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القراءة معاً 
 تتطور اللغة ونحن نتفاعل مع اآلخرين. اسمح لطفلك بأن يكون 

نشطاً ومشاركاً عندما تقوم بالقراءة معه وانتبه إىل كلامته، وأصواته، 
 وإمياءاته. اقرأ برسعة تناسب رسعة طفلك وعىل وتريته، وكن عىل 

 دراية مبا يثري اهتاممه، وانتظر رد فعله، وستكون القراءة مفيدة 
بشكل خاص يف تطوير اللغة.

اختيار الكتب 
اخرت الكتب التي يجدها طفلك مثرية وشائقة والتي تناسب مستوى اللغة 

لطفلك. وإذا وجدت صعوبة يف االختيار، ميكنك دامئاً سؤال أمني املكتبة. كام 
ميكنك استعارة كتب من املكتبة من دون أية رسوم.

 يمكن أن تكون قراءة الكتب مع أطفالك والنظر إليها ممتعة ومريحة 
 –  كما أنها تحفز مهارات الكالم واللغة لديهم. وعندما تقرأ وتتحدث عن 
ي الكتاب، فإنك بذلك أيضاً تساعد طفلك عىل تطوير مهاراته 

 الأحداث �ف
ف والتواصل. ك�ي ي الخيال وال�ت
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جعل القراءة مريحة 3
حاول أن تجد الوقت الكايف لقراءة الكتب 
 وإلقاء نظرة عليها أنت وطفلك كل يوم يف 
بيئة هادئة.  واجلس مع طفلك عن قرب 

بحيث يكون هناك تواصل بالجسم والعني، 
واحرص عىل أال تكون منزعجاً. وليس عليك 
بالرضورة قراءة كتاب من بدايته إىل نهايته؛ 

فمجرد الجلوس وتصفح صفحات الكتاب 
ونطق كلامت لألشياء التي تستحوذ عىل 

اهتامم طفلك وترجمتها هي طريقة جيدة 
لتطوير اللغة.



 إلقاء نظرة عىل الصور ووصفها 
بكلماتك الخاصة 

 غالباً ما يكون من السهل جذب انتباه طفلك إذا وصفت 
األحداث والصور بكلامتك الخاصة، وباستخدام أصوات، ونربات 
وإمياءات مختلفة. استغرق وقتاً لإلشارة إىل الصور ومناقشتها. 

وهذا يساعد طفلك عىل متابعة القصة والتجاوب معك فيها 
ويقدم املزيد من الفرص لتعلم كلامت جديدة.

القراءة والغناء ورواية القصة 
بجميع لغات طفلك 

تظهر األبحاث أن األطفال الذين يُقرأ لهم لديهم 
حصيلة كبرية من املفردات اللغوية وأن األطفال 

الصغار ميكنهم تعلم العديد من اللغات يف 
الوقت نفسه. لذلك، قم بالقراءة، والغناء، 

ورواية القصص بجميع لغات طفلك! وهذا 
سيساعد عىل تنمية لغة طفلك وتطوير مهاراته 

اللغوية.

رواية القصة معاً 
يجب أن متنح طفلك الفرصة للمشاركة عندما تقوم بالقراءة معه؛ عىل سبيل املثال، من خالل 

السامح له مبلء الكلامت والجمل واإلجابة عن األسئلة. استغرق وقتاً لتأكيد ما يقوله طفلك 
والتوسع فيه. وبهذه الطريقة، تُظهر كيف ميكن لطفلك تطوير لغته. ومبجرد قراءة كتاب عدة 

مرات، قد يتمكن طفلك من رواية القصة بأكملها استناداً إىل ما يحدث يف الصور.

ركوب قطار اللغة 
تساعدك كتب األطفال يف مساعدة طفلك عىل تطوير مهاراته 

 اللغوية مثل الفهم، واملفردات، والقواعد، والنطق. 
وإذا كنت تريد معلومات مفيدة ونصائح حول الكتب املناسبة، 

 اسأل مكتبتك عن قامئة القراءة الخاصة بقطار 
.!)Språktåget(  اللغة

 كام ميكنك استعارة 
كتب من املكتبة من دون 

أية رسوم. مرحباً!
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قطار اللغة )Språktåget( يقدم نصائح ومعلومات مفيدة حول 
ف كالم الطفل ونطقه وتنمية مهاراته اللغوية لأولياء الأمور  تحف�ي

والآخرين الذين يتواصلون بشكل قريب ووثيق مع الأطفال. ويتوقف 
ي العديد من المحطات أو المراحل، حيث يمكن 

“قطار اللغة” �ف
لالأطفال تطوير جوانب مختلفة من مهاراتهم اللغوية. وسيحتاج 

ي محطة واحدة وقتاً أطول، بينما 
بعض الأطفال إىل التوقف �ف

سيتقدم البعض الآخر بشكل أرسع. ويمكن لأي شخص ركوب 
“قطار اللغة”!

ف المكتبات البلدية  قطار اللغة )Språktåget( هو تعاون ب�ي
ي منطقة 

ي عالج النطق �ف وجهات الرعاية الصحية لالأطفال وأخصائ�ي
ي ولينيا أندربرغ  ا آش�ب ستوكهولم. وقام أخصائيو عالج النطق إلف�ي
ي ستوكهولم.

قليمية �ف بإعداد هذا النص بالتعاون مع المكتبات الإ
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