INTRODUCTION Everyone knows about the benefits of reading
books with children but rather than just listening, children learn most
from books when they are actively involved. Below are some suggestions to help
you get the most out of picture books. This approach is called Dialogic Reading
and it has been shown to be the most beneficial thing you can do to help your
child learn. It helps them use more words, speak in longer sentences, score
higher in vocabulary tests, show better understanding and generally become
much better speakers. This is the key to all learning! If your child speaks another
language you can do this in their home language too.
WHAT TO DO: Develop a regular time to share stories with your child. Choose a
time when your child is not tired or hungry and is relaxed. Many people find after
tea or after a bath a good time. Find a comfortable place away from noise, TV
and radio. You can use any Picture Book from the library or from our Story Sofa
Share the story together. Whilst reading for the first time, just read it through—
children don’t like interruptions in their first read. Then next time, look for opportunities to ask the sort of questions listed below:

C IS FOR COMPLETION PROMPT
You allow the child to finish your sentence e.g. “Molly knew Patch was happy because he wagged and wagged his………….”

R IS FOR RECALL PROMPT
Use this for stories that you have already read to encourage children to recall the
story e.g. “Can you help me remember where Molly took Patch for a walk”

O IS FOR OPEN ENDED PROMPT
These are good for getting the children to talk about the pictures e.g. “I wonder
what is happening here?”

W IS FOR “WH” QUESTIONS
Use “what” “where” and “why” questions to deepen the child’s focus e.g. “What
was Molly holding?”

D IS FOR DISTANCING PROMPTS
These help children make a link between the book and the
real world e.g. “Look at Patch, Molly’s dog—do you have a
dog or do you know any dogs?”

إستخدام الكتب المصورة لمساعدة طفلك علي التعلم
مقدمة  :الجميع يعرف الفائدة من قراءة الكتب مع األطفال بدالً عن اإلستماع
،األطفال يتعلمون الكثير عند مشاركتهم القراءة  .فيما يلى بعض اإلقتراحات المقدمة
لمساعدتك للحصول علي أقصى فائدة من الكتب المصورة  .هذا المبدأ يطلق عليه مبدأ تبادل
الحوار أثناء القراءة وقد تبينت فوائده في مساعدة الطفل علي التعلم .
بحيث انه يساعدهم علي استخدام المزيد من الكلمات ،التحدث بجمل اكثر طوالً ،تسجيل اعلى
الدرجات في اختيارات مفردات اللغة و اظهر استيعابهم الجيد وتدريجا ً التحسن في طريقة
المخاطبة والكالم وهذا هو المفتاح لكل انواع التعليم  .إذا كان طفلك يتحدث بلغة اخري يمكنك
انتهاج هذا النهج بلغته األم .
ماذا تفعل :
تخصيص وقت دائم لمشاركة طفلك القصص  ،إختيار وقت مناسب بحيث الطفل يكون مرتاحا ً بكل
النواحي  ،كثير من األشخاص يفضلون الوقت بعد وجبة المساء أو بعد حمام ما قبل النوم ،
إختيار مكان بعيداً عن الضجيج وأخيراً يمكنك إستخدام الكتب الموجودة بالقرب من أريكة سرد
الحكايات .
تشاركوا القصة  ،عند قراءتها في المرة األولى واصل القراءة للنهاية حيث األطفال ال يحبون
التقطيع  ،عند القراءة في المرة الثانية إبحث عن فرص لطرح األسئلة المذكورة أدناه :
الحث علي إكمال الفراغ  ،السماح للطفل بإنهاء جملتك  ،مثال" مولي عرفت بأن باتش سعيدا
ألنه هز وهز " .....
الحث علي اإلعادة  ،بإستخدام القصص التي قرأتها مسبقا وهذا لتشجيع األطفال علي سرد القصة
علي سبيل المثال " هل يمكنك مساعدتي علي تذكر أين أخذت مولي باتش للنزهة".
األسئلة المفتوحة غير محددة وهذا جيد لحث األطفال للتحدث عن ماذا يحدث في الصور مثال "
ما الذي يحدث هنا ؟" .
األسئلة  ،إستخدام "ماذا" " أين" "لماذا" هذه األسئلة لتعميق تركيز الطفل و علي سبيل المثال
" ماذا تعمل مولي " هذا المبداء يطلق عليه مبداء تبادل الحوار اثناء القراءة وقد تبين فوائدة في
مساعدة الطفل علي التعلم .
تحديدات األبعاد  ،وهذا يساعد األطفال علي الربط ما بين الكتاب و
العالم الحقيقي علي سبيل المثال " أنظر إلي باتش كلب مولي " هل
لديك كلب أو هل تعرف أي كلب؟.

