كيفية اختيار الكتب حسب العمر

األطفال الرضع:
نظر الرضيع ال يكون مكتمل عند الوالدة ،يرون الرضع بشكل أفضل من حوالي  ١٢بوصة  ،وهو مثالي إذا كنت
تمسك طفلك وتحدق في عينيه .إليك بعض الخصائص اإلضافية التي يجب وضعها في عني االعتبار عند اختيار
كتب لألطفال:
 اختر الكتب الصغيرة التي يسهل عليك حملها وتقلب الصفحة أثناء حمل طفلك. ابحث عن كتب بألوان زاهية وصور شديدة التباين ،هذا يجعل من السهل على طفلك التركيز بينما تصبح عيناه أقوى. يجب أن تكون الكتب بسيطة  ،مع وجود كائن واحد أو شيئني على صفحة محاطة بالكثير من املساحة الفارغة وقليل ج ًدا منالكلمات.
 اختر الكتب املصنوعة من القماش الناعمة التي يمكن لطفلك استخدامها اثناء االستحمام ،يجب أن تكون الكتب متينة حيث يتممضغها وإلقائها.
ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻟﺻﻐﺎﺭر )ﺍاﻷﻋﻣﺎﺭر ﻣﻥن ﺳﻧﺔ ﺇإﻟﻰ ﺳﻧﺗﻳﯾﻥن(:
ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻠﻔﻅظﻳﯾﺔ ﻣﻬﮭﻣﺔ  ،٬ﻟﺫذﺍا ﻓﺈﻥن ﺍاﻟﻛﺗﺏب ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭوﻱي ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻭوﺍاﺣﺩدﺓة ﻭوﺻﻭوﺭرﺓة ﺗﺳﺎﻋﺩد ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻡم ﺃأﻥن ﺍاﻟﺻﻭوﺭر ﻟﻬﮭﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ .ﺍاﻟﻛﺗﺏب ﺍاﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺗﻭوﻱي ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻝل ﺑﺳﻳﯾﻁطﺔ ﺃأﻭو ﺃأﻏﺎﻧﻲ ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﻣﻣﺗﻌﺔ ﻟﻸﻁطﻔﺎﻝل .ﻳﯾﺳﻌﺩد ﻫﮬﮪھﺅؤﻻء ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻟﺻﻐﺎﺭر ﻓﻲ ﺍاﻻﺳﺗﻣﺎﻉع ﺇإﻟﻰ ﻧﺹص ﺇإﻳﯾﻘﺎﻋﻲ ﻭوﻗﺎﻓﻲ .ﺇإﻟﻳﯾﻙك ﺑﻌﺽض
ﺍاﻟﺧﺻﺎﺋﺹص ﺍاﻹﺿﺎﻓﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﻳﯾﺟﺏب ﻭوﺿﻌﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻳﯾﻥن ﺍاﻻﻋﺗﺑﺎﺭر:
 ﺍاﺧﺗﺭر ﻛﺗﺏب ﺍاﻷﻟﻭوﺍاﺡح ﺫذﺍاﺕت ﺍاﻟﺣﻭوﺍاﻑف ﺍاﻟﻣﺳﺗﺩدﻳﯾﺭرﺓة ﻭوﺍاﻟﺻﻔﺣﺎﺕت ﺍاﻟﺳﻣﻳﯾﻛﺔ ﻟﺗﺳﻬﮭﻳﯾﻝل ﻗﻠﺏب ﺍاﻟﺻﻔﺣﺎﺕت. ﺍاﺧﺗﺭر ﺍاﻟﻛﺗﺏب ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭوﻱي ﻋﻠﻰ ﺻﻭوﺭر ﺃأﻭو ﺗﺻﻣﻳﯾﻣﺎﺕت ﻛﺑﻳﯾﺭرﺓة  ،٬ﺃأﻭو ﺻﻭوﺭر ﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺁآﺧﺭرﻳﯾﻥن ﺃأﻭو ﺃأﻓﺭرﺍاﺩد ﺍاﻷﺳﺭرﺓة. ﺍاﺧﺗﺭر ﺍاﻟﻛﺗﺏب ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺯزﻳﯾﺩد ﻣﻥن ﺍاﻟﺗﺣﻘﻳﯾﻕق .ﻳﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻷﻛﺑﺭر ﺳﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻛﺗﺏب ﺫذﺍاﺕت ﺍاﻟﻣﻔﺎﺟﺂﺕت ﺍاﻟﺧﻔﻳﯾﺔ .ﻳﯾﺣﺑﻭوﻥن ﺍاﻟﻛﺗﺏب ﺍاﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻭوﺍاﻟﻔﺭرﻭوﻳﯾﺔ ﻣﻊﺍاﻟﻛﺛﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﻠﻣﺱس ﻭوﺍاﻟﺭرﻭوﺍاﺋﺢ ﻭوﺣﺗﻰ ﺍاﻟﻣﺭرﺍاﻳﯾﺎ.
ألطفال )األعمار مابني  ٣و  ٤سنوات(:
األطفال الصغار يتنقلون باستمرار وقد ال يجلسون في مكان واحد لفترة طويلة .هناك شيء واحد ال يزال األطفال
بحاجة إليه كل يوم وهو أن تقرأ معهم كتبًا .يستمتعون بالكتب التي تحتوي على الكثير من االحداث حول
التجارب اليومية التي تساعدهم على استكشاف عاملهم وفهمه .أثناء اختيار الكتب لألطفال الصغار يجب مراعاة
التالي:
 ابحث عن كتب صغيرة متينة تحتوي على كلمات قليلة أو بدون كلمات على الصفحة .تسمح الكتب التي ال تحتوي على كلماتلألطفال بصنع قصصهم الخاصة وتطوير خيالهم.
 ﻳﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻟﺻﻐﺎﺭر ﺑﺎﻟﺻﻭوﺭر ﻭوﺍاﻟﺻﻭوﺭر ﺍاﻟﻣﻠﻭوﻧﺔ ﺍاﻟﻛﺑﻳﯾﺭرﺓة ﻣﻊ ﺳﻁطﺭرﺑﺳﻳﯾﻁط ﻣﻥن ﺍاﻟﻘﺻﺔ .ﻳﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻷﻛﺑﺭر ﺳﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻛﺗﺏب ﺍاﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻳﯾﺔﺍاﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﺣﺳﻳﯾﺔ.
 ﻛﺗﺏب ﺫذﺍاﺕت ﻣﻔﺎﻫﮬﮪھﻳﯾﻡم ﻭو ﻣﻭوﺍاﺿﻳﯾﻊ ﻣﺛﻝل ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﺍاﻧﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻣﺷﺎﻋﺭر ﻭوﺍاﻷﻟﻭوﺍاﻥن ﻭوﺍاﻷﺭرﻗﺎﻡم ﻭوﺍاﻷﺷﻛﺎﻝل ﻭوﺍاﻟﺣﺭرﻭوﻑف. ﺍاﻟﻛﺗﺏب ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭوﻱي ﻋﻠﻰ ﺃأﻏﺎﻧﻲ ﻭوﻧﺹص ﻣﺗﻛﺭرﺭر ﻳﯾﺳﻬﮭﻝل ﻋﻠﻰ ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻟﺻﻐﺎﺭر ﺣﻔﻅظﻬﮭﺎ ﻭوﻗﺭرﺍاءﺗﻬﮭﺎ ﺃأﻭو ﻏﻧﺎﺋﻬﮭﺎ. ﺍاﺧﺗﺭر ﻛﺗﺑًﺎ ﻋﻥن ﺍاﻷﺷﻳﯾﺎء ﺍاﻟﻣﺄﻟﻭوﻓﺔ ﻭوﺍاﻟﻣﺭرﻳﯾﺣﺔ ﻣﺛﻝل ﻭوﻗﺕت ﺗﻧﺎﻭوﻝل ﺍاﻟﻁطﻌﺎﻡم  ،٬ﻭوﺍاﻷﻧﺷﻁطﺔ ﺍاﻟﺭرﻭوﺗﻳﯾﻧﻳﯾﺔ ﺍاﻷﺧﺭرﻯى. ﻗﺩد ﺗﺟﺫذﺏب ﺷﺧﺻﻳﯾﺎﺕت ﻁطﻔﻠﻙك ﺍاﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﺍاﻧﺗﺑﺎﻫﮬﮪھﻪﮫ  ،٬ﻭوﻟﻛﻥن ﺗﺄﻛﺩد ﻣﻥن ﺍاﻻﻁطﻼﻉع ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻘﺻﺔ ؛ ﺃأﺣﻳﯾﺎ ًﻧﺎ ﺗﻛﻭوﻥن ﻁطﻭوﻳﯾﻠﺔ ﺟ ًﺩدﺍا ﻭوﻻ ﺗﺟﺫذﺏب ﺍاﻧﺗﺑﺎﻩه ﻁطﻔﻠﻙك .ﺑﺩدﻻً ﻣﻥنﺫذﻟﻙك  ،٬ﻳﯾﻣﻛﻧﻙك ﻓﻘﻁط ﺍاﻟﺗﺣﺩدﺙث ﻋﻥن ﺍاﻟﺻﻭوﺭر.

ﺍاﻁطﻔﺎﻝل ﺭرﻳﯾﺎﺽض ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ) ٥ﺳﻧﻭوﺍاﺕت(:
ﻁطﻔﻠﻙك ﺑﺩدﺃأ ﻳﯾﻛﺑﺭر  ،٬ﻳﯾﺟﺏب ﺃأﻥن ﺗﺣﺗﻭوﻱي ﻛﺗﺏب ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﻓﻲ ﻣﺭرﺣﻠﺔ ﺭرﻳﯾﺎﺽض ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺹص ﺑﺳﻳﯾﻁطﺔ ﻣﻊ ﻣﺅؤﺍاﻣﺭرﺍاﺕت ﺃأﺳﺎﺳﻳﯾﺔ  ،٬ﻭوﺭرﺳﻭوﻡم ﺗﻭوﺿﻳﯾﺣﻳﯾﺔ
ﻋﺎﻝل .ﻳﯾﺟﺏب ﺃأﻥن ﺗﻘﺭرﺃأ ﺍاﻟﻘﺻﺔ ﺑﺳﺭرﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﯾﻣﻛﻥن ﺍاﻧﻬﮭﺎﺋﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻭوﺍاﺣﺩدﺓة .ﺣﺎﻥن ﺍاﻟﻭوﻗﺕت ﻟﺗﻛﻭوﻳﯾﻥن ﻗﺻﺔ
ﺟﺫذﺍاﺑﺔ ﻭوﻧﺹص ﻣﻣﺗﻊ ﻳﯾﻣﻛﻥن ﻗﺭرﺍاءﺗﻪﮫ ﺑﺻﻭوﺕت ٍ
ﺃأﻛﺛﺭر ﺗﻌﻘﻳﯾﺩدًﺍا ﺑﺎﺳﺗﺧﺩدﺍاﻡم ﻋﺑﺎﺭرﺍاﺕت ﻭوﺃأﺻﻭوﺍاﺕت ﻣﺗﻛﺭرﺭرﺓة ﻳﯾﻣﻛﻥن ﻟﻸﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻟﺻﻐﺎﺭر ﺗﻛﺭرﺍاﺭرﻫﮬﮪھﺎ ﻭوﺗﺫذﻛﺭرﻫﮬﮪھﺎ .ﺣﺎﻭوﻝل ﺍاﺧﺗﻳﯾﺎﺭر ﺍاﻟﻛﺗﺏب ﺍاﻟﺗﻲ ﻟﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺧﺻﺎﺋﺹص ﺍاﻟﺗﺎﻟﻳﯾﺔ
ﻟﻣﺭرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝل ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ:
 ﺣﺩدﺩد ﺍاﻟﻛﺗﺏب ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺯزﺯز ﺍاﻟﺧﻳﯾﺎﻝل ﻭوﺣﻝل ﺍاﻟﻣﺷﻛﻼﺕت ﺑﻁطﺭرﻳﯾﻘﺔ ﺇإﺑﺩدﺍاﻋﻳﯾﺔ .ﻳﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻟﺻﻐﺎﺭر ﺑﻛﺗﺏب ﺣﻭوﻝل ﻅظﺭرﻭوﻑف ﺍاﻟﺣﻳﯾﺎﺓة ﺍاﻟﻭوﺍاﻗﻌﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺱسﻣﺧﺎﻭوﻓﻬﮭﻡم .ﻳﯾﺳﺗﻣﺗﻌﻭوﻥن ﺑﻘﺻﺹص ﺣﻭوﻝل ﺍاﻟﺫذﻫﮬﮪھﺎﺏب ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﻭوﺍاﻟﻠﻌﺏب ﻣﻊ ﺍاﻷﺻﺩدﻗﺎء ﻭوﺍاﻟﻣﺷﺎﺭرﻛﺔ ﻣﻊ ﺍاﻵﺧﺭرﻳﯾﻥن.
 ﺗﺫذﻛﺭر ﺃأﻥن ﺍاﻟﺭرﺳﻭوﻡم ﺍاﻟﺗﻭوﺿﻳﯾﺣﻳﯾﺔ ﻻ ﺗﺯزﺍاﻝل ﺗﻣﺛﻝل ﺳﺣﺭرً ﺍا ﻛﺑﻳﯾﺭرً ﺍا. ﺍاﺧﺗﺭر ﺍاﻟﻛﺛﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﻛﺗﺏب ﺍاﻻﺣﺭرﻑف  ،٬ﻛﺗﺏب ﺍاﻟﻌﺩد ﻭوﻛﺗﺏب ﺍاﻟﻣﻌﻠﻭوﻣﺎﺕت ﺍاﻟﺑﺳﻳﯾﻁطﺔ ﻋﻥن ﺍاﻟﺩدﻳﯾﻧﺎﺻﻭوﺭرﺍاﺕت  ،٬ﺍاﻟﻘﻁطﺎﺭرﺍاﺕت  ،٬ﺍاﻟﺷﺎﺣﻧﺎﺕت  ،٬ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﺍاﻧﺎﺕت  ،٬ﺍاﻟﺣﺷﺭرﺍاﺕت ،٬ﺍاﻟﺟﻐﺭرﺍاﻓﻳﯾﺎ ﺃأﻭو ﺍاﻟﺑﻧﺎء ،٬ﺩدﺍاﺋﻣًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛﻭوﻥن ﻗﺻﺔ ﺍاﻟﻧﻭوﻡم ﺍاﻟﻬﮭﺎﺩدﺋﺔ ﻟﻸﺣﻼﻡم ﺍاﻟﺟﻣﻳﯾﻠﺔ ﻁطﺭرﻳﯾﻘﺔ ﺭرﺍاﺋﻌﺔ ﻹﻧﻬﮭﺎء ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻡم.
 ﺍاﺑﺣﺙث ﻋﻥن ﺍاﻟﻛﺗﺏب ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭوﻱي ﻋﻠﻰ ﺃأﻏﺎﻧﻲ ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل. ﻛﺗﺏب ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻸﻁطﻔﺎﻝل ﺑﻣﻝلء ﺍاﻟﻔﺭرﺍاﻏﺎﺕت ﻭو ﺍاﻟﺗﻭوﻗﻊ  ،٬ﺃأﻭو ﺗﺧﻣﻳﯾﻥن ﻣﺎ ﻳﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺩد ﺫذﻟﻙك  ،٬ﺃأﻭو ﻋﻣﻝل ﺗﻧﺑﺅؤﺍاﺕت ﺣﻭوﻝل ﺍاﻟﺟﻣﻝل ﻭوﺍاﻟﻌﺑﺎﺭرﺍاﺕت ﻭوﺍاﻟﻛﻠﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻣﺛﻳﯾﺭرﺓةﻟﻼﻫﮬﮪھﺗﻣﺎﻡم.
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