
 اقرأ مع

طفلك

SPROG -ARABISK



يحب األطفال سماع القصص

اجعل القراءة مثيرة وذلك من خالل 
الغناء والشرح واللعب مع

 طفلك في نفس الوقت.

ابدأ اآلن,حتى وإن كان طفلك 
صغيراً جداً. إن أساس اللغة 
الجيدة عند الطفل يتكون في 

سنوات عمره األولى.

ساعد طفلك
يحب جميع األطفال أن يُقرأ لهم بصوت عال- وحتى 

الصغارجداً منهم-يحبون سماع قصة مفيدة من األم أواألب. 
من حسن الحظ,عندما يسمع األطفال وهم صغار القصص 
والمغامرات فهذا يساعد على منحهم لغة جيدة ومتنوعة.



القراءة تنّمي خيال طفلك 
ومهارات التعلم لديه

هل تتحدثون بأكثر من لغة في البيت؟ اذاً اقرأ وتحدث 
مع طفلك بلغتك أيضاً. عندما يتقن طفلك لغته األم , 
يصبح تعلمه لغات أخرى –على سبيل المثال اللغة 

الدنماركية والعربية- أسهل بكثير.

ما الذي تجده في 
توفر المكتبة بشكل مجاني المكتبة؟

استعارة الكتب,والموسيقى, 
واألفالم,ومواد أخرى. لدينا 

مواد من جميع أنحاء 
العالم وبعدة لغات. يمكن 
للموظفين مساعدتك في 

العثور على ما تحتاج إليه.

عندما تقرأ مع طفلك – بغض النظرعن 
اللغة – فإن ذلك سيطورمخيلته ولغته معاً. 

باإلضافة إلى ذلك, سيصبح تعلمه أسهل 
عندما يبدأ في المدرسة.



يمكنك في المكتبة العثورعلى كتب لألطفال من جميع 
األعمار. لدينا كتب مصورة)بدون كتابة( لألطفال 

الصغار,وكتب القصص المصورة,وكتب أناشيدوسجع, 
وقصائد, وكتب مغامرات,وكذلك كتب أدبية.

لدى المكتبة كتب للكبارأيضاً على سبيل المثال عن: أمراض 
األطفال و التربية وطعام األطفال.

األطفال الصغار مرحب بهم أيضاً, وليس عليهم إلتزام 
الهدوء.

نتطلع لرؤيتك في المكتبة.

اقرأ كثيراً.
اقرأ فقط قليالً في كل مرة.

اقرأ.عندما تقرأ أنت, سيرغب طفلك أيضاً 
بالقراءة.

اقرأ كل شيء. يمكنك ممارسة اللغة بقراءة 
أشياء أخرى غيرالكتب. على سبيل المثال طالع 

اإلعالنات,والفتات الطرق, و النصوص المكتوبة 
على علب الحليب,أو البرامج التلفزيونية.

كلمات جديدة.
 يتعلم الطفل كلمات وعبارات جديدة من خالل القراءة له بصوت 

عال. يحب األطفال أن يُقرأ لهم بصوت عال.
إنه ألمرجيد أن تُشرح الكلمات الصعبة. األطفال فضوليين 

بطبيعتهم ويرغبون بالتعرف على العالم.

بإمكانك طلب الكتب,والموسيقى, واألفالم بأكثر من 30 لغة على  
 bibliotek.dk موقع

نصائح جيدة لكل من 
يريد القراءة مع طفله



ابحث عن كتاب جيد
َصباُح الَخْيِر َجميعاً

سعده، روال

 في یوم مشمس ,سيذهب الصبي
الصغير إلی الشاطئ مع والدته.

بُْرهان يَُحلُّق بعيداً 

بيرجسترم، جونيال

 برهان )الفونس( عمره 5 سنوات. األب منزعج
 ویعتقد أن برهان )الفونس( صبیاني للغایة.

 یحاول برهان )الفونس( أن یتصرف كالبالغین
 لكنه ینسى ذلك بسرعة. سیجعل برهان )الفونس(

مزاج األب أفضل باللعب مع والده.

على أَْنِف َدْبدوب ُحبوب 
ويستون، کاري

 تزورالبطة الصف في المدرسة,حيث
 ستأخذ معها الحليب والجبن والبيض

للجميع.

أْيَن أُْختِي؟ 

نوردکفيست، سفين

 یفقد األخ الصغیرأخته الکبری,
 فیتعین علیه اآلن ركوب منطاد

الهواء للعثورعلى أخته.

الّسمكةُ البيضاُء الّصغيرة
غينيختن، غيدو فان

  تبتعد السمکة البیضاء الصغیرة عن
 والدتها فتضیع.أثناء سباحتها بحثاً عن أمها

 ,تلتقي بسرطان البحراألحمر وحلزون
 البحراألصفروالسلحفاة الخضراء وغیرها
 من الكائنات البحریة الملونة بألوان القوس

قزح.

ِمْعَطفي الِقْرِمزيُّ

المزروعي، حصة جوعان

 قصة فتاة صغیرة تکتشف
 مواهبها و ترید استخدامها

لتحقیق حیاة أحالمها.

کايو: حاَن وقُت استعماِل الَمْقعََدِة
سانشاغرين، جمسلين

 کتاب مصورعن کایو الذي علیه
 أن یتعلم کیفیة الجلوس علی

المقعدة.

 من أين ينزل المطر

 مكرم, محمد

  كتاب مصور. مها تلعب مع جدتها وبهذه
 األثناء یبدأ المطربالهطول, فتتساءل

الصغیرة مها عن مكان نزول المطر.

 َخْمسون ِدْرَهماً: األمانة

 العاقوص، مهند

 قصة عن صدیقین. یطلب أحدهما من صدیقه اآلخراإلعتناء بأمواله. یمیل الصدیق
 خالل الیوم إلی إستخدام مال صدیقه علی الطعام و الحلویات.هل الصداقة أقوی من

اإلغراءات؟
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