
المربّية العزيزة، أهًل بك في مكتبة الفانوس!

الصّف،  تفاصيل  أو  األطفال  عدد  على   تغيير  طرأ   إذا 
في  الروضة/البستان"  تفاصيل  "حتلنة  نموذج  عبّئي 

الموقع، أو تواصلي معنا حسب التفاصيل أدناه.

المشروع  موقع  في  "المعرض"  صفحة  في  تجدين 
القراءة  لجعل  مختلفة  اقتراحات  وفيها  إرشاديّة،  أفالمًا 
للطّفل ومعه تجربة غنيّة وممتعة. شجّعي األهل على 
مشاهدتها واالستعانة بها، وذلك من خالل عرضها في 
صفحة  أو  الواتساب  عبر  تعميمها  أو  لألهل،  اجتماع 

الفيسبوك التابعة للرّوضة.

الطريقة األفضل للقراءة للطّفل هي قراءة الكتاب معه، 
المسموعة  القصّة  بخدمة  االستعانة  بإمكانك  ولكن 
لفت  المهمّ  من  جذّاب.  بشكل  القراءة  لكيفية  كنموذج 
عناية األهل لذلك كي ال يستبدل الهاتف النقّال حضنهم 

الدافئ. 
في الغالف الخلفي لكلّ كتاب شريط 
خالل  من  مسحه  يُرجى  مربّع، 
النقّال،  الهاتف  في  الماسح  تطبيق 
للكتاب  صوتي  لتسجيل  لالستماع 

أثناء تصفّحه.

أفلم إرشاديّة قصيرة

قصصنا مسموعة هذه الّسنة أيًضا!

"مكتبة الفانوس" مشروعٌ يهدف إلى تحبيب الطّفل بالكتاب، وإلى تنمية لغته العربية، وإلى تشجيع األهل على 
والتّعليم،  التّربية  وزارة  االبتدائي في  قبل  التّعليم  المشروع مموّل من قسم  والحوار معهم.  القراءة ألطفالهم 
وصندوق غرنسبون إسرائيل، وصندوق برايس الخيري. تقوم لجنة مهنيّة باختيار ثمانية كتب للرّوضات وثمانية 
الرّوضات والبساتين الرّسميّة  كتب أخرى للبساتين وفق معايير مهنيّة ومحدّدة. يتمّ توزيع الكتب على أطفال 

مجّانًا، ومقابل 70 شاقاًل للرّوضات والبساتين األهليّة.

قراءة الكتاب لألطفال وإعداد أنشطة حوله وتوزيعه	 
تشجيع األهل على القراءة ألطفالهم والحوار معهم	 
جمع توقيعات األهل على الموافقة على نشر صور 	 

أطفالهم 
إشراك المجتمع المحلي في أنشطة حول القراءة 	 
مشاركتنا توثيقاتك لألنشطة لنشرها في الفيسبوك.	 

مجموعة أفكار ألنشطة حول الكتب	 

سلسلة أفالم إرشادية حول القراءة	 

مقاالت في الجوانب النفسيّة	 

دعوات لمناسبات فيها إثراء لكِ.	 

 

كيف تساهمين في دعم المشروع؟

جمعنا لِك في النّشرة الشهريّة:

   al-fanoos.org تابعونا على       "مشروع مكتبة الفانوس" وزوروا موقعنا

هاتف: 036478555 | واتساب: fanoos@hgf.org.il | 0546872191 | فاكس 036417580

التَّأْليُف: َعالء ْحليِحل

الرُّسوماُت: عاِمر شوَميل

زوروا موقع الكتاب لتشاركوا زينة حفلتها!

www.beit-almusica.org/Zenah

يسعى مشروع »مكتبة الفانوس« إلى تحبيب الّطفل بالكتاب، وإلى تشجيع األهل على القراءة ألطفالهم، والّتمّتع باألنشطة 

العائلّيــة المقترحــة فــي خاتمــة كّل كتــاب. إّنهــا فســحٌة لمشــاركة األفــكار والمشــاعر، وللحــوار حــول قيــم يهتــّم األهــل بنقلهــا إلــى 

أطفالهــم. خــال العــام الّدراســّي تتلّقــى الّروضــات والبســاتين المشــارِكة فــي المشــروع مجموعــًة مــن الكتــب الّنوعّيــة المصــّورة، 

يســتلم كّل طفــل نســخًة منهــا، وُتحفــظ ُنســٌخ أخــرى فــي المكتبــة. تقــرأ المرّبيــة الكتــاب لألطفــال ومعهــم، وُتعــّد أنشــطًة حولــه، 

ومــن ثــّم يحمــل الّطفــل الكتــاب إلــى البيــت ليشــاركه مــع أفــراد عائلتــه. يدعــم المشــروع األهــل فــي تعزيــز معــارف الّطفــل ومهاراتــه 

الّتعّلمّيــة، وفــي إثــراء لغتــه األم، وفــي االحتفــاء بغنــى ثقافتــه العربّيــة.

يشارك في المشروع عشرات آالف األطفال وعائاتهم، وهو ممّوٌل من وزارة الّتربية والّتعليم، ومن صندوق هارولد ْغرِْنسبون 

)مؤّســس مشــروع »مكتبــة بيجامــا« فــي البــاد، ومشــروع Library® PJ فــي الواليــات المّتحــدة( ومــن صنــدوق پرايــس )مؤّســس 

مراكز بدايات لتطوير الّطفولة المبكرة في المجتمع العربّي(.

www.al-fanoos.org ندعوكم لتصّفح موقعنا اإللكترونّي

دولة إرسائيل وزارة الرتبية والتعليم
اإلدارة الرتبوية – قسم التعليم ما قبل االبتدا�

PRICE
P H I L A N T H R O P I E S

امسح بهاتفك الّنّقال 

لتسمع القّصة!

Beit Almusica

Beit Almusica
Beit Almusica

األطفال، وعلى  توزيعها على  يتمّ  أن  إلى  للمشروع  الفانوس هي ملك  أنّ كتب مكتبة  إلى  التنويه  يجدر 
المربّية التّعامل معها على هذا األساس، وفي حال تبّقت نسخ إضافيّة بعد إتمام التّوزيع عليها التواصل معنا 

على األرقام أدناه لتنسيق إعادتها. 


