
read
 (0النص الخاص بالمجلد )الصف 

 0القراءة سويًا بالصف  -الصفحة األولى: شعار "اقرأ" 

 داخل الغالف:

 أعزائي أولياء األمور،

 من خالل هذه الحقيبة، نحن نرغب في أن نلهمك بالطريقك التي تمكنك من زيادة فرص طفلك ليصبح جيدًا في القراءة والكتابة.

 

 تحتوى الحقيبة على خمسة كتب مختلفة للقراءة بصوت عاٍل: 

 Lillefrø bygger rumraket  )الضفدعة الصغيرة تبني مركبة فضاء( 
 Vitello får en klam kæreste  )فيتيللو تصبح بنتًا كبيرة( 
  :حقائق صغيرةUlve  )ذئاب( 
  :حقائق صغيرةSommerfugle og larver )الفراشات واليرقات( 

 

 ة على ما سبق، يوجد كتابان مخصصان للقراءة المنفردة ألول مرة:عالو

 Felix driller  )مضايقات فيلكس( 
 Min hund )كلبي( 

 

 يتكون المجلد من:

  .ُكتيب يمكنك من خالله االطالع على أهمية القراءة مع طفلك 
  طفلك.تعليمات بعنوان "كيف تقرأ مع طفلك" تشمل نصائح معينة عن كيفية القراءة مع 
 "الورقة: "كيف تشجع طفلك على القراءة ألول مرة منفردًا 
 "كتابي" 
  تعليمات خاصة باستخدام تطبيق "اقرأ" حيث يمكنك التسجيل في كل مرة تقومون فيها بالقراءة سويًا. سيتم توفير معلومات تسجيل

 الدخول على التطبيق مع الحقيبة.

 كن االحتفاظ بالمواد الموجودة في المجلد. يمكنك تعليق التعليمات على الثالجة.بعد االنتهاء، قم بإعادة الحقيبة والكتب. يم

 -. كما يمكنك هنا العثور على فيلم "اقرأ" www.aarhus.dk/readالقراءة سويًا على  -ويمكن االطالع على المزيد حول برنامج "اقرأ" 
 القراءة سويًا كما ستجد ُكتيبًا وتعليمات مترجمة إلى عدد من اللغات. 

 استمتعوا بالقراءة!

 

 مع أطيب التحيات، 

 األطفال والفتيان

 بلدية آرهوس

 

 

 الصفحة الخلفية
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