
تســعى مكتبة الفانوس إلى تحبيب الّطفل بالكتاب، وإلـــى تشــجيع األهل على قراءة الكتب للّطفل والحوار 
معــه حــول مضامينهــا. كمــا تهــدف إلـــى تعزيــز مهــارات الّتعلــم لــدى الّطفــل، وإلـــى إثــراء لغتــه، واالحتفــاء بغنــى 
ــي وزارة الّتربيــة والّتعليــم بالّتعــاون  ــيّ فـ ــى المشــروع قســم الّتعليــم قبــل االبتدائـ ــة. يقــوم علـ ثقافتــه العربّي
مــع صنــدوق غرنســبون وصنــدوق برايــس الخيــريّ. المشــروع مّجانـــي لجميــع أطفــال الّروضــات والبســاتين 

الرّســمّية، ومتــاح بتكلفــة ســنويّة رمزيـّـة مقدارهــا 70 شــاقًل للّطفــل فـــي الّروضــات والبســاتين األهلّيــة.

 يتلّقى طفلكم ثمانية كتب نوعّية.

أنشطة  وتعّد  الّصّف  في  الكتاب  المربية  تقرأ   

حوله، ثّم يأخذ كّل طفل نسخته للبيت، لُيشاركها 
مع أفراد العائلة، وُيغني بها مكتبته البيتّية. 

ألنشطة  اقتراحاٍت  تجدون  كتاٍب  كّل  نهاية  في   
أن  نأمل  الكتاب،  حول  طفلكم  مع  ممتعة 

منها. تستفيدوا 

 نــــرجو توقيــعكم على المـــوافقة عــلى نــــشر صــور 
طفلكم.

مـــــع طفلكم  أنــــشطــتــــكم  مـــــــن   شاركـــونا صـــوًرا 
لنشرها في الفيسبوك والموقع.

ندعوكــم لمشــاهدة األفــام القصيــرة التــي أنتجناهــا 
حــول أهّمّيــة وكيفّيــة قــراءة الكتــب للّطفــل ومعــه.

أعزّاءنــا األهــل، أهًل وســهًل بكــم يف مكتبة الفانوس!

كيــف يعمل املرشوع؟

أفالم ارشاديّة

خدمة القصص املســموعة

قــد تشــاركونا الــرّأي بــأّن القــراءة األفضــل هــي تلــك 
التــي تجمعكــم مــع طفلكــم، ولكــن يمكن االســتعانة 
بخدمــة القّصــة المســموعة أيًضــا كنمــوذج للقــراءة 

بشــكل جــّذاب. 

حّملوا تطبيق »Qr Code« مّجاًنا، 
وامسحوا الّشيط املربّع على الغالف 

الخلفيّ للكتاب، لتسمعوا القّصة.



ــص مكانًــا للكتــب فـــي البيــت: رّف فـــي مكتبــة  نخصِّ
الّطفــل  ذلــك  يمنــح  ومــا شــابه.  فـــي غرفــة،  أو ســلّة 
إحساًســا بالمســؤولّية وبأهمّية الكتاب، ويســاعده فـــي 

كتســاب عــادات المحافظــة عليــه. ا

نقــرأ قبــل الّنــوم أو خــلل الّنزهــة أو انتظــار الّطبيــب فـــي 
العيــادة. نحــاول قــدر اإلمــكان أن نتجــاوب مــع رغبــة 
بأهمّيــة  ذلــك يشــعره  قّصــة، ألّن  فـــي ســماع  طفلنــا 
الكتــاب، وبأهمّيــة أن نخّصــص لــه وقًتــا لنشــاط ممتــع 

نقــوم بــه مًعــا.

"إحكــي لــي قّصــة" جملــة نســمعها كثيــرًا مــن أطفالنــا. يحــّب األطفــال الكتــب وينجذبون إلـــى عوالمها الغنّيــة، ويجدون فيها 
متنّفًســا لمشــاعرهم، وغــذاًء لفكرهــم، ومســرًحا لخيالهــم. قــراءة الكتــاب مًعــا والحــوار حولــه يتيحــان فســحة لقــاء حميمــة 
ودافئــة بينكــم وبيــن طفلكــم، وُيكســبان الّطفــل مهــارات حياتيــة وُيثريــان خيالــه، ويعــزّزان قدرتــه علـــى قــراءة وفهــم اللّغــة 

العربيــة الفصحــى الحًقــا. أخيــرًا، القــارئ اليــوم هــو القــارئ غــًدا، وهــو القــارئ مــدى الحيــاة!

حيــن  ويفهمــه.  يــراه  مــا  حــول  الّطفــل  مــع  نتحــادث 
يقــرأ الّطفــل الرّســومات يتعــزّز شــعوره بالمقــدرة علـــى 
الفهــم واستكشــاف الكتــاب، ويتحّمــس لقراءتــه، وقــد 
ــة الرَّســم المســتعملة  يرغــب بــأن يجــّرب بنفســه تقنّي

فـــي الكتــاب.

كّل قــراءة ُتضــيء جانًبــا مــن المضمــون، وتتيــح فرًصــا 
جديــدة للحــوار مــع الّطفــل حــول مشــاعره، وأفــكاره، 
وخبراتــه، مــن خــلل ربــط أحــداث القصــة وشــخصّياتها 
بخبــرة الّطفــل الحياتّيــة. كمــا أّن تكــرار قــراءة القّصــة 

ينّمــي ثــروة الّطفــل اللّغويّــة.

تشــكّل اللّغــة الفصحــى – وهــي غالًبــا لغــة الكتــب 
أن  إلـــى  بحاجــة  فهــو  للّطفــل،  بالّنســبة  تحّديًــا   –
»يفــّك رموزهــا« كــي يفهــم الّنــص ويتمّتــع بالكتــاب. 
يمكننــا أن نفّســر الكلمــات الّصعبــة مــن خــلل تغييــر 

الجســد. لغــة  واســتعمال  الّصــوت،  تنغيمــات 

نصطحب طفلنا إلـى المكتبات العاّمة وإلـى معارض 
الكتــب متــى أمكــن. يمكننــا أن نهديــه كتابًــا، ونتمّتــع 

بمــا يبســطه أمامــه وأمامنــا مــن عوالــم ســاحرة.

نتأّمل مًعا الرّسومات

نقرأ الكتاب عّدة مرات

نقرأ بالفصحى ونفّس عند الحاجة

نبحث عن الكتاب

نحتفل مع طفلنا بالكتاب – الهديّة

نقرأ يف كلِّ مكان وزمان

كيــف ننّمــي يف طفلنــا حــّب الكتاب والقراءة؟ 

تابعونا
 "مشروع مكتبة الفانوس" 

www.al-fanoos.org  زوروا موقعنا
054-6872191  03-6478555   

fanoos@hgf.org.il  03-6417580 


