األهل األع ّزاءً ،
أهل بكم يف مكتبة الفانوس!
ما هو مرشوع مكتبة الفانوس؟
حب املطالعة لدى األطفال ،وإىل تشجيع األهل واملربّ ني عىل الحوار مع األطفال حول مضامني الكتب،
مكتبة الفانوس مرشو ٌع مم يّ ز ،يسعى إىل تعزيز ّ
وارتباطها بخ رباتهم الحيات يّ ة وبقيم اجتامع يّ ة وإنسان يّ ة .يطمح املرشوع أيضً ا إىل تعميق انتامء األطفال لثقافتهم العرب يّ ة ،وإىل إث راء لغتهم األ ّم .تقوم وزارة
التبية وال تّ عليم عىل املرشوع ،بال تّ عاون مع صندوق غرنسبون ،ويت ّم تطبيقه بنجا ٍح كبري منذ عام  2014يف كافّة روضات وبساتني األطفال ال ّرسم ّي ة ،ويف
ّ
الص فوف األوىل وال ثّانية يف كافّة املدارس االبتدائ ّي ة العرب ّي ة .مينح مرشوع
مئات ال ّروضات املعرتف بها غري ال ّرسم ّي ة .مؤ ّخ ًرا ،تق ّرر توسيع املرشوع ليشمل ّ
مكتبة الفانوس ع رشات آالف األطفال وعائالتهم كت بً ا ممتع ًة وبجودة عالية.

كيف يعمل املرشوع؟

قراء ُة الكتاب للطّفل ومعه ،يف املرحلة املدرس ّية أيضً ا!

كتب ق يّ مة ،صادرة
ايس ،سيتع ّرف طفلكم عىل أربعة ٍ
خالل العام ال ّدر ّ
خاص ة مبرشوع مكتبة الفانوس ،واختارتها لجنة مهن يّ ة .تقوم
بطبعة ّ
ٍ
الص ّف ،ث ّم يحصل كل تلميذ/ة عىل
املع لّمة بنشاط حول القصة يف ّ
الخاص ة ،ليشاركها مع أف راد عائلته ،ول يُ غني بها مكتبته البيت يّ ة.
نسخته
ّ
ٍ
كتاب ،تجدون اق رتاحات ألنشطة ممتعة مع طفلكم حول
يف نهاية ّ
كل ٍ
الكتاب .نأمل أن تستفيدوا منها!

قد يكون طفلكم قاد ًرا عىل الق راءة لوحده ،لك ّن ق راءة الكتاب له ومعه
توفّر فسح ًة دافئة للقاء ممتع بينكم وبني طفلكم ،وفرص ًة للحوار معه
حول املشاع ر ،واألفكار والقيم الّتي تهت ّم ون بنقلها إليه؛ كذلك ت ُساهم
ق راءة الكتاب م ًع ا يف تنمية ثروة ال طّفل ال لّغويّ ة ،ويف توسيع معارفه
الحيات يّ ة .قد تجدون أ ّن كتب املرشوع مالمئة للق راءة املشاركِ ة ،أكرث منها
لقدرات ال طّفل الق رائ ّي ة يف هذه املرحلة ،وهي تتناول مواضيع من عامل
ال طّفل ،وتفتح بابً ا للحوار ،ولل ّن شاط املمتع يف العائلة.

ماذا نقرتح عليكم؟
كل زمان ومكان ترونهام مناسبني ،مثل غرفة االنتظار يف
>> الق راءة املشارِكة :من املح بَّ ذ ق راءة الكتاب مع طفلكم يف أجواء هادئة ،لكن ميكن فعل ذلك يف ّ
تخص صوا له قس طًا من وقتكم.
عيادة ال طّبيب ،أو يف املواصالت العا ّم ة .يتم تّ ع ال طّفل بهذا ال تّ واصل ،ويشعر بأهم يّ ة الكتاب ،وبأهم يّ ة أن ّ

كل كتاب اق رت ٍ
احات ألنشطة مختلفة مع طفلكم ،يف أعقاب ق راءة الكتاب م ًع ا .تساهم األنشطة يف تعميق خربة الق راءة
>> النشاط املشرتك :تجدون يف نهاية ّ
املشارِكة ،وال تّ م تّ ع بها.
ٍ
وتوثيقات من الحقل ،وأفال ًم ا قصرية حول
>> االستفادة من موقع املرشوع اإللكرتو ّين ،ومتابعة صفحة الفيسبوك ،حيث تجدون قوائم الكتب ،ومقاالت،
ق راءة الكتاب مع طفلكم ،واق رتاحات ألنشطة تساهم يف إغناء خربة الق راءة.
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قراء ُة الكتاب للطّفل ومعه ،يف املرحلة املدرس ّية أيضً ا!
وحب كبريين ،وك لّنا أمل أن تثري بكم وبطفلكم ال ّرغبة يف مواصلة الق راءة م ًع ا .إ ّن اكتساب ال طّفل ملهار ٍ
ٍ
طويل،
ٌ
ات ق رائ يّ ة مسا ٌر
نختار كتب املرشوع
بحرص ٍّ
الس ابعة وال ثّامنة قاد ٌر عىل فهم حبك ٍة قصص يّ ة مركّبة ،خيال يّ ة كانت أم مستقاة من عامله امل ُعاش؛
يحتاج فيه إىل اهتاممكم وم رافقتكم .طفلكم يف عمر ّ
الخاص.
لٰك ّن ه قد ال يكون جاه ًزا للق راءة لوحده .يختلف األطفال يف وترية اكتسابهم لهذه املهارة ،لذا تساهم الق راءة املشرتكة يف مواكبة كل طفلٍ بإيقاعه
ّ
كتاب ،حني كان صغ ًريا؟ ال تتنازلوا برسعة عن هذه الخربة املمتعة ،بل ادعوه وإخوته ليتح لّقوا
هل تذكرون ال لّحظات الجميلة التي جمعتكم بطفلكم حول ٍ
السير أو يف غرفة املعيشة ،قبل ال ّن وم أو يف أيّ ة ساعة من ال ّن هار ،واقرأوا لهم ومعهم كتابً ا ،وتحادثوا معهم حوله.
حولكم ،يف ّ
جيل قا ِرئًا؛ أل ّن القارئ اليوم هو القارئ غ ًدا ،وهو القارئ مدى الحياة!
م ًع ا نُنشئ ً

القراءة املشارِكة

القراءة مبراحل

إذا كان طفلكم غري متم كّنٍ من الق راءة لوحده بعد ،ميكن ،أثناء ق راءة
الكتاب له ،أن تش ّج عوه عىل ق راءة كلم ٍة واحدة ،أو سط ٍر واحد ،أو فقرة،
مهم يف
رصا ًّ
ح تّ ى يدخل عامل الق راءة تدريج يً ا .ما زالت ال ّرسومات عن ً
الكتاب ،وطفلكم يتم تّ ع بتأ ّم لها والحديث عنها.

ٍ
بصوت عا ٍل
اختاروا كتابً ا من فصول ح تّ ى تتم كّنوا من ال تّ ق ّدم يف الق راءة
متاش يً ا مع استعداد طفلكم لإلصغاء وفهم ال ّن ص .قد يفاجئكم أحيانًا بأن
يواصل الق راءة لوحده ،متش ّوقًا ليعرف ما يخ بّ ئه ال ّن ص من أحداث!

ابحثوا عن كتب متم ّيزة

تهم طفلكم
اختاروا كت ًبا ّ

استعينوا بأمني/ة املكتبة العا ّم ة يف بلدتكم لتجدوا كتابً ا مث ًريا ومالمئًا
كتب مع أهلٍ آخرين ،أو البحث
لعمر طفلكم .قد ترغبون أيضً ا بتبادل ٍ
الخاص ة بأدب األطفال ،أو زيارة معارض الكتب مع
يف املواقع اإللكرتون يّ ة
ّ
طفلكم .تجدون يف موقع مكتبة الفانوس اق رت ٍ
احات لكتب تالئم أطفال
الس ابعة وال ثّامنة ،وفيضً ا من األفكار لل ّن شاط حول الكتب يف العائلة.
ّ

إ ّن كشف ال طّفل عىل أنوا ٍع مختلفة من الكتب يساهم يف تنمية ذائقته
األدب يّ ة .حني تختارون كتابً ا لل طّفل ،من امله ّم أن تتشاوروا معه ،وأن
تتيحوا له اختيار ما يثري اهتاممه من كتب املغام رات ،أو ال طّبيعة،
قصص ا تح ّب ونها أنتم ،إذ قد تنتقل بذلك
وغريها .حاولوا أن تقرأوا له
ً
حب املطالعة ألوالدكم!
عدوى ّ

اختاروا كت ًبا مثري ًة للحوار ولل ّتفكري

كتب قدمية محبوبة
العودة إىل ٍ

عاطفي عميق ،وعىل إبداء
لقد أصبح طفلكم قاد ًرا عىل املشاركة بحوا ٍر
ّ
رأيه ،وعىل ال تّ عبري عن مشاعره وأفكاره عىل نح ٍو مركّب .لذا اختاروا كت بً ا
تدعوه إىل ال تّ فكري ،وإىل ال تّ حادث معه حول قيمٍ اجتامع يّ ة وإنسان يّ ة،
يهت ّم األطفال يف هذا العمر باستكشافها.

كتب قدمية يح ّب ها طفلكم ،ح تّ ى لو كانت
ابحثوا يف رفوف املكتبة عن ٍ
كتاب مألوف ،ومن ال لّطيف
تالئم فئة عمريّ ة أصغ ر .من األسهل ق راءة ٍ
أن يلتقي ال طّفل مج ّد ًدا بشخصيات يعرفها .إ ّن العديد من كتب مكتبة
الفانوس الّتي ُوزِّعت يف بساتني األطفال ،تناسب املرحلة املدرس يّ ة.

قراء ًة ممتع ًة من مكتبة الفانوس!
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