
التثقيف بشأن وسائل اإلعالم

نصائح بشأن القراءة واملشاهدة واالستامع 
واللعب وصنع األشياء مع طفلك.

ينشأ األطفال ويكربون يف عامل ميلء بوسائل اإلعالم. عىل سبيل املثال الكتب واألفالم واملوسيقى والتطبيقات وهذا النوع من األشياء. كيف تتعامل مع كل تلك الوسائل اإلعالمية؟ ال ميكنك تعلُّم 

ذلك بنفسك. فالتثقيف بشأن وسائل اإلعالم يُعد مهاًم. يُساعدك MediaDiamant عىل البدء يف التثقف بشأن وسائل اإلعالم.

بصفتك أحد الوالدين أو ُمقدم خدمات رعاية، فإنك تُعلِّم طفلك كيفية استخدام وسائل اإلعالم بأمان وبصورة ممتعة. وميكنك القيام بذلك من خالل استخدام وسائل اإلعالم سويًا مع طفلك. ومن 

املهم أيًضا أن تختار وسائل اإلعالم املناسبة لطفلك وأن تحرص عىل التوازن فيام يتعلق بذلك. 

كيف تعرف وسائل اإلعالم املناسبة لطفلك؟ وكيف تضمن التوازن فيام يتعلق بذلك؟ تقدم لك النصائح املتعلقة باستخدام وسائل اإلعالم يف املنزل املساعدة يف هذا الصدد. تتكون النصائح املتعلقة 

باستخدام وسائل اإلعالم من استخدام وسائل إعالم مختلفة حول موضوع ما. إنها قصص من أجل القراءة واملشاهدة واالستامع واللعب وصنع األشياء مع طفلك. وسائل اإلعالم املُختارة مناسبة 

للفئة العمرية املذكورة. عىل سبيل املثال، لألطفال الصغار أو األطفال يف سن ما قبل املدرسة.

ص وقتًا للغوص يف أعامق القصص مع طفلك. تحقق بعناية من القصة التي تختارها ويحبها طفلك. قم بالتناوب بني القراءة واملشاهدة واالستامع  انطلق يف رحلة استكشافية مع طفلك. خصِّ

واللعب وصنعك األشياء مع طفلك. بشاشة ودون شاشة. داخل املنزل ويف الفناء الخارجي. 

تعــاون معك طفلك
    

ا�تعة
 

ا�وازنة
لحظات معه 

ولحظات من دونه

 

 

ا�حتوى 
  

ا�مان

   

استمتع بالفرص ا�توفرة

اعرف ما هي وسائل ا�عم ا�ناسبة

تجنب ا�خاطر

قدم التوجيه وا�رشاد لطفلك

هل تتحدث لغة أخرى غري الهولندية يف املنزل؟ 

ال ترتدد يف استخدام الكتب واألفالم واملوسيقى بلغتك األم. وعادة ما تكون هناك كتب متوفرة يف املكتبة بلغات أخرى أيًضا. استفرس عام لديهم من كتب يف املكتبة. 

ث إىل  أعط طفلك أيًضا وسائل إعالم تُستخدم فيها اللغة الهولندية. عىل سبيل املثال، شاهد فيلاًم مع طفلك من ركن القراءة بصوت مسموع Voorleeshoek أو Bereslim. تحدَّ

طفلك عن القصص التي شاهدمتوها وسمعتموها. ميكنك فعل ذلك بلغتك األم. وبذلك يتعامل طفلك باللغتني وتتطور مهاراته اللغوية يف اللغتني مًعا.  



القراءة

القراءة بصوت مسموع ُمهمة وممتعة. شاهدا مًعا الصور املوجودة يف الكتاب. 

اكتشف ما ميكن مشاهدته. اقرأ القصة بصوت مسموع. 

نصيحة تحدث عن القصة التي قرأتها )أو قرأتها بصوت عاٍل( )ماذا يفعل اآلن؟(. اسأل طفلك أيًضا عن تجاربه الخاصة. هل حدث ذلك معك من قبل؟ أخربين! 

كيف قمت بحل ذلك؟

املشاهدة

تلفت شاشة التلفاز أو اآليباد انتباه كل األطفال. اخرت بوعي مع طفلك الصغري أو طفلك الذي يف سن ما قبل املدرسة. عىل سبيل املثال، شاهد مقطع فيديو 

)مقطع فيديو يقرأ بصوت مسموع( أو كتابًا ُمصوًرا رقميًا مع طفلك. 

أظهر له أيًضا كيفية املشاهدة دون شاشة! قم بالتبديل والتناوب.

نصيحة شاهد مقطع فيديو مع طفلك إن أمكن. هذا أمر ممتع وجيد! وبذلك تعرف ما يحبه طفلك أو يراه مثريًا. حيث إن طفلك يشعر باألمان معك. وميكنك 

التحدث مع طفلك عام شاهدمتوه. 

االستامع

ال تدع األطفال ينظرون إىل الشاشة مبفردهم. واجعل هناك أوقات يستخدم فيها األطفال آذانهم فقط. حيث يوجد الكثري مام ميكن االستامع إليه. املوسيقى، 

والطيور يف الخارج، والقصص التي تحكيها لطفلك.  

نصيحة ميكنك االستامع إىل األغاين املُصورة أو غري املُصورة. إنها تجربة مختلفة متاًما! 

اللعب

يلعب األطفال من تلقاء أنفسهم. ال يحتاج الطفل إىل الكثري من أجل ذلك. ومن خالل اللعب يعالج الطفل معلومات وخربات جديدة. يتطور الطفل من خالل 

اللعب. وبالتايل، فإن اللعب ُمهم! 

نصيحة امنح األطفال الوقت واملساحة للعب. فرمبا يعيدون متثيل القصة. 

أو يقومون بتأليف قصص جديدة. وذلك أمر جيد! شاهد والعب مع طفلك. ال تستحوذ عىل اللعبة.

صنع األشياء

استلهم األفكار من كل القصص.  قدم خرباتك الخاصة. تحرك واستكشف واصنع األشياء مع طفلك. فالربط بالتجارب الحقيقية يجعل القصص التي ترسدها وسائل 

اإلعالم املختلفة ذات قيمة إضافية. 

نصيحة دع طفلك يبحث أو يستكشف أو يصنع األشياء بنفسه. احرص عىل توفري األشياء التي يحتاجها. شاركه وال ترتدد يف مساعدته. مالحظة: يتعلق األمر بشكل 

أسايس باملسار والخربات.

هل ترغب يف معرفة مزيد من املعلومات؟ عىل املوقع اإللكرتوين www.mediasmarties.nl، ميكنك 

العثور عىل مزيد من املعلومات حول وسائل اإلعالم املختلفة )املسلسالت واألفالم وكتب البحث( 

ملختلف األعامر.
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