
 أهمية  القراءة مع األطفال
 

كما تقرأ، يتعلم األطفال كيفية االحتفاظ بكتاب، أين النص، كيف تتدفق الطباعة من اليسار إلى 
 اليمين ومن أعلى إلى أسفل (إذا كنت تتابع مع إصبعك)، والطريقة التي تتحول بها الصفحات.

 " أسئلة، مثل "لماذا أكلت التفاح؟" أو "من الذي يبحث عنه؟"WHكما "
 دمج المفردات باستخدام التعاريف.

 التخطيط لوقت القصة
للقراءة  في حين المسافات االجتماعية، والنظر في وضع عالمات خارج المساحات على األرض مع 

 الشريط. دعونا  الحصول على  القراءة!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقت القصة يستغرق التخطيط
 

التخطيط لوقت القصة هو أكثر من مجرد قراءة كتاب ، على 
 الرغم من أن ذلك مهم جدا. المزيد عن ذلك الحقاً 

من خالل التناوب على القراءة واألنشطة ، يمكنك جذب 
 الجمهور.

أيضا التفكير في طول الكتاب ووقت القصة عند التخطيط 
لهذا. لن يجلس الطفل الصغير للحصول على كتاب يقع 

 صفحة مع العديد من الكلمات. 20في 
 إضفاء الطابع الفردي على الكتب بما يثير اهتمام األطفال.

 
  

 خطط لموضوعك
 

كثير من الناس لديهم وقت للقصة على أساس 
موضوع. يمكن أن يكون موضوًعا أو نشاطًا أو وقًتا 

 من السنة ، مثل الحيوانات. 

بعض الناس تبدأ مع كتاب جيد ومن ثم يخططون  
 لموضوع حول هذا الموضوع.

  :ime  resourcesثنائي اللغة المحافظين  تي
https://jbrary.com/bilingual-storytime-

resources/ 

//:IME: httpأمثلة قصة تي
www.abbythelibrarian.com/p/storytime-

themes.html 

 
  

 تتضمن القصة الجيدة:
 

 نشاط افتتاحي
 قصة

 نشاط حركة
 قصة متابعة (أو أغنية لألطفال األصغر سنا)

 أغنية (لألطفال األكبر سنا إلغالق وقت القصة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جلب موضوعك في جميع أنحاء 
 الفصول الدراسية

  
 التخطيط لنشاط فني لمتابعة القصة

نشر الدعائم في جميع أنحاء البيئة الخاصة بك 
 للحفاظ على موضوع 

in-art-ways-https://ideas.demco.com/blog/4
smarter/-kids-makes-storytime- 



 الموارد لوقت القصة
  

 للرضع واألطفال الصغار Þأنشطة وقت القصة 

Þ موارد وقت القصة بلغتين 

 استراتيجية لقراءة الكتب للرضع واألطفال الصغار

Þ  آبي أمناء المكتبة أمثلةStorytime 

Þ  أنشطةStorytime STEAM لمرحلة ما قبل المدرسة 

þ  هاربر كولينزStorytime !الموارد 

Þ 4  طرق الفن فيStorytime  يجعل
 األطفال أكثر ذكاء

 لألطفال Þ ABC أبجدية كتب

 لمرحلة ما قبل المدرسة عن األلوان Þ كتب

 من أجل أمة عالمية Þ أطفال كتب

Þ !أنشطة القصة على علم األلوان 


