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أطفال

أنشطة لتعليم 
القراءة

كلُّ  م  ‘‘ويقدِّ الر�شا�س! بقلم  ’’ت�شلية  �شل�شلة  بات  كتيِّ الأطفال  يحبُّ 

اأو  ميهم  معلِّ مع  ليقراأوها  لالأطفال  �س  املقدَّ الكتاب  من  ًة  ق�شَّ ب  كتيِّ

ال�شفحات ر�شوماٍت ي�شتطيع  اإذ ُتخفي  الت�شلية!  اأهلهم. وهكذا تبداأ 

ميكنك  ر�شا�س.  بقلم  البي�شاء  الأماكن  لوا  ظلَّ اإْن  اإظهارها  الأطفال 

مه  ا�شتخدام ’’ت�شلية بقلم الر�شا�س‘‘يف برنامè مدار�س الأحد اأو قدِّ

ة  هديَّ اأو  كجائزة،  تقدميه  ميكنَك  كما  باكًرا.  ي�شلون  الذين  اإىل 

اآخرين.  اأطفاٍل  اإىل  مها  تقدِّ ة  كهديَّ اأو  البيت،  اإىل  الطفل  ياأخذها 

اإىل  انظر  الر�شا�س‘‘،  بقلم  ’’ت�شلية  �شل�شلة  بات  كتيِّ على  للح�شول 

القائمة التالية:
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كيف تستخدم هذا الكتاب

�س، واك�شف  اقراأ الق�شة من الكتاب املقدَّ

كلَّ �شورٍة خالل قراءتك. ا�شتخدم قلمَك 

اأِو  البي�شاء  امل�شاحات  لتظليل  الر�شا�س 

ناق�ًشا.  ما  �شيًئا  اأنَّ  يبدو  حيث  الأماكن 

تظهر  ى  حتَّ اأحياًنا  تخرب�س  اأن  عليك 

ال�شورة، وقد حتتاج اأن جتيب عن �شوؤال 

ن�شاًطا  اأي�ًشا  جتد  وقد  اأخ��رى،  اأحياًنا  ما 

ع  ذه. هيا، ام�شك قلمَك الر�شا�س ومتتَّ تنفِّ

باملفاجاآت.
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احلقول  يف  ترعى  اخل��راف  كانت  �س،  املقدَّ الكتاب  زمن  يف 

اأن  ما  �شخ�ٍس  على  ب  يتوجَّ كان  لذا  اأ�شِيجة،  وجود  دون 

ى. ى ل ت�شيع اأو تتاأذَّ يرعى اخلراف ويحر�شها حتَّ

الحروف  اكتِب  ُث��مَّ  الرصاص  بقلمك  خربش  الخراف،  يرعى  ال��ذي  َم��ِن  لتكتشَف 
األسفل.  في  المشابهة  األشكال  ذات  السطور  على  األشكال  في  الموجودة 

ومن َثمَّ ضع دائرًة حول الكلمات التالية:
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دب

خروف

مقالع

ح به ب�شرعٍة  اختار داود حجًرا وو�شعه يف املقالع، ولوَّ

ُثمَّ رماه. 

خربش بقلمك الرصاص لترى ما الذي حدث.




