
ز، يسعى إىل تعزيز حّب املطالعة لدى األطفال، وإىل تشجيع األهل واملربّني عىل الحوار مع األطفال حول مضامني الكتب،  مكتبة الفانوس مرشوٌع مميّ

ة، وإىل إثراء لغتهم األّم. تقوم وزارة  ة. يطمح املرشوع أيًضا إىل تعميق انتامء األطفال لثقافتهم العربيّ ة وإنسانيّ ة وبقيم اجتامعيّ وارتباطها بخرباتهم الحياتيّ

ة، ويف  ة روضات وبساتني األطفال الرّسميّ الّتبية والتّعليم عىل املرشوع، بالتّعاون مع صندوق غرنسبون، ويتّم تطبيقه بنجاٍح كبري منذ عام 2014 يف كافّ

ة. مينح مرشوع  ة العربيّ ة املدارس االبتدائيّ ة. مؤّخرًا، تقّرر توسيع املرشوع ليشمل الّصفوف األوىل والثّانية يف كافّ مئات الّروضات املعتف بها غري الرّسميّ

ا ممتعًة وبجودة عالية. مكتبة الفانوس عرشات آالف األطفال وعائالتهم كتبً

ذ قراءة الكتاب مع طفلكم يف أجواء هادئة، لكن ميكن فعل ذلك يف كّل زمان ومكان ترونهام مناسبني، مثل غرفة االنتظار يف  << القراءة املشارِكة: من املحبَّ

ا من وقتكم. ة أن تخّصصوا له قسطً ة الكتاب، وبأهميّ بيب، أو يف املواصالت العاّمة.  يتمتّع الطّفل بهذا التّواصل، ويشعر بأهميّ عيادة الطّ

<< النشاط املشرتك: تجدون يف نهاية كّل كتاب اقتاحاٍت ألنشطة مختلفة مع طفلكم، يف أعقاب قراءة الكتاب مًعا. تساهم األنشطة يف تعميق خربة القراءة 

متّع بها. املشارِكة، والتّ

<< االستفادة من موقع املرشوع اإللكرتويّن، ومتابعة صفحة الفيسبوك، حيث تجدون قوائم الكتب، ومقاالت، وتوثيقاٍت من الحقل، وأفالًما قصرية حول 

قراءة الكتاب مع طفلكم، واقتاحات ألنشطة تساهم يف إغناء خربة القراءة. 

األهل األعزّاء، أهًل بكم يف مكتبة الفانوس!

قراءُة الكتاب للطّفل ومعه، يف املرحلة املدرسّية أيًضا!كيف يعمل املرشوع؟

ما هو مرشوع مكتبة الفانوس؟

ماذا نقرتح عليكم؟

صادرة  قيّمة،  كتٍب  أربعة  عىل  طفلكم  سيتعرّف  الّدرايّس،  العام  خالل 

تقوم  ة.  مهنيّ لجنة  واختارتها  الفانوس،  مكتبة  مبرشوع  خاّصة  بطبعة 

عىل  تلميذ/ة  كل  يحصل  ثّم  الّصّف،  يف  القصة  حول  بنشاٍط  املعلّمة 

ة.  غني بها مكتبته البيتيّ نسخته الخاّصة، ليشاركها مع أفراد عائلته، وليُ

يف نهاية كّل كتاٍب، تجدون اقتاحاٍت ألنشطة ممتعة مع طفلكم حول 

الكتاب. نأمل أن تستفيدوا منها!

قد يكون طفلكم قادرًا عىل القراءة لوحده، لكّن قراءة الكتاب له ومعه 

ر فسحًة دافئة للقاء ممتع بينكم وبني طفلكم، وفرصًة للحوار معه  توفّ

حول املشاعر، واألفكار والقيم الّتي تهتّمون بنقلها إليه؛ كذلك تُساهم 

معارفه  توسيع  ويف  اللّغويّة،  الطّفل  ثروة  تنمية  يف  مًعا  الكتاب  قراءة 

ة، أكرث منها  ة. قد تجدون أّن كتب املرشوع مالمئة للقراءة املشاركِ الحياتيّ

ة يف هذه املرحلة، وهي تتناول مواضيع من عامل  لقدرات الطّفل القرائيّ

ا للحوار، وللّنشاط املمتع يف العائلة. الطّفل، وتفتح بابً
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ة مساٌر طويٌل،  نا أمل أن تثري بكم وبطفلكم الرّغبة يف مواصلة القراءة مًعا. إّن اكتساب الطّفل ملهاراٍت قرائيّ نختار كتب املرشوع بحرٍص وحبٍّ كبريين، وكلّ

ة كانت أم مستقاة من عامله املُعاش؛  بة، خياليّ ة مركّ يحتاج فيه إىل اهتاممكم ومرافقتكم. طفلكم يف عمر الّسابعة والثّامنة قادٌر عىل فهم حبكٍة قصصيّ

لٰكّنه قد ال يكون جاهزًا للقراءة لوحده. يختلف األطفال يف وترية اكتسابهم لهذه املهارة، لذا تساهم القراءة املشتكة يف مواكبة كل طفٍل بإيقاعه الخاّص.

هل تذكرون اللّحظات الجميلة التي جمعتكم بطفلكم حول كتاٍب، حني كان صغريًا؟ ال تتنازلوا برسعة عن هذه الخربة املمتعة، بل ادعوه وإخوته ليتحلّقوا 

ا، وتحادثوا معهم حوله. حولكم، يف الرّسير أو يف غرفة املعيشة، قبل الّنوم أو يف أيّة ساعة من الّنهار، واقرأوا لهم ومعهم كتابً

مًعا نُنشئ جياًل قارِئًا؛ ألّن القارئ اليوم هو القارئ غًدا، وهو القارئ مدى الحياة!

القراءة املشارِكة

اختاروا كتًبا تهّم طفلكمابحثوا عن كتب متمّيزة

القراءة مبراحل

العودة إىل كتٍب قدمية محبوبةاختاروا كتًبا مثريًة للحوار وللّتفكري

قراءُة الكتاب للطّفل ومعه، يف املرحلة املدرسّية أيًضا!

أثناء قراءة  القراءة لوحده بعد، ميكن،  إذا كان طفلكم غري متمّكٍن من 

الكتاب له، أن تشّجعوه عىل قراءة كلمٍة واحدة، أو سطٍر واحد، أو فقرة، 

يف  مهامًّ  عنرصًا  الرّسومات  زالت  ما  ا.  تدريجيً القراءة  عامل  يدخل  حتّى 

الكتاب، وطفلكم يتمتّع بتأّملها والحديث عنها.

ا  ا مثريًا ومالمئً كتابً لتجدوا  بلدتكم  العاّمة يف  املكتبة  بأمني/ة  استعينوا   

لعمر طفلكم. قد ترغبون أيًضا بتبادل كتٍب مع أهٍل آخرين، أو البحث 

ة الخاّصة بأدب األطفال، أو زيارة معارض الكتب مع  يف املواقع اإللكتونيّ

طفلكم. تجدون يف موقع مكتبة الفانوس اقتاحاٍت لكتب تالئم أطفال 

الّسابعة والثّامنة، وفيًضا من األفكار للّنشاط حول الكتب يف العائلة. 

إّن كشف الطّفل عىل أنواٍع مختلفة من الكتب يساهم يف تنمية ذائقته 

وأن  معه،  تتشاوروا  أن  املهّم  من  للطّفل،  ا  كتابً تختارون  حني  ة.  األدبيّ

بيعة،  الطّ أو  املغامرات،  كتب  من  اهتاممه  يثري  ما  اختيار  له  تتيحوا 

بذلك  تنتقل  قد  إذ  أنتم،  ونها  تحبّ قصًصا  له  تقرأوا  أن  حاولوا  وغريها. 

عدوى حّب املطالعة ألوالدكم!

قّدم يف القراءة بصوٍت عاٍل  ا من فصول حتّى تتمّكنوا من التّ اختاروا كتابً

ا بأن  ا مع استعداد طفلكم لإلصغاء وفهم الّنص. قد يفاجئكم أحيانً متاشيً

ئه الّنص من أحداث! ا ليعرف ما يخبّ يواصل القراءة لوحده، متشّوقً

لقد أصبح طفلكم قادرًا عىل املشاركة بحواٍر عاطفّي عميق، وعىل إبداء 

ا  رأيه، وعىل التّعبري عن مشاعره وأفكاره عىل نحٍو مركّب. لذا اختاروا كتبً

ة،  وإنسانيّ ة  اجتامعيّ قيٍم  حول  معه  التّحادث  وإىل  التّفكري،  إىل  تدعوه 

يهتّم األطفال يف هذا العمر باستكشافها.

ها طفلكم، حتّى لو كانت  ابحثوا يف رفوف املكتبة عن كتٍب قدمية يحبّ

اللّطيف  تالئم فئة عمريّة أصغر. من األسهل قراءة كتاٍب مألوف، ومن 

أن يلتقي الطّفل مجّدًدا بشخصيات يعرفها. إّن العديد من كتب مكتبة 

ة. الفانوس الّتي ُوزِّعت يف بساتني األطفال، تناسب املرحلة املدرسيّ

قراءًة ممتعًة من مكتبة الفانوس!
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