
تســعى مكتبــة الفانــوس إلـــى تحبيــب األطفــال بالكتــاب، وإلـــى تشــجيع األهــل والمربّيــن علـــى قــراءة الكتــاب معهــم، 
والحــوار حــول الكتــب وارتباطهــا بخبراتهــم الحياتّيــة وبقيــم اجتماعّيــة وإنســانّية. يطمــح المشــروع أيًضــا إلـــى تعميــق 
انتمــاء األطفــال لثقافتهــم العربّيــة، وإلـــى كشــفهم علــى ثقافــاٍت متنّوعــة، وإلـــى إثــراء لغتهــم األّم. فـــي إطــار المشــروع 
الــذي تقــوم عليــه وزارة الّتربيــة والّتعليــم بالّتعــاون مــع صنــدوق غرنســبون، يتــّم توزيــع عشــرات آالف الكتــب الممتعة 

وعاليــة الجــودة علــى كّل تاميــذ الّصفــوف األولـــى والّثانيــة فـــي كاّفــة المــدارس العربيــة فـــي البــاد.

األهــل األعــزّاء، أهًل بكــم يف مكتبة الفانوس!

كيــف يعمل املرشوع؟

 يتلّقى طفلكم أربعة كتب نوعّية على مدار العام 
الّدراسيّ. 

أنشطة  وتعّد  لألطفال  الكتاب  المعلّمة  تقرأ   
ثّم يأخذ كّل طفل نسخته للبيت لُيشاركها  حوله، 

مع أفراد العائلة، وُيغني بها مكتبته البيتّية. 

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

بالقيام بها.

 للمشروع موقع وصفحة فيسبوك فيهما مقاالت 
والوالديّة،  األطفال  أدب  حول  وتوصيات  وأفام 

وفيض من األفكار لألنشطة.

حول  طفلكم  مع  نشاطاتكم  توثيقات  شاركونا   
على  الموافقة  نموذج  توّقعوا  أن  ونرجو  الكتاب، 

مشاركتنا الّصور.

قــراءُة الكتــاب للّطفــل ومعــه، يف املرحلــة 
املدرســّية أيًضا!

طويٌل،  قرائّية مسارٌ  لمهاراٍت  الّطفل  كتساب  ا إّن 
ويحتاج إلى اهتمامكم ومرافقتكم. طفلكم في عمر 
قصصّية  حبكٍة  فهم  على  قادرٌ  والّثامنة  الّسابعة 
مركّبة، ٰلكّنه قد ال يكون جاهًزا بعد للقراءة لوحده. 
القراءة المشارِكة وسيلة ممتعة تساهم في تنمية 
هذه القدرة، وتتيح حواًرا مع الّطفل حول المشاعر، 
واألفكار، والقيم التي تهتّمون بنقلها إليه. ال تتنازلوا 
بسرعة عن اللّحظات الجميلة التي جمعتكم بطفلكم 
وهو صغير، بل ادعوه وإخوته للتحلّق حولكم والقراءة 

مًعا والحديث حول الكتاب. 
مًعا نُنشئ جيًا قارِئًا؛ ألّن القارئ اليوم هو القارئ 

غًدا، وهو القارئ مدى الحياة!



نقرأ يف كّل زمان ومكان 

من المحبَّذ قراءة الكتاب مع طفلكم في أجواء هادئة. 
يمكن فعل ذلك في كّل زمان ومكان ترونهما مناسبين، 
مثل غرفة االنتظار في عيادة الّطبيب، أو خال الّسفر. 
يتمّتع الّطفل بهذا الّتواصل، ويشعر بأهّمّية الكتاب، 

وبأهّمّية أن تخّصصوا وقًتا له. 

كرث من مرّة نقرأ الكتاب مع الّطفل أ

بجوانبه  للكتاب  أعمق  فهًما  المتكّررة  القراءة  تتيح 
قراءة  أثناء  يمكنكم  والّذهنّية.  والعاطفّية  اللّغويّة 
الكتاب للّطفل أن تشّجعوه على قراءة كلمٍة واحدة، أو 
ا.  سطرٍ واحد، أو فقرة، حّتى يدخل عالم القراءة تدريجيًّ
في  ا  مهمًّ عنصًرا  السّن  هذه  في  الرّسومات  زالت  ما 

الكتاب، وطفلكم يتمّتع بتأّملها والحديث عنها.

نقرأ بمراحل

اختاروا كتابًا من فصول حّتى تتمكّنوا من الّتقّدم في 
لمواصلة  الّطفل  يشّوق  نحو  وعلى  بمراحل،  القراءة 
استعداد  مع  تماشًيا  عاٍل  بصوٍت  اقرأوا  االستماع. 
طفلكم لإلصغاء وفهم الّنص. قد يفاجئكم أحيانًا أنّه 
من  الّنص  يخّبئه  ما  ليعرف  لوحده،  القراءة  يواصل 

أحداث!

نختار كتًبا تهّم الّطفل

الكتب  من  مختلفة  أنواٍع  على  الّطفل  كشف  إّن 
كتابًا  تختارون  حين  األدبّية.  ذائقته  تنمية  في  يساهم 
تتيحوا  وأن  معه،  تتشاوروا  أن  المهّم  من  للّطفل، 
أو  المغامرات،  كتب  من  اهتمامه  يثير  ما  اختيار  له 
العاّمة  المكتبة  بأمين/ة  الّطبيعة، وغيرها. استعينوا 
في بلدتكم لتجدوا كتابًا مثيًرا ومائًما لعمر طفلكم. قد 
ترغبون أيًضا بتبادل كتٍب مع أهٍل آخرين، أو البحث 
في المواقع اإللكترونّية الخاّصة بأدب األطفال، أو زيارة 
معارض الكتب مع طفلكم. حاولوا أيًضا أن تقرأوا له 
قصًصا تحّبونها أنتم، إذ قد تنتقل بذلك عدوى حّب 

المطالعة ألوالدكم! 

نختار كتًبا مثريًة للحوار وللّتفكري

بحوارٍ  المشاركة  على  قادر  السّن  هذه  في  طفلكم 
عاطفيّ عميق، وعلى إبداء رأيه والّتعبير عن مشاعره 
إلى  كتًبا تدعوه  اختاروا  لذا  وأفكاره على نحٍو مركّب. 
اجتماعّية  قيٍم  حول  معه  الّتحادث  وإلى  الّتفكير، 

وإنسانّية، يهتّم األطفال في هذا العمر باستكشافها.

نعود إىل كتب قديمة محبوبة

يحّبها  قديمة  كتٍب  عن  المكتبة  رفوف  في  ابحثوا 
من  أصغر.  عمريّة  فئة  تائم  كانت  لو  حّتى  طفلكم، 
األسهل قراءة كتاٍب مألوف، ومن اللّطيف أن يلتقي 
من  العديد  إّن  يعرفها.  بشخصيات  مجّدًدا  الّطفل 
كتب مكتبة الفانوس الّتي ُوزِّعت في بساتين األطفال، 

تناسب المرحلة المدرسّية.

مـــاذا نـقتـــرح عليـكـم؟

تابعونا
 "مشروع مكتبة الفانوس" 

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

fanoos@hgf.org.il  03-6417580 


