاط مع طفل•
حول القّصة 

بسيطة من األهل والّطّّلب،" مهام"طلب •
يعرضها الّطالب في الّصف

طة تشجيع العائّلت على تصوير األنش•
ور حول الكتب في البيت، ومشاركة الصّ 

مع جميع األهل

يلة مشاركة األهل باألفّلم القصيرة والّطو•
حول قراءة الكتب في العائلة



أفالم حول قراءة الكتاب في العائلة



الّب توثيق ألانشطة مع -4
ّ
وألاهلالط

رعبعالية،بجودةوالتوثيقاتصورالإرسال
لنقوماملوقع،فيبذلكالخاصالنموذج

يرجى.الفيسبوكعلىأواملوقعفينشرهاب
د

ّ
ورصنشرعلىألاهلمصادقةمنأّوالالتأك

.أطفالهم



املجتمع املحليإشراك-5

.عرض مسرحي في املكتبة العاّمة•

الّب من مدارس مختلفةالمعرض إبداعات •
ّ
ط

في البلدة« تشجيع القراءة»املشاركة بأسبوع •

الَب في ناديجداد إشراك ألا•
ّ
ينفي قراءة القّصة للط

ّ
املسن

م في وسائل إلاعالة املدرسّيةنشر أخبار عن ألانشط•
ي

ّ
واصل الاجتماعي/ةاملحل

ّ
!صفحات الت



 في واال تترّدد
ّ
!صال بناالات

عليم
ّ
ربية والت

ّ
وزارة الت

 ، جنان زعبي
ّ
 ربية مرشدة قطرّية للت

ّ
 لأفي قسم غوّيةالل

ّ
0505713545عليم الابتدائّي لت

jinan.Zoabi@gmail.com

 ، لبنى حديد
ّ
 ربية مرشدة قطرّية للت

ّ
 غوّيةالل

ّ
0507618397عليم الابتدائّي في قسم أ للت

hadeed.lobnna@gmail.com

 مرشدة قطرّية ،طروب خليل
ّ
 Tarub_12@hotmail.com 0509010634العربّيةغةلل



 في واال تترّدد
ّ
!صال بناالات

غرنسبونصندوق 

galina@hgf.org.il  03-541-3844 |مديرة املشروع،جالينا فرومن

زة عمل لجنة اختيار الكتبم: منى سروجي
ّ

mona@hgf.org.il  03-5413849شرفة تربوّية، مرك

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

زة التنفيذية سماح العيسوي
ّ

03fanoos@hgf.org.il-6478555 |، املرك



!بالقراءةغوفين شأطفاالنرّبيمًعا


