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ً
أهل بكم في مكتبة الفانوس!
األهل األعزّاء،
مكتبة الفانوس مشروعٌ مميّز ،يسعى إلى تعزيز حبّ المطالعة لدى األطفال ،وإلى تشجيع األهل والمربّين على
الحوار مع األطفال حول مضامين الكتب ،وارتباطها بخبراتهم الحياتيّة وبقيم اجتماعيّة وإنسانيّة .يطمح المشروع
أيضًا إلى تعميق انتماء األطفال لثقافتهم العربيّة ،وإلى إثراء لغتهم األمّ .تقوم وزارة التّربية والتّعليم على المشروع
في المدارس العربيّة ،وذلك امتدادًا للمشروع في الرّوضة والبستان ،إيمانًا منّا بأنّ حبّ القراءة يبدأ من عمر مبكر
سعيًا لتعزيز ثقافة القراءة في البيت والمجتمع.

كيف يعمل المشروع؟

قراء ُة الكتاب للط ّفل ومعه ،في

خالل العام الدّراسيّ ،سيحصل طفلكم على أربعة

المرحلة المدرسيّة أي ً
ضا!

كتبٍ قيّمة مجّانيّة ،صادرة بطبعة خاصّة بمشروع
مكتبة الفانوس ،واختارتها لجنة مهنيّة .تقوم المعلّمة
بنشاطٍ حول القصة في الصّفّ ،ثمّ يحصل كل تلميذ/ة
على نسخته الخاصّة مرّة كلّ شهرين ،ليشاركها مع
أفراد عائلته ،وليُغني بها مكتبته البيتيّة .في نهاية كلّ
كتابٍ ،تجدون اقتراحاتٍ ألنشطة ممتعة مع طفلكم
حول الكتاب .نأمل أن تستفيدوا منها!

تُساهم قراءة الكتاب معًا في تنمية ثروة الطّفل
اللّغويّة ،وفي توسيع معارفه الحياتيّة .قد تجدون أنّ
كتب المشروع غير مالئمة لقدرات الطّفل القرائيّة في
هذه المرحلة ،وهي مالئمة للقراءة للطّقل ومعه .تتيح
القراءة مع الطّقل حوارًا حول مواضيع تشغله وتهمّه،
وتقترح أنشطة عائليّة ممتعة حول الكتاب.

ماذا نقترح عليكم؟

•

القراءة المشا ِركة :من المحبَّذ قراءة الكتاب مع طفلكم في أجواء هادئة ،لكن يمكن فعل ذلك في كلّ
زمان ومكان ترونهما مناسبين ،مثل غرفة االنتظار في عيادة الطّبيب ،أو في المواصالت العامّة .يتمتّع الطّفل
بهذا التّواصل ،ويشعر بأهميّة الكتاب ،وبأهميّة أن تخصّصوا له قسطًا من وقتكم.

•
•

النشاط المشترك :تجدون في نهاية كلّ كتاب اقتراحاتٍ ألنشطة مختلفة مع طفلكم ،في أعقاب قراءة
الكتاب معًا .تساهم األنشطة في تعميق خبرة القراءة المشارِكة ،والتّمتّع بها.
اإللكتروني ،ومتابعة صفحة الفيسبوك ،حيث تجدون قوائم الكتب،
االستفادة من موقع المشروع
ّ
ومقاالت ،وتوثيقاتٍ من الحقل ،وأفالمًا قصيرة حول قراءة الكتاب مع طفلكم ،واقتراحات ألنشطة تساهم في
إغناء خبرة القراءة.

تابعونا على

"مشروع مكتبة الفانوس" وزوروا موقعنا al-fanoos.org
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قراء ُة الكتاب للط ّفل ومعه ،في المرحلة المدرسيّة أي ً
ضا!
نختار كتب المشروع بحرصٍ وحبٍّ كبيرين ،وكلّنا أمل أن تثير بكم وبطفلكم الرّغبة في مواصلة القراءة معًا .إنّ
قرائية مسارٌ طويلٌ ،يحتاج فيه إلى اهتمامكم ومرافقتكم .طفلكم في عمر السّابعة والثّامنة
اكتساب الطّفل لمهاراتٍ
ّ
قادرٌ على فهم حبكةٍ قصصيّة مركّبة ،خياليّة كانت أم مستقاة من عالمه المُعاش؛ لٰكنّه قد ال يكون جاهزًا للقراءة
لوحده .يختلف األطفال في وتيرة اكتسابهم لهذه المهارة ،لذا تساهم القراءة المشتركة في مواكبة كل طفلٍ
بإيقاعه الخاصّ.
ً
جيل قارِئًا؛ ألنّ القارئ اليوم هو القارئ غدًا ،وهو القارئ مدى الحياة!
معًا نُنشئ

القراءة المشا ِركة ֿ

القراءة بمراحل

إذا كان طفلكم غير متمكّن من القراءة لوحده بعد،
يمكنكم ،أثناء قراءة الكتاب له ،أن تشجّعوه على قراءة
كلمةٍ واحدة ،أو سطرٍ واحد ،أو فقرة ،حتّى يدخل عالم
القراءة تدريجيًا .ما زالت الرّسومات عنصرًا مه ً
مّا في
الكتاب ،وطفلكم يتمتّع بتأمّلها والحديث عنها.

اختاروا كتابًا من فصول حتّى تتمكّنوا من التّقدّم في
ت عالٍ تماشيًا مع استعداد طفلكم لإلصغاء
القراءة بصو ٍ
وفهم النّص .قد يفاجئكم أحيانًا بأن يواصل القراءة لوحده،
متشوّقًا ليعرف ما يخبّئه النّص من أحداث!

ابحثوا عن كتب متميّزة

م طفلكم
اختاروا كتبًا ته ّ

استعينوا بأمين/ة المكتبة العامّة في بلدتكم لتجدوا
كتابًا مثيرًا ومالئمًا لعمر طفلكم .قد ترغبون أيضًا
بتبادل كتبٍ مع أهل آخرين ،أو البحث في المواقع
اإللكترونيّة الخاصّة بأدب األطفال ،أو زيارة معارض
الكتب مع طفلكم .تجدون في موقع مكتبة الفانوس
اقتراحاتٍ لكتب تالئم أطفال السّابعة والثّامنة ،وفيضًا
من األفكار للنّشاط حول الكتب في العائلة.

إنّ كشف الطّفل على أنواعٍ مختلفة من الكتب يساهم
في تنمية ذائقته األدبيّة .حين تختارون كتابًا للطّفل،
من المهمّ أن تتشاوروا معه ،وأن تتيحوا له اختيار ما
يثير اهتمامه من كتب المغامرات ،أو الطّبيعة ،وغيرها.
حاولوا أن تقرأوا له قصصًا تحبّونها أنتم ،إذ قد تنتقل
بذلك عدوى حبّ المطالعة ألوالدكم!

اختاروا كتبًا مثير ًة للحوار وللتّفكير

ب قديمة محبوبة
العودة إلى كت ٍ

لقد أصبح طفلكم قادرًا على المشاركة بحوارٍ عاطفيّ
عميق ،وعلى إبداء رأيه ،وعلى التّعبير عن مشاعره
وأفكاره على نحوٍ مركّب .لذا اختاروا كتبًا تدعوه إلى
التّفكير ،وإلى التّحادث معه حول قيمٍ اجتماعيّة
وإنسانيّة ،يهتمّ األطفال في هذا العمر باستكشافها.

ابحثوا في رفوف المكتبة عن كتبٍ قديمة يحبّها
طفلكم ،حتّى لو كانت تالئم فئة عمريّة أصغر .من
األسهل قراءة كتابٍ مألوف ،ومن اللّطيف أن يلتقي
الطّفل مجدّدًا بشخصيات يعرفها .إنّ العديد من كتب
مكتبة الفانوس الّتي وُزِّعت في بساتين األطفال،
تناسب المرحلة المدرسيّة.

قراءةً ممتعةً من مكتبة الفانوس!
تابعونا على
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