
 

 

 األعزاء أولياء األمور

 
 .الكتابة الجذاب والقائم على األدلة هذا العامونحن متحمسون لمساعدة طفلكم الصغير من خالل برنامج القراءة 

 

 ماذا يمكنكم أن تتوقعوا؟

وهو نهج منظم وواضح للقراءة والكتابة مع األنشطة  -®Little Learners Love Literacyنحن ندّرس بواسطة 

صوتًا للغة اإلنجليزية  44يتّم تسلسلها بعناية في سبع مراحل لتعليم األطفال و. والشخصيات الجذابة التي يحبها األطفال

 : ومبادئ قوانين األبجدية اإلنجليزية

  مثل (أو مجموعة أحرف)مثيله بحرف مختلف يمكن ت"( الصوتيات"يُعرف باسم )أن كل صوت كالم ،

 ؛ I ،sky ،pie ،ice  ،cycleكما في   /ī/صوت

  أن حرفًا أو مجموعة أحرف يمكن أن تمثل أصواتًا مختلفة للكالم، مثل الحرف‘y’ في yes ،gym ،

funny ،sky. 
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من جميع الكلمات  ٪ 84هل تعلمون أن تعلم قوانين األبجدية اإلنجليزية يمنح األطفال المعرفة للقراءة والتهجئة بنسبة 

 (Hanna, Hanna, Hodges and Rudgorf, 1966( )1966هنا، هنا، هودجز ورودغورف ، ) ؟اإلنجليزية

 

الصوتيات والوعي الصوتي لبناء أقوى األسس  سنرّكز على(. 4-1المراحل )نبدأ بتدريس الكود األبجدي البسيط 

متساوية للفهم  قويةوسنرّكز أيًضا على بناء المفردات ومهارات اللغة الشفوية لتطوير أسس . لنجاح القراءة والتهجئة

 .والكتابة

 

 واألصدقاء Milo واقابل

 stage 1 (mفي األسابيع القليلة األولى من الفصل الدراسي، سنتعلّم أحرف وأصوات 

s f a p t c i .)سنستمتع بقصة وMilo’s Birthday Surprise  ،

األصوات معًا لقول  دمجم وسنتعلّ . بشكل منتظم ينجديدوصوت حيث نلتقي بشخصية 

. Ally alligator الكلمات وقراءتها، باإلضافة إلى تقسيمها للتهجئة باستخدام دمية

 .وفي المنزلب أيًضا على الكتابة اليدوية في الصف وسوف نتدرّ 

 

 

 

 

 الكتب التي يمّكن فّكها

 Little Learnerبمجرد أن ننتهي من تدريس المرحلة األولى، سنبدأ في إرسال 

 تتّم ممارسة كل كتاب في". الخالية من الِحيل"هذه هي كتبنا  .التي يمّكن فّكها

من قراءة  األصوات والحروف التي علمناها في المرحلة األولى، حتى يتمّكن األطفال

 !(.دون الحاجة إلى التخمين)الكتب بأنفسهم من خالل النطق والدمج 

 

 

 

 
 

 



 

 

 كيف يمكنكم دعم طفلكم في المنزل؟
 

 القراءة لطفلكم

وتحدثوا عما قرأتموه ( أو استمعوا إلى الكتب الصوتية معًا)اقرؤوا العديد من الكتب لطفلكم 

ويمكن أن يساعد اختيار وقت . والفهم اللغويويُعتبر هذا أمر بالغ األهمية للمفردات . للتو

 .هادئ مثل وقت النوم في بناء روتين قراءة سهل وممتع

 

 

 

 العبوا باألصوات

اطرحوا . التي سنرسلها إلى المنزل كل أسبوع Little Learnersاقرؤوا رسالة 

درة على الق)سيدعم هذا تطوير الوعي الصوتي و. على أطفالكم األسئلة الواردة في الرسالة

استمعوا إلى الموسيقى على (. تحديد أصوات الكالم ودمجها وتقسيمها ومعالجتها داخل الكلمات

Spotify وغنّوا معها وقوموا بالحركات أيًضا ،. 

 

 

 

 

 انطقوا األصوات

 Littleعلى قناة ( الصوتيات)استمعوا إلى األصوات 

Learners Love Literacy YouTube . وقوموا بتقليد

 . األصوات في المنزل عند دعم طفلكمهذه 

على  -في النهاية " uh"نطق األصوات بدون صوت  من المهمّ و

 ".luh"وليس " lllll"سبيل المثال، 

 

 

 مارسوا الفّك 

إلى المنزل في وقت الحق من الفصل الدراسي، شجعوا  عندما نُرسل كتبنا القصصية القابلة للفكّ 

وتذكروا أن هذه هي بداية رحلة تعلم . طفلكم على قول الصوت والدمج لقراءة كلمات غير معروفة

طفلكم القراءة، وكما هو الحال عندما كان يتعلم المشي، سيحتاج طفلكم إلى الدعم لبناء ثقته بنفسه 

 .ومهاراته

 

 

فيمكنكم زيارة موقعهم  ، ®Little Learners Love Literacyمعرفة المزيد عن  إذا كنتم ترغبون في

 .أو يمكنكم أن تسألوني ،littlelearnersloveliteracy.com.auاإللكتروني 

 

 مع أطيب التحيات
 

 

 

 


