أنشطة محو األمية يف املنزل
األرس هي املعلم األول للطفل وميكن أن تكون مبثابة رشكاء مهمني يف جميع مراحل تنمية معرفة القراءة والكتابة لدى الطفل .إن تزويد العائالت بأنشطة واسرتاتيجيات رسيعة وسهلة االستخدام الستخدامها
يف املنزل يقوي الروابط بني املدرسة واملنزل ويعمق التعلم.

االستعداد للمشاركة
•خصص وقتًا للتخطيط املسبق لألحداث بحيث يتوفر للمدرسني وموظفي الدعم والوقت الكايف إلعداد أنشطة تفاعلية ومستدامة.
•شجع العائالت عىل التقاط الصور يف املنزل أو القيام بذلك يف املدرسة واطلب من الطالب تقديم الكلامت لريوي قصة .انرشها واتركها حول املجتمع ليقرأه اآلخرون أثناء االنتظار.

الهياكل املدرسية
يف حني أن هذه األنشطة مصممة لتعزيز التفاعل يف املنزل  ،تلعب املدرسة دو ًرا أساسيًا يف إعداد العائالت للنجاح .ميكن للمدارس تعزيز مشاركة األرسة يف محو األمية يف املنزل من خالل مشاركة األفكار
مع العائالت مبا يف ذلك:
•جدولة املواضيع

•نوادي القرأة األرسية
›تبادل الكتب مع العائالت االخرى يف الصف أو املجتمع املحيل.
•رواية القصص

›ضع املواضيع يف وعاء ،واسحب واحدة كل ليلة ليتم مناقشتها
•نشاطات منزلية اخرى
›الوصفات

›إقراء او اكتب القصص.

»إقراء املكونات والخطوات مع طفلك وانت تطهو طعامه املفضل

›وثق أو اكتب قصص.

›القراءة ما قبل النوم

›سجل قصص عىل الهاتف النقال

»اطلب من طفلك اختيار الكتاب التي يريد ان يقرأه أو أن تقرأه انت له

•املرح العائيل أو أمسيات مخصصة لللعب
›تشارك القراءة يف الكثري من األلعاب واألنشطة مثل الحزورات وألعاب
الطاولة وألعاب الورق.
›يشء بسيط وممتع مثل قراءة االتجاهات إىل لعبة لوحية يوفر مامرسة
وتطبيقًا يف العامل الحقيقي.
•أمسية عائلية ملشاهدة فلم

›العلوم البيئية
»اقرأ الفتات الطرق ومواد البقالة وعالمات البناء.
»ضع ملصقات حول املنزل.
•التحديات املدرسية
›استضف مسابقات مع أهداف القراءة يف الفصول الدراسية أو عىل مستوى املدرسة.

›أقراء الكتاب أوال ثم شاهد الفيلم

االتجاهات التكنولوجية
•عيش االدآب
›رواية قصة من تيك توك
›مشاركة قصة من انستاغرام
›أعد رسد نص أو فصل أو قسم باستخدام الفيديو والدعائم واإلبداع
•الربامج الوثائقية عىل تنفليكس أو هولو أو عىل التلفاز
›غالبًا ما يتامشون بشكل موضوعي مع املواد االدبية يف املدرسة.
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