تبادل القصص مع طفلك

إن رواية القصص ،سوا ًء كانت حقيقية أو خياليةُ ،تعد وسيلة ممتعة للتفاعل مع طفلك.
سويًا ،يمكنكما تذكر األحداث الحقيقية في حياة أسرتكما .وكل شخص قد يستمتع بإعادة سرد القصة كيفما يتذكرها .يُمكنك أيضًا سرد القصص حول
فترة طفولتك أو إعادة سرد القصص التقليدية من ثقافتك للمساعدة في تعليم طفلك دروس الحياة الهامة وتنمية شعور االنتماء داخله.
إن رواية القصص قد تكون أمرً ا ساحرً ا .تساعد القصص طفلك على اإلبداع والتخيل وفهم العالم من حوله .بل إنها وسيلة رائعة لتخفيف القلق
ومساعدة طفلك على الشعور بمزيد من الراحة مع التغييرات الطارئة في حياته .وأخيرً ا ،فالقصص هي وسيلة قوية لمساعدة طفلك على التعلم لفهم
لغتك األم والتحدث بها على نحو أفضل ،وهذا سيساعده على تعلم لغات جديدة!

نصائح لسرد القصص:
•استخدم لغة واضحة وبسيطة.
•كرر ما يقوله طفلك ،حتى يشعر طفلك أنك تفهمه.
•ساعد طفلك على تعلم كلمات وأفكار جديدة.
•تحدث عن األشخاص المألوفين لديه واألماكن واألشياء التي
يعرفها.
•ساعد طفلك على تعلم كلمات وأفكار جديدة.

•اترك بعض المجال للحديث حول أشياء شخصية ذات معنى.
•اسأل وأجب على األسئلة.
•استمعا وتحدثا سويًا بلغتك األم.
•أعد سرد قصص طفلك المفضلة مرارً ا وتكرارً ا.
•استمتع بسرد القصص بلغتك األم كلما كان ذلك ممك ًنا.
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تبادل القصص مع طفلك
سرد القصص يبني المهارات اللغوية.
ُتبين البحوث أن التحدث حول المناسبات والتقاليد العائلية والمشاعر
بلغتك األم قد يكون مفي ًدا ج ًدا لنمو طفلك المبكر .ونحن ندرك أيضًا أن
الوقت األكثر أهمية لتطوير مهارات اللغة يبدأ من وقت ميالد طفلك
وحتى يبلغ ثالث سنوات من العمر .هذه الفترة التي يكون فيها المخ
على استعداد لتطوير لغة التواصل .وكلما زادت الكلمات التي يسمعها
الطفل خالل هذه الفترة ،كلما زادت حصيلة الكلمات التي سيفهمها
ويتعلمها قريبًا .وكلما زادات معرفته واستخدامه للكثير من الكلمات،
زادت فرصة أن يصبح قار ًئا جي ًدا في المستقبل .والقدرة على االستماع
والتحدث ،بأي لغة ،هما المهارتين األساسيتين لالستعداد للمدرسة.

اسرد القصص بلغتك األم.
فالحديث واالستماع وسرد القصص بلغتك األم يوفر أساسًا قويًا لتعلم
لغة ثانية .حافظ على استخدام لغتك األم مع طفلك .فسيُساعده ذلك على
الشعور أكثر بارتباطه بك وببقية أفراد األسرة .وسيكون أكثر عرضة
ألن ينمو ويكبر وهو فخور بلغته وثقافته .ونحن نعلم أن لغتك األم
ستشكل أساسًا قويًا يجعل تعلم اللغة اإلنجليزية أمرً ا أسهل لطفلك.
كما يُوصى أيضًا بأال يخلط اآلباء بين اللغات أو أن يتوقفوا عن استخدام
اللغة األم .استمر في الحديث ،وسرد القصص والتحدث بلغتك األم
إلبقائها حية وقوية .فهذا سيُساعد طفلك على تعلم اللغة الثانية بشكل
أسرع وأفضل.

إن سرد القصص بلغتك األم وقضاء بعض الوقت في االستماع إلى
قصص طفلك سيُساعده في نواح كثيرة منها:
•سيشعر بأهميته ،وأن حديثه مسموع وذو قيمة.
•سيشعر بالتقارب منك بينما تقوم بتشجيعه على مشاركة
أفكاره ومشاعره.
•سيُصبح أكثر اهتمامًا بالكتب.
•سيتمكن من تعلم العديد من الكلمات واألفكار الجديدة بلغتك.
•سيتشجع على التحدث معك بلغتك األم.
•سيتعلم طفلك أن يتذكر األحداث ،ويسرد القصص ،ويتخذ
الخيارات ويتحدث حول كل ما يفعله.
•سيتعلم التعرف على األصوات المتكررة والبدء في اإلشارة
إلى الكلمات( .هذه هي بداية تعلم القراءة).

فكرة نشاط :اصنع كتي ًبا للقصص
المصورة مع طفلك
•يمكنك استخدام رسومات أو صور طفلك لتصنع كتيبًا
للقصص المصورة.
•تحدث مع طفلك حول رسوماته أو عن قصة عائلية يرغب في
إضافتها للكتيب.
•شجع طفلك على إبالغك بالكلمات التي يجب استخدامها في القصة
بلغتك األم.
•اطبع هذه الكلمات بلغتك األم.
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