Bookbug
زد شغفك بالقراءة!

صوتك هو أهم شيء لطفلك أو ولدك ،والتحدث إليهم
ومشاركة الكتب معهم بلغتك أمر بالغ األهمية .إن
طفلك أو ولدك يحب االستماع إليك وأنت تتحدث أو
تغني أو تدندن باللغة العربية ،كما أن التحدث بأكثر
من لغة سيكون مفي ًدا لهم.

تساعدك أنت وطفلك على الشعور
بالراحة
تعزز ثقة طفلك بنفسه
تشجع طفلك على الرسم والكتابة
تمنح طفلك نقطة بداية رائعة في الحياة

إن لمشاركة القصص واألغاني والشعر مع طفلك
العديد من الفوائد الرائعة .فذلك يضفي جوًا من
المرح ،فمن خالل بضع دقائق في اليوم يمكنك:

تطوير المهارات اللغوية لطفلك
تمنحك الفرصة لمعانقته وتساعدك على
االرتباط بطفلك
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استمتع بكنز من حقائب الكتب
المجانية
يمنح  Bookbugكل طفل في أسكتلندا أربع حقائب
من الكتب من الوالدة وحتى سن خمس سنوات .على
الرغم من أن هذه الكتب باللغة اإلنجليزية ،إال أنه
يمكنك مشاركتها والتمتع بها مع طفلك واستخدام
الصور لتحكي قصة باللغة العربية .
حقيبة الطفل :من خالل الزائرة الصحية في عام
طفلك األول
حقيبة الطفل في سن المشي :من خالل الزائرة
الصحية عندما يكون طفلك ما بين سن سنة وسنتين
حقيبة المبتكر :من الحضانة عندما يكون سن طفلك
 3سنوات
حقيبة األسرة األساسية :من المدرسة عندما يكون
طفلك في الصف P1
ً
ضال عن الحقائب ،يمكن أن يوفر Bookbug
ً
أيضا كتبًا تعمل باللمس لألطفال واألسر من
ذوي االحتياجات الخاصة .لطلب هذه الكتب ،أو
إذا لم تكن قد حصلت على حقيبة Bookbug
المجانية ،يرجى طلبها من المكتبة المحلية أو زر
scottishbooktrust.com/
local-bookbug-contacts

كما ندعوك لحضور ندوات
 Bookbugالمجانية
ندوات  Bookbugهي ندوات للمتعة ،والقصص
الحرة ،واألغنية والشعر .نرحب بالجميع ،فال يهم
إذا كنت ال تعرف الكلمات  -فهي على أية حالة
فرصة لالستمتاع بالوقت مع أحبائك الصغار.
وهناك الكثير من األغاني تتكرر كل أسبوع حتى
تتمكن من التقاط الكلمات .بعض المكتبات تقدم
دورات بلغات أخرى .لمعرفة أقرب ندوة اسأل
في المكتبة المحلية أو مجموعة المجتمع المحلي
أو زر scottishbooktrust.com/
localbookbugsessions
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اشترك بالمكتبة المحلية
تضم المكتبات مجموعة من الكتب القيمة التي يمكن
أن تستعيرها مجا ًنا لطفلك الصغير أو الذي في سن
المشي فال يوجد سن لالشتراك! كما قد تضم المكتبة
المحلية كتبًا مصورة باللغة العربية ،أو باللغتين معًا.

مشاركة القصص ،واألغاني
والشعر باللغة العربية،
سيستفيد طفلك من سماعك تغني أو تتكلم أو تقرأ
العربية ,كما يمكنك استخدام القصص واألغاني
والشعر مما كنت تسمعه في صغرك .فهذا سوف
يساعدهم ً
أيضا على تعلم لغات أخرى عندما يذهبون
إلى المدرسة.
تضم العديد من المكتبات كتبًا باللغات األخرى أو
كتبًا مزدوجة اللغة لالستعارة مجا ًنا .كما
تتوفر ً
أيضا للشراء من ،Mantra Lingua
 ،uk.mantralingua.comأو
 ablekids.co.ukكما يمكن استعراض الكتب
مجا ًنا عبر اإلنترنت على موقع المكتبة الرقمية للطفل
en.childrenslibrary.org
أغان بلغات أخرى على موقع
كما يمكنك العثور على ٍ
 mamalisa.comوالكثير من األغاني واألشعار
األخرى التي يمكنك االستمتاع بها على موقع
scottishbooktrust.com/bookbug/
songs-and-rhymes
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