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Thuis lezen is belangrijk القراءة يف البيت تتميز بطابع مهم

عندما ينكب الطفل عىل القراءة فذلك له فائدة كبرية يف تطوير مهارته فيها. يلعب الوالدان دورا كبريا
يف أن يجعلوا من مامرسة القراءة متعة كبرية. إليكم بالنصائح الـ 8 التالية: 

  أجلبوا الكتب سوية إىل البيت. ميكنكم أن تجدوا مجموعة كبرية من الكتب يف املكتبة. إن
العاملني/العامالت يف املكتبة يعملون بكل رسور عىل تقديم النصائح لكم.

  يتوجب عليكم مراقبة مستوى الكتاب. دعوا أوالدكم يحددون لكم عدد الكلامت التي ال يفهمونها

  واملتواجدة ضمن صفحة واحد لتتمكنون من معرفة إذا كان الكتاب يناسب أوالدكم أم ال . إذا كان عدد

الكلامت أكرث من 5 كلامت غري مفهومة عليكم أن تعوا أن هذا الكتاب ليس ضمن مستوى أوالدكم.

دعوا طفلكم يختار الكتاب الذي يرغب بقراءته: كتاب لقصة مصورة، شعر، كتاب نكت، كتاب مصور، مجلة ....

 إن التعدد يف اختيار الكتاب املرجى قراءته يجذب األوالد أكرث إىل القراءة بحيث يشعرون باملتعة أثناء القراءة.

  ناقشوا مضمون الكتاب مع أوالدكم. إسألوهم إذا كانت الشخصيات يف الكتاب ممتعة أو إذا كانت

القصة مشوقة أو إذا كان املوضوع مثري لإلهتامم...

  القراءة سوية أمر جيد وممتع. أنظروا يف البداية إىل مضمون الكتاب املرجى قراءته، تصميم غالف

الكتاب، املوضوع، هل الرسوم املصورة محببة لكم؟

  ،ليكن أوالدكم عىل تواصل دائم معكم أثناء القراءة: عند قراءة إشارات املرور، نصوص اإلعالنات 

طرق تحضري األطباق .... ميكن القراءة يف كل مكان: عىل الطاولة، يف السيارة، يف الرسير، يف الدكان...

  ثابروا عىل القراءة ألوالدكم حتى ولو أصبع الطفل يستطيع القراءة لوحده. إن قراءة الكتب ألوالدكم 

يعزز إغناء للكلامت املفردة ويبعث فيهم روح اإلسرتخاء والراحة وخصوصا لألطفال الذين يجدون صعوبة يف القراءة.

شاركوا أيضا يف القراءة. فإن سلوك العمل باملثل هو غاية يف األهمية.
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Hoe meer een kind leest,  hoe beter het gaat lezen. Als ouder kan je je kind helpen 
lezen plezierig te maken. 8 tips.

1 Haal samen boeken in huis. In de bibliotheek vind je een uitgebreid aanbod. De 
bibliotheekmedewerker(s) helpt jullie met advies. 

2 Waak mee over het niveau van het boek. De vijfvingertest is een eenvoudig trucje om te 
achterhalen of het boek geschikt is voor je kind: lees de eerste bladzijde van het boek. Je 
kind telt op de vingers de woorden die te moeilijk zijn. Meer dan vijf vingers? Dan wacht 
je nog even met dit boek.

3 Laat je kind kiezen wat het wil lezen: een strip, gedicht, moppenboek, prentenboek, 
magazine … De variatie aan leesmateriaal maakt lezen leuk en aantrekkelijk.

4 Praat met je kind over de inhoud. Vraag of de personages leuk zijn, of het verhaal 
spannend is, het thema interessant is …

5 Samen lezen is fijn en gezellig. Bekijk eerst wat je leest: wat staat er op de kaft, welke 
prenten zie je, vind je het mooi? 

6 Betrek je kind altijd en overal bij lezen: wanneer je een verkeersbord, reclameboodschap, 
recept … leest. Lezen kan overal: aan tafel, in de auto, in bed, in de winkel ... 

7 Blijf voorlezen, ook als je kind zelf kan lezen. Voorlezen verrijkt de woordenschat van je 
kind, ontspant en geeft leesplezier aan kinderen die moeite hebben met lezen.

8 Doe mee, lees zelf ook. Voorbeeldgedrag is erg belangrijk.
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