مدرسة فيكتوريا االبتدائية
قراءة المستوى المبكر

توجد هنا بعض النصائح للمساعدة في جلسات القراءة مع طفلك بالمنزل.
-ماذا يحدث؟ انظر الى الصور قبل قراءة النص .ماذا ترى؟

قبل القراءة ,قم بنطق أي كلمات غريبة مع طفلك و قم بإلقاء نظرة على مخططات
سرعة الصوت في مقدمة كتاب القراءة.
اقرأ أي كلمات باللون االحمر معا قبل البدء بقراءة القصة.

الكلمات البديلة :هل يمكنك التفكير في أي كلمات اخرى تحمل نفسالمعنى؟ على سبيل المثال :كبير :عمالق ,ضخم.

خالل القراءة ,شجعوا االطفال على اعادة قراءة الجملة بعد نطقها.

-التنبؤ :ماذا سوف يحدث؟ لماذا تعتقد ذلك؟

استخدم "فريد توك" لنطق أي كلمات غير مألوفة.

-مناقشة المشاعر :تحدث عن مشاعر الشخصيات و انت كقارئ كيف تشعر.

ربما عليك القراءة بالتناوب ,حتى يتمكن طفلك من سماعك كيف تقرأ.

المحيط :أين وقعت القصة؟ هل هناك أي قصص اخرى وقعت في نفسالمكان؟ مثال "نحن ذاهبون لمطاردة الدب" و "هانسل وجريتيل" كالهما حدث
في الغابة.

يمكنك التركيز فقط على بضع صفحات و قضاء وقت اكبر في الحديث عن القصة و
القاء االسئلة على طفلك باستخدام االسئلة في هذه النشرة.

يمكنك ايضا طرح االسئلة باستخدام ادوات السؤال مثل:
من
تتضمن كتب القراءة والكتابة التي نقدمها اسئلة
حول كل قصة في القسم الخلفي من الكتاب.

ماذا
متى
اين
لماذا
أي
كيف

التذكر:

التحليل:

 .1ماذا حدث في بداية القصة؟

.1ماهو أطرف جزء في القصة؟ و لماذا قمت باختياره؟

 .2أين حدثت القصة؟

 .2أي جزء احببته اكثر في القصة؟ لماذا احببت هذا الجزء؟

 .3من الشخصيات في هذه القصة؟

 .3هل هناك أي شيء في القصة لن يحدث في الحياة الواقعية؟

الفهم:

التقييم:

.1من هو شخصيتك المفضلة؟ لماذا احببته؟

.1من الشخصية التي تود ان تكون صديقا لها و لماذا؟

 .2قم بوصف واجهة الكتاب .ماذا تخبرك عن القصة؟

لم ال؟
 .2هل احببت نهاية القصة؟ لماذا؟ َ

 .3عن ماذا كانت القصة؟

لم ال؟
 .3هل احببت القصة؟ لماذا؟ َ

التطبيق:

االبداع:

.1هل هناك أي شخص تعرفه يشبه احد شخصيات القصة؟

.1اذا كان بإمكانك ان تعطي القصة اسما ً آخر ,فماذا سيكون؟

 .2اذا كنت الشخصية الرئيسية في القصة ,ماذا كنت ستفعل؟

 .2قم بتصميم واجهة جديدة للقصة.

 .3ماذا تعلمت من قراءة القصة؟

 .3قم بتصميم خلفية غالف جديدة للقصة.

ال تتردد في مشاركة قصص أخرى مع اطفالك ,ال يتوجب دائما بأن يكون كتاب قراءة مدرسي .دعنا نعلم رجا ًء بأي تطور في القراءة يمكننا االحتفال به مع
طفلك و النظر في توصيات القراءة في رسائلنا االخبارية.
افكار النشاط و الرسوم البيانية مأخوذة من اسئلة تصنيف بلوم

