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كيفية اختيار الكتب حسب العمر

األطفال الرضع:

 نظر الرضيع ال يكون مكتمل عند الوالدة، يرون الرضع بشكل أفضل من حوالي ١٢ بوصة ، 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 جًدا من
الكلمات.

 - اختر الكتب املصنوعة من القماش الناعمة التي يمكن لطفلك استخدامها اثناء االستحمام،  يجب أن تكون الكتب متينة حيث يتم
مضغها وإلقائها.

 ااألططفالل االصغارر (ااألعمارر منن سنة إإلى سنتيینن):

 االلغة االلفظظيیة مهھمة ٬، لذذاا فإنن االكتبب االتي تحتوويي على كلمة ووااحددةة ووصووررةة تساعدد ااألططفالل على تعلمم أأنن االصوورر لهھا معاني. االكتبب االتي
 تحتوويي على جملل بسيیططة أأوو أأغاني ااألططفالل ممتعة لألططفالل. يیسعدد هھھھؤؤالء ااألططفالل االصغارر في ااالستماعع إإلى نصص إإيیقاعي ووقافي. إإليیكك بعضض

 االخصائصص ااإلضافيیة االتي يیجبب ووضعهھا في عيینن ااالعتبارر:

 - ااخترر كتبب ااأللووااحح ذذااتت االحوواافف االمستدديیررةة وواالصفحاتت االسميیكة لتسهھيیلل قلبب االصفحاتت.
 - ااخترر االكتبب االتي تحتوويي على صوورر أأوو تصميیماتت كبيیررةة ٬، أأوو صوورر ألططفالل آآخرريینن أأوو أأفرراادد ااألسررةة.

 - ااخترر االكتبب االتي تشجع على مززيیدد منن االتحقيیقق. يیستمتع ااألططفالل ااألكبرر سناً بالكتبب ذذااتت االمفاجآتت االخفيیة. يیحبوونن االكتبب االناعمة وواالفرروويیة مع
 االكثيیرر منن االملمسس وواالرروواائح ووحتى االمرراايیا.

ألطفال (األعمار مابني ٣ و ٤ سنوات):

 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 كلمات
لألطفال بصنع قصصهم الخاصة وتطوير خيالهم.

 - يیستمتع ااألططفالل االصغارر بالصوورر وواالصوورر االملوونة االكبيیررةة مع سططرربسيیطط منن االقصة. يیستمتع ااألططفالل ااألكبرر سناً بالكتبب ااالستكشافيیة
 االتفاعليیة وواالحسيیة.

 - كتبب ذذااتت مفاهھھھيیمم وو مووااضيیع مثلل االحيیووااناتت وواالمشاعرر ووااأللوواانن ووااألررقامم ووااألشكالل وواالحررووفف. 
 - االكتبب االتي تحتوويي على أأغاني وونصص متكرررر يیسهھلل على ااألططفالل االصغارر حفظظهھا ووقررااءتهھا أأوو غنائهھا.

 - ااخترر كتًبا عنن ااألشيیاء االمألووفة وواالمرريیحة مثلل ووقتت تناوولل االططعامم ٬، ووااألنشططة االررووتيینيیة ااألخررىى.
  - قدد تجذذبب شخصيیاتت ططفلكك االمفضلة اانتباهھھھهھ ٬، وولكنن تأكدد منن ااالططالعع على االقصة ؛ أأحيیاًنا تكوونن ططوويیلة جدًداا ووال تجذذبب اانتباهه ططفلكك. بددالً منن

 ذذلكك ٬، يیمكنكك فقطط االتحددثث عنن االصوورر.
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 ااططفالل رريیاضض ااألططفالل (٥ سنووااتت):

 ططفلكك بددأأ يیكبرر ٬، يیجبب أأنن تحتوويي كتبب ااألططفالل في مررحلة رريیاضض ااألططفالل على قصصص بسيیططة مع مؤؤاامررااتت أأساسيیة ٬، ووررسوومم تووضيیحيیة
 جذذاابة وونصص ممتع يیمكنن قررااءتهھ بصووتت عالٍل. يیجبب أأنن تقررأأ االقصة بسررعة حتى يیمكنن اانهھائهھا في جلسة ووااحددةة. حانن االووقتت لتكوويینن قصة
 أأكثرر تعقيیدًداا باستخدداامم عباررااتت ووأأصووااتت متكررررةة يیمكنن لألططفالل االصغارر تكررااررهھھھا ووتذذكررهھھھا. حاوولل ااختيیارر االكتبب االتي لهھا االخصائصص االتاليیة

 لمررحلة ما قبلل االمددررسة:

 - حدددد االكتبب االتي تعزززز االخيیالل ووحلل االمشكالتت بططرريیقة إإبددااعيیة. يیستمتع ااألططفالل االصغارر بكتبب حوولل ظظررووفف االحيیاةة االووااقعيیة االتي تعكسس
 مخاووفهھمم. يیستمتعوونن بقصصص حوولل االذذهھھھابب إإلى االمددررسة ووااللعبب مع ااألصددقاء وواالمشارركة مع ااآلخرريینن.

 - تذذكرر أأنن االررسوومم االتووضيیحيیة ال تززاالل تمثلل سحرًراا كبيیرًراا.
 - ااخترر االكثيیرر منن كتبب ااالحررفف ٬، كتبب االعدد ووكتبب االمعلووماتت االبسيیططة عنن االدديیناصووررااتت ٬، االقططاررااتت ٬، االشاحناتت ٬، االحيیووااناتت ٬، االحشررااتت ٬،

 االجغرراافيیا أأوو االبناء٬، دداائًما ما تكوونن قصة االنوومم االهھاددئة لألحالمم االجميیلة ططرريیقة رراائعة إلنهھاء االيیوومم.
 - اابحثث عنن االكتبب االتي تحتوويي على أأغاني ااألططفالل.

 - كتبب تسمح لألططفالل بمللء االفررااغاتت وو االتووقع ٬، أأوو تخميینن ما يیأتي بعدد ذذلكك ٬، أأوو عملل تنبؤؤااتت حوولل االجملل وواالعباررااتت وواالكلماتت االمثيیررةة
 لالهھھھتمامم.
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