
أفالم إرشاديّة قصيرة في الموقع 
ندعوكم لمشاهدة األفالم القصيرة التي أنتجناها حول قراءة الكتب مع األطفال، وفيها اقتراحات لجعل 

القراءة للطّفل ومعه تجربة غنيّة وممتعة.

أعزّاءنا األهل، أهاًل وسهاًل بكم في مكتبة الفانوس!
الكتب  قراءة  وإلى تشجيعكم على  بالكتاب،  الطّفل  تحبيب  إلى  يهدف  الفانوس" مشروعٌ  "مكتبة 

ترسيخ حبّ  إلى  أيضًا  المشروع  والحوار معهم حول مضامينها. يسعى  مبكر،  ألطفالكم من عمرٍ 

الطّفل للغته العربيّة، واالحتفاء بغنى ثقافته. 

ويشترك  والتّعليم،  التّربية  وزارة  في  االبتدائي  قبل  التّعليم  قسم  من  باألساس  مموّل  المشروع 

الرّوضات  المشروع مجّاني لجميع أطفال  الخيري.  برايس  في تمويله صندوق غرنسبون وصندوق 

والبساتين الرّسميّة، ومتاح بتكلفة سنويّة رمزيّة مقدارها 70 شاقاًل للطّفل في الرّوضات والبساتين 

األهليّة.
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كيف يعمل المشروع؟ 
يتلقّى طفلكم ثمانية كتب نوعيّة، صادرة بطبعة خاصّة بمشروع مكتبة الفانوس	 

تقرأ المربّية الكتاب لألطفال وتعدّ أنشطة حوله، ثمّ يأخذ كلّ طفل نسخته للبيت، ليُشاركها مع أفراد 	 

العائلة، ويُغني بها مكتبته البيتيّة

في نهاية كلّ كتابٍ تجدون اقتراحاتٍ ألنشطة ممتعة مع طفلكم حول الكتاب، نأمل أن تستفيدوا منها	 

نرجو توقيعكم  على الموافقة على نشر صور أطفالكم	 

شاركونا صورًا من أنشطتكم مع أطفالكم لنشرها في الفيسبوك والموقع.	 

خدمة القصص المسموعة - هذه الّسنة أيًضا! 
قد تشاركونا الرّأي بأنّ القراءة األفضل هي تلك التي تجمعكم مع طفلكم، ولكن يمكن االستعانة بخدمة 

القصّة المسموعة كنموذج لكيفية القراءة بشكل جذّاب. ال تدعوا الهاتف النقّال يستبدل حضنكم الدافئ. 

في الغالف الخلفي لكلّ كتاب شريط مربّع، يُرجى مسحه من خالل تطبيق الماسح في الهاتف النقّال، 

لالستماع لتسجيل صوتي للكتاب أثناء تصفّحه. 

التَّأْليُف: َعالء ْحليِحل

عاِمر شوَميل الرُّسوماُت:

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. إنّهــا فســحٌة لمشــاركة األفــكار والمشــاعر، وللحــوار حــول قيــم يهتــّم األهــل بنقلهــا إلــى 

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

حولــه،  منهــا، وتُحفــظ نُســٌخ أخــرى فــي المكتبــة. تقــرأ المربّيــة الكتــاب لألطفــال ومعهــم، وتُعــّد أنشــطًة يســتلم كّل طفــل نســخًة

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

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

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

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

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
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امسح بهاتفك الّنّقال 

لتسمع القّصة!

Beit Almusica

Beit AlmusicaBeit Almusica



كيف ننّمي في طفلنا حبَّ الكتاب والقراءة؟
"إحكي لي قصّة" جملة نسمعها كثيرًا من أطفالنا. يحبّ األطفال الكتب وينجذبون إلى عوالمها الغنيّة، ويجدون 

فيها متنفّسًا لمشاعرهم، وغذاءً لفكرهم، ومسرحًا لخيالهم. قراءة الكتاب معًا والحوار حوله يتيحان فسحة لقاء 

خياله،  ويُثريان  حياتية  مهارات  الطّفل  ويُكسبان  األسرية،  العالقة  ويقوّيان  وبين طفلكم،  بينكم  ودافئة  حميمة 

ويعزّزان قدرته على قراءة وفهم اللّغة العربية الفصحى الحقًا. 

أخيرًا، القارئ اليوم هو القارئ غدًا، وهو القارئ مدى الحياة!

قراءةً ممتعةً ونشاطًا مشوّقًا!

نقرأ مع طفلنا وله في كّل مكان وزمان 

في  الطّبيب  انتظار  أو  النزّهة  خالل  أو  النّوم  قبل  نقرأ 
رغبة طفلنا  نتجاوب مع  أن  اإلمكان  قدر  نحاول  العيادة. 
الكتاب،  بأهمية  يشعره  ذلك  ألنّ  قصّة،  سماع  في 

وبأهمّيّة أن نخصّص له وقتًا لنشاط ممتع نقوم به معًا.

نتأّمل مًعا الرّسومات 

"يقرأ"  حين  ويفهمه.  يراه  ما  حول  الطفل  مع  نتحادث 
الفهم  على  بالمقدرة  شعوره  يتعزّز  الرّسومات  الطّفل 
بأن  يرغب  وقد  لقراءته،  ويتحمّس  الكتاب،  واستكشاف 

يجرّب بنفسه تقنيّة الرّسم المستعملة في الكتاب.

نقرأ بالفصحى ونفّسر عند الحاجة 

تحدّيًا  الكتب-  لغة  غالبًا  وهي  الفصحى-  اللغة  تشكّل 
بالنسبة للطّفل، فهو بحاجة إلى أن "يفكّ رموزها" كي 
الكمات  نفسّر  أن  يمكننا  بالكتاب.  ويتمتّع  النّص  يفهم 
الصّعبة من خالل تغيير تنغيمات الصّوت، واستعمال لغة 

الجسد. 

نبحث عن الكتاب! 

نصطحب طفلنا إلى المكتبات العامّة وإلى معارض الكتب 
متى أمكن. يمكننا أن نهديه كتابًا، ونتمتّع بما يبسطه 

أمامه وأمامنا من عوالم ساحرة!

نحتفل سويًّا مع طفلنا بالكتاب- الهديّة 

أو  مكتبة،  في  رفّ  البيت:  في  للكتب  مكانًا  نخصّص 
سلّة في غرفة، وما شابه. يمنح ذلك الطفل إحساسًا 
اكتساب  في  ويساعده  الكتاب،  وبأهمية  باالستقالليّة 

عادات المحافظة عليه.

نقرأ الكتاب مع الطّفل عّدة مرّاتٍ 

كلّ قراءة تُضيء جانبًا من المضمون، وتتيح فرصًا جديدة 
وخبراته،  وأفكاره،  مشاعره،  حول  الطفل  مع  للحوار 
الطّفل  القصّة وشخصيّاتها بخبرة  من خالل ربط أحداث 

الحياتيّة.
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