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من المهم أن تقضي بعض الوقت في التحدث مع أطفالك عما يقرأونه .ساعدهم على
تطوير عادة القراءة بصورة ثابتة ،باإلضافة إلى تطوير المهارات من خالل
استخدام بعض هذه األسئلة وبدايات المحادثات:









"أود أن "......
"يذكرني ذلك بـ".....
"أتساءل"....
"هذا يجعلني أفكر في "....
ما الجزء األكثر إثارةً في الكتاب؟

إلى السادة اآلباء/األوصياء،



مكتبة وستر العامة
مكتبات ليبي وليلي المتنقلة
استعر الكتب من األصدقاء وخذ اقتراحاتهم!
البرامج الصيفية
محال لبيع الكتب مثل بارنز ونوبل وأمازون
محال غودويل وسالفايشون آرمي
الكتب اإللكترونية
الكتب الرقمية

من الشخصية المفضلة لديك ،ولم؟

إن القراءة خالل فصل الصيف فرصة رائعة للطالب لالستمتاع بقراءة
الكتب الجيدة .فعندما يستمع األطفال للكتب مع آبائهم/األوصياء
عليهم ،فهم يكونون مهارات لغوية جديدة ،إضافةً إلى المعرفة
والخبرات الجديدة .يتضمن برنامج مدارس وستر العامة للقراءة خالل
فصل الصيف قائمة اقتراحات للقراءة .يُرجى تشجيع طفلك على
استكشاف األنواع المختلفة من الكتب والقراءة لمدة  20دقيقة على
األقل كل يوم .ينبغي أن يقدم الطالب واجبات القراءة الخاصة بهم
خالل فصل الصيف إلى مدرسيهم عند بدء المدرسة.
يُرجى مراجعة موقع مدارس وستر العامة للقراءة خالل فصل الصيف
للحصول على مزيد من المعلومات! كما يمكنك تحميل نسخ من جميع
مواد القراءة خالل فصل الصيف .تساعد القراءة مع أطفالكم خالل هذا
الصيف على تحديد مرحلة للنجاح المستقبلي في الدراسة .نقدر دعمكم
لنا!
المتطلبات للحضانة وروضة األطفال:
 اقرأ  5كتب على األقل كل أسبوع



أين يمكنني أن أجد الكتب؟

سجل القراءة

ما أكثر األمور التي أدهشتك في القصة؟
ما وجه الشبه بين هذا الكتاب والكتاب الذي قرأته سابقًا؟

العادات السبع الممتازة

راجع موقع القراءة خالل فصل الصيف للحصول على مزيد من
المعلومات!

https://sites.google.com/
worcesterschools.net/
summerreading

عادات فعالة للقراءة

كون الروابط :عندما أقرأ أفكر "إن ذلك يذكرني بـ"...
كون الصور :عندما أقرأ "أتصور في ذهني "...
استنتج :مع أن هذه األشياء ليست واردة في النص ،لكن عندما أقرأ "أعرف "...أو "أفكر "...أو
"أعتقد أن "...أو "أتوقع"...
راقب المعنى :عندما ارتبك خالل القراءة "بإمكاني "...و"سأراجع ما أعرفه"...
حدد األهمية :عندما أقرأ "أعرف أن التفاصيل التي قرأتها للتو مهمة ألن"...

نتمنى لكم قراءة ممتعة!
مورين بينيندا
مدير المدارس

اجمع :عندما أقرأ أالحظ أن األشياء مترابطة و"أعرف أن هذه الفكرة هي فكرة عظيمة ألن"...
أو "آه (أدرك اآلن)"...
التساؤل :عندما أقرأ ،أطرح على نفسي أسئلة حول الكتاب مثل "أتساءل لماذا" أو "أود
االستطالع عن"...

راجع للحصول على مزيد من المعلومات:
https://sites.google.com/worcesterschools.net/
summerreading
مدارس وستر العامة تقوم على مبدأ تكامل الفرص/جهة عمل ترعى العمل اإليجابي/مؤسسة تعليمية وال تميز على أساس العرق أو
اللون أو الجنس أو السن أو الديانة أو األصل الوطني أو الهوية الجنسية أو الحالة االجتماعية أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة أو التشريد.
ً
وصوال متساويًا إلى التوظيف وإلى النطاق الكامل من البرامج العامة والوظيفية والمهنية والتعليمية .لمزيد
توفر مدارس وستر العامة
من المعلومات التي تتعلق بتساوي الفرص/العمل المؤكد ،تواصل مع مدير الموارد البشرية
. 20 Irving Street, Worcester, MA 01609, 508-799-3020

متطلبات القراءة خالل فصل الصيف للحضانة
وروضة األطفال:
 اقرأ  5كتب على األقل كل أسبوع
 سجل القراءة

مؤلفون ألخذهم في االعتبار
Arnold, Ted
Asch, Frank
Bourgeois, Paulette
Brett, Jan
Bridwell, Norman
Brown, Marc
Brown- Wise, Margaret
Bunting, Eve
Carle, Eric
Christelow, Eileen
Cowley, Joy
Crews, Donald
DePaola, Tommie
Ehlert, Lois
Fleming, Denise
Fox, Mem
Freeman, Don
Gershator, Phillis
Gibbons, Gail
Henkes, Kevin
Hobbie, Holly
Hutchins, Pat
Kann, Victoria
Lionni, Leo
Martin, Jr., Bill
McCloskey, Robert
Munsch, Robert
Pfister, Marcus
Rey, H.A.
Rockwell, Anne
Sendak, Maurice
Seuss, Dr.
Shannon, David
Waddell, Martin
Wells, Rosemary
Williams, Mo
Wood, Audrey

سالسل ألخذها في االعتبار

عناوين ألخذها في االعتبار

Duck and Goose
Elephant and Piggie
Madeline
Olivia

The Bear and the Piano
Book with No Pictures
Blueberries for Sal
The Dot
Dragons Love Tacos
Du Iz Tak?
Extra Yarn
Fabulous Frogs
Finding Winnie: The True Story of the World’s Most
Famous Bear
Float
Fred Stays with me!
The Gardner
Giraffes Can’t Dance
The Girl Who Never Made Mistakes
Harold and the Purple Crayon
Have You Heard the Nesting Bird?
Have You Seen My Dragon?
The Hello, Goodbye Window
I like Myself!
Make Way for Ducklings
Mama Played Baseball
Maple
Mix It Up!
Moo, Baa, La, La, La
Nana in the City
Ocean Animals from Head to Tail
Once Upon An Alphabet: Short Stories for All the
Letters
Owl Moon
Pajama Time
The Paper Bag Princess
A Perfectly Messed-Up Story
Raising Dragons
Sam and Dave Dig a Hole
The Snowy Day
Swatch: The Girl Who Loved Color
There Is a Tribe of Kids
They All Saw a Cat
Thunder Boy Jr
Trouble with Trolls
Waiting
We Are Girls Who Love to Run
We Found a Hat
Where the Sidewalk Ends
Where the Wild Things Are

أمثلة للكتب المتوقعة لتعليم القراءة
Cat on the Mat by Brian Wildsmith
Chicka, Chicka Boom, Boom by Bill Martin, Jr.
Click, Clack, Moo, Cows that Type by Doreen Cronin
Dear Zoo: A Lift-the-Flap Book by Rod Campbell
The Enormous Turnip by Alexie Tolstoy.
The Foggy, Foggy Forest by Nick Sharratt
Goodnight Moon by Margaret Wise Brown
The Gruffalo by Julia Donaldson
I Went Walking by Sue Williams
If you Give a Mouse a Cookie by Laura Numeroff
It Looked Like Spilt Milk by Charles Shaw
The Lady with the Alligator Purse adapted by
Nadine Westcott
Llama Llama Red Pajama by Anna Dewdney
Millions of Cats by Wanda Ga’g
The Napping House by Don and Audrey Wood
Rhyming Dust Bunnies by Jan Thomas
Teeny Tiny by Jill Bennett
Ten Cats Have Hats by Jean Marzollo
There Was an Old Lady Who Swallowed a Fly by
Simms Taback
Would You Rather... by John Burningham
Mrs. Wishy-Washy by Joy Cowley

