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حضرة أولياء أمور تالميذ الصفوف األوىل والثانية
حتيّة واحرتاما وبعد،

املبحث :التعامل مع قصص مكتبة الفانوس يف الصفوف األوىل والثانية

تنوراًّي اجتماعياا ،يطمح إىل حتبيب الطّفل ابلكتاب ابعتباره مصدر
جاء مشروع مكتبة الفانوس ليكون مشروعا ّ

حب القراءة يف نفسو من عمر مب ّكر اثنيا ،وهذان مها هدفان حبد ذاهتما ،وليس
متعة ّأوًل ،وإىل غرس بذور ّ
تنمية مهارات القراءة والكتابة اليت يكتسبها التلميذ من خالل سريورة تعلّميّة .ومن هنا فالقراءة تتم بوساطة
املعلمة /األهل ،وليست قراءة مستقلة.

ما خنشاه أن يدخل األبناء ىنا يف دائرة اإلحباط اليت قد تبعدىم عن جانب املتعة ،وتثقل نفسياا عليهم وعليكم؛
النفسي ،ويصبح اهلدف تقييمياا وحتصيلياا بدل أن
يؤدي إىل نفورىم وىروهبم ،بسبب العبء والضغط
األمر الذي ّ
ّ
تنوراًّي وإمتاعياا.
يكون تثقيفيااّ ،

يرّكز املشروع على تنمية املهارات العاطفيّة والقيميّة واًلجتماعيّة ،من خالل مشاركتكم( ،األىل يف البيت،
ف) ،يف قراءة الكتاب مع الطفل ولو ،واحلوار معو حول قيم إنسانيّة واجتماعيّة حتملها مضامني
الص ّ
واملعلّمة يف ّ
ىذه القصص.
كلّنا متّفقون على أنّو من غري املفرتض أن يقرأ األطفال النّصوص وحدىم ،ومعظمهم غري قادرين على لل يف
القصة وسردىا
ىذه املرحلة ،وما خنشاه أن يصبح ىاجس األىل يف البيت حول قراءة ابنهم ،بدًل من قراءمهم ّ
يطوَر خيالو .
ألبنائهم ،فليس اهلدف أن يتعلّم التلميذ القراءة ،بل أن ّ
ينمي لائقتو األدبيّة وأن ّ
خمتصة -عن قصد -نصوصا أطول من نصوص القصص اليت تالئم يف مقروئيّتها الفئة العمريّة
ختتار جلنة ّ
للتالميذ ،وتتعاطى مع مواضيع تثري اىتمام األطفال بعمر  9-7سنوات ،هبدف أن يقرأ الكبار-املعلّمة واألىل-
الكتاب للطّفل (قد تكون القراءة على مراحل) ،وأن يقوموا بعد لل أبنشطة حول الكتاب ،أمهّها األنشطة

كل كتاب.
احلواريّة -التفعيليّة الّيت ترد يف هناية ّ
اإلجيايب مع أبنائكم ومعلّمامهم.
أخريا ،نرجو أن حي ّقق املشروع أىدافو ،جبهودكم وتواصلكم
ّ
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للمزيد حول املشروع ،مرفق الرابط:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/fanoos/fanoos.htm

مع الشكر،
د .راوية برابرة

صالح طـو

مفتّشة ،مرّكزة ملوضوع اللغة العربيّة

العريب
مفتش ،مرّكز التعليم ّ
اًلبتدائي
قسم "أ" للتعليم
ّ

نسخ لـ:
اًلبتدائي
إييت ساسي ،مديرة قسم أ للتعليم
ّ
العريب
عبد هللا خطيب ،مدير قسم كبري للتعليم يف اجملتمع ّ
موشيو زعفراين ،مدير قسم أ للغات
مفتّشي/ات املدارس
مرشدي/ات الرتبية اللغويّة يف األلوية واملدارس
مكتبة الفانوس
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