
تنظيم فعاليات مدرسية للقرائية

أهّميتها
يربـط الكثـر مـن األطفـال القـراءة بالجوانـب األكاديميـة والعمـل أكـر مـن المتعـة، غـر أّن القـراءة بغـرض 
المتعـة يمكـن أن تتحـّول إىل عـادة تسـتمر مدى الحياة وتسـاعد في بناء مخـزون المفردات ومهـارات التفكر 
النقـدي لـدى األطفـال. يمكـن ألوليـاء األمـور أن يلعبـوا دوًرا رئيًسـا فـي تحفـز األطفـال عىل القـراءة ألنهم 

يسـتطيعون دعـم الربامـج الـي ُتنّفـذ خـارج إطـار الخطـط األكاديميـة أو المزانيات المدرسـية.

لـذا، إذا كنتـم تبحثـون عـن طريقـة إلثـارة حمـاس طلبتكـم تجـاه القـراءة وإرشاك أوليـاء أمورهم، فمـا عليكم 
سـوى التخطيـط لفعاليـة مدرسـية للقرائيـة! يمكـن أن تتمثّـل هـذه الفعاليـة فـي نشـاط ممتـع يحّفـز الطلبة 

عـىل مواصلـة القـراءة فـي العطلـة الصيفيـة أو فـي أي وقـت آخـر مـن العام.

طريقة تنظيمها
يمكنكم اتباع الخطوات اآلتية لتنظيم فعالية للقرائية وتنفيذها:

تحديد الغاية والهدف من الفعالية القرائية الي ترغبون في تنظيمها.

تحديـد نطـاق الفعاليـة )الصف/المرحلـة التعليميـة/ المدرسـة بأرسهـا، عـدد األشـخاص، المجموعة/
الرئيسـيون/الجمهور،  المشـاركون  الخارجيـون،  المدعوون/المتحدثـون  المسـتهدفة،  المجموعـات 

المتطوعـون، متطلبـات الموقـع،... إلـخ.(

تحديـد أفضـل موعـد للفعاليـة بنـاًء عـىل التقويـم المـدريس، باإلضافـة لتحديـد موضـوع الفعاليـة أو 
الغـرض منهـا ومدى مالءمتـه ألولياء األمـور والطلبة وغرهم مـن المدعوين/المتحدثني الرئيسـيني.

تشـكيل فريـق إلدارة الفعاليـة، وتحديـد منسـق، وتوزيـع المهـام والمسـؤوليات عـىل أفـراد الفريـق 
الذيـن سـيتوّلون القيـام باألمـور التاليـة فـي هـذه القائمـة.

التحقـق مـن توّفـر المـوارد، بمـا فيهـا المزانيـة، وتحديـد النواقـص إن ُوجـدت، والتفكـر فـي بدائـل 
لتقليـل التكلفـة إذا لـزم األمر، واالعتمـاد عىل المتطوعني والتربعـات والمأكـوالت والوجبات الخفيفة 

إلخ. المزنليـة،... 

االتصـال بالمشـاركني/المتحدثني الرئيسـيني عنـد االنتهـاء مـن مرحلـة التخطيـط للتحقق مـن تفرُّغهم 
ومـن جاهزيـة الموقـع فـي الموعـد المتوقع.

إعـداد خطـاب الدعـوة وإرسـاله إىل أوليـاء األمـور بعـد التأكيـد واالتفـاق عـىل مـا سـبق أعـاله. كمـا 
يمكـن تعليـق ملصقـات الفعاليـة فـي ردهـة وممـرات المدرسـة.

اإلعالن عن تفاصيل الفعالية لطلبة الصف/المدرسة والطلب منهم مشاركتها مع أولياء أمورهم.
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تكليـف معلمـي اللغـة العربيـة بإرشـاد طلبتهـم حـول كيفيـة االسـتعداد وفًقـا لموضـوع الفعالية أو 
أنشـطتها. قدمـوا تعليمـات بسـيطة ومفصلة حـول قواعد المشـاركة ومتطلبـات الفعاليـة، وتأكدوا 
مـن فهـم الطلبـة لما يجـب عليهم فعلـه قبل الفعاليـة وأثناءهـا وبعدها. وال تنسـوا ذكـر الحوافز أو 

الجوائـز أو المكافـآت الـي سـيحصلون عليها.

تصميم/تزيـني المـكان بشـكل بسـيط؛ يمكـن للمـكان أن يكـون الصف أو سـاحة المدرسـة أو المكتبة 
ـا،... إلخ )مـن المفيد دائمـًا إرشاك الطلبة في هذا  أو مـرح المدرسـة أو حديقـة عامـة أو منزتًها عامًّ

األمر( واالسـتعداد للمرح!

وجبة من 8 أطباق
يحتـاج الطفـل فـي طـور النمـو إىل طعـام متنـّوع يمّدهـم بالقـوة والصحـة. َقّدمـوا حميـة قرائيـة 
متنوعـة للطلبـة لتحفزهـم عـىل القـراءة مـدى الحيـاة، واتركـوا للطلبـة أن يصّممـوا قوائـم القراءة 

نـة مـن ثمانيـة أطبـاق، بحيـث تضـم حميتهـم حصـة واحـدة عـىل األقـل مـن: الخاصـة بهـم الُمكوَّ

الفواكه والخرضوات - ِشعر 	
الحساء - األحداث الراهنة 	
األسماك - العلوم/الطبيعة 	
اللحوم - السرة/التاريخ 	
التحلية - قصص 	
الحليب - الرياضة/الهوايات 	
حلوى/شوكوالتة النعناع بعد العشاء - القصص المصورة الهزلية 	

يقـوم كلٌّ مـن الطلبـة بتصميـم قائمتـه عـن طريـق اختيـار الكتـب الـي تتوافـق مـع كٍل مـن الفئات/
األنـواع المذكـورة أعـاله وقراءتهـا. ثـم يمكـن للطلبـة الذيـن أكملـوا قـراءة قائمتهـم الكاملـة خالل 
عـام )أو أي فـرة محددة( المشـاركة في الفعالية المدرسـية مـن خالل قراءة اقتباسـاتهم المفضلة 
مـن جميـع الكتـب المختلفـة الـي اختاروها. يمكـن ألولياء األمور بعـد ذلك التصويت ألفضـل 3 )أو أي 

عـدد يتفـق عليـه( اقتباسـات بحيث يفـوز أصحابهـا بجوائز مثرة ومشـّوقة.

منافسة أولياء األمور: التحدث/القراءة
قومـوا بدعـوة أوليـاء األمور للتنافس عىل أفضـل قراءة جهريـة واطلبوا من الطلبـة التصويت للفائز. 
يمكنكـم أيضـًا تغيـر ذلـك بالطلـب مـن أوليـاء األمـور التحـّدث عـن مهنتهـم، أو التحـدث عـن موضـوع 
السـاعة أو مناسـبة معينـة،... إلـخ. مـن الممكـن أن يحصـل ويل األمـر الفائـز عـىل جائـزة تذكاريـة أو 

قسـيمة رشائيـة أو عضويـة مكتبـة لطفلـه،... إلخ.
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أفكار جيدة ليوم الفعالية
فيمـا يـي 10 أفـكار للفعاليـات واألنشـطة الـي سـتثر اهتمـام الطلبـة بالكتـب، وكلُّهـا تهـدف لجعـل الطلبة 
متعّلقـني بالقـراءة الصيفيـة والقـراءة بغـرض المتعـة طـوال العـام. ومـن األهـداف المهمـة األخـرى لهـذه 
الفعاليـات جـذب أوليـاء األمـور وإثـارة حماسـتهم تجـاه تعلـم أطفالهـم مهـارات القرائيـة. باإلضافـة إىل ذلك، 

يمكـن تصميـم بعـض الفعاليـات لتكـون بمثابـة نشـاط داعـم للمهـارات القرائيـة بشـكل عام.
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تحدّي الشعر
قّسـموا طلبـة صفوفكـم إىل مجموعتـني؛ المؤلفـون والمـؤّدون حسـب تفضيالتهـم. واطلبـوا مـن 
المؤلفـني أن يعملـوا مـع المؤّديـن )فـي مجموعـات ثنائية(. يقـوم المؤلـف بإعداد قصيـدة، ويلقيها 
زميلـه أثنـاء الفعاليـة. سـيحتاج كالهما إىل التـدرُّب والتمرُّن عدة مـرات قبل الفعالية الرسـمية. اطلبوا 
مـن أوليـاء األمـور خـالل الفعاليـة التصويـت ألفضـل فريـق وقّدمـوا الجوائـز للفـرق الفائـزة )الثالثـة 

األوائـل، أو أفضـل كلمـات، أفضـل إلقـاء،... إلخ.(.

لعبة "بنغو الكتاب"
ثمـة طـرق عـدة  لتنظيـم فعاليـة بنغـو الكتـاب؛ األوىل هـي إقامـة فعاليـة بنغـو عاديـة بحيـث تكون 
الجوائـز عبـارة عـن كتـب متـربع بهـا، أمـا الطريقـة األخـرى فتتمثـل فـي إعطـاء الطلبـة بطاقـات بنغو 
تحتـوي عـىل تحديـات للقـراءة، عىل سـبيل المثال، "اقـرأ لدمية أو قـم بوصف حيوان حقيقـي" أو "ُقل 
نكتـة قرأتهـا فـي كتـاب نكـت". قدمـوا جائزة صغـرة أو حافـًزا غر ُمكلـف )وجبة غـداء مـع المدير/ة( 
للمشـاركني الذيـن يحققـون مـا يكفـي من أهـداف القـراءة المذكورة عـىل البطاقة. يمكنكـم إيجاد 
أمثلـة لبطاقـات "بنغـو الكتـاب" عـىل اإلنرنـت، أو تزنيل نمـوذج البنغـو هذا1 وتعبئتـه بتحديـات القراءة 

الخاصـة بكم.

زيارة المؤلفني
يمكـن أن تكـون دعـوة أحـد مؤلفـي كتـب األطفـال بمثابـة الحـدث الرئيـي للعـام الـذي مـن شـأنه 
إثـارة حماسـة الطلبـة تجـاه القـراءة. ولتضييـق نطـاق البحـث، حـددوا أواًل ما تريدونـه من الزيـارة، عىل 
سـبيل المثـال: هـل سـتقومون بتضمني ورشـة كتابة في إطـار مجموعة صغـرة، أم تفّضلـون القيام 
بفاعليـة عـىل مسـتوى المدرسـة ككل؟ يمكنكم الطلب مـن المعلمني تقديم آرائهـم حول المؤلفني 
الجـدد الذيـن يثـرون اهتمـام الطلبـة، واعرفـوا مـا إذا كانـت المـدارس المجـاورة ترغـب فـي التعـاون 
معكـم لخفـض التكاليـف. تذكـروا أيًضـا أن جـداول مواعيـد المؤلفـني قـد تمتـئ برعـة، لـذا عليكم 
البـدء فـي العمـل بـأرسع مـا يمكـن. يمكنكـم البحـث عـن معلومـات االتصـال بالمؤلف فـي الموقع 

اإللكرونـي الشـخيص للمؤلـف والموقـع اإللكرونـي لـدار النرش.

تحدي/سباق القراءة المدرسية "ريداثون"
تحـّدوا الطلبـة مجتمعـني للقـراءة لمـدة مليـون دقيقـة، وذلـك فـي إطـار مـرشوع يسـتمر مـدة عـام 
يكـون مصـدر فخـر للطلبـة عندما يصلـون إىل هدفهـم. وإلبقاء الطلبة متحّمسـني، كونوا مسـتعدين 
البتـكار األفـكار الخاّلقـة خـالل فعاليات القراءة المسـائية، وأنشـطة القـراءة داخل المدرسـة، وزيارات 
الضيـوف الممزيـن مـن القـّراء عـىل مـدار العـام. من المفيـد أيًضـا االسـتعانة بمتطوعني مـن أولياء 
األمـور للقـراءة مـع األطفـال فـي المدرسـة حـى يتمكنـوا مـن كسـب مزيـد مـن الدقائـق. قّدمـوا 
مكافـأة ال تقـاَوم كحافـز فـي نهايـة التحـدي: اصنعوا "الصنـدوق الغامـض لتحدي المليـون دقيقة" 
وضعـوه فـي مـكان بـارز حيـث يمكن للطلبـة رؤيتـه كل يوم، أو قومـوا بتنظيـم لقاء احتفـايل يتم فيه 
تقديـم مكافـآت صغـرة للقـارئ األرسع، والقـارئ صاحـب أعـىل عـدد كلمات، والقـارئ الذي قـرأ كتًبا 
أكـر تنوًعـا،... إلـخ. فـي حـال شـعرتم أن الفعاليـة لمـدة عـام أمـر شـاّق، فجّربـوا تحديـًا مصغـًرا خـالل 

الخريـف أو الربيع.

معرض الكتاب
تجمـع المـدارس التربعـات مـن خالل معـارض الكتب، لكـن معظم منسـقي الفعاليات وبائعـي الكتب 
يتّفقـون عـىل أن الهـدف الرئيـي هـو تحسـني المهـارات القرائيـة وليـس جمـع التربعـات. ومـن أجـل 
إقامـة معـرض ناجـح، قومـوا بدعوة الكثر مـن المتطوعني ونّظمـوا موضوعًا جديـدًا كل عام. يمكن 
للطلبـة األكـرب سـًنا فـي المدرسـة توديـع كتبهـم المفضلـة، وذلـك بتصميـم طاولـة كتبهـم وتنظيـم 

حملتهـم التسـويقية لبيع/مشـاركة كتبهـم المفضلـة مـع زمالئهـم أو مـع القراء األصغر سـًنا.
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مرجع:
https://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson057.shtml :1
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مسابقة الملصقات
اطلبـوا مـن الطلبـة عمـل ملصقـات لإلعـالن عـن فعاليـة قـراءة مدرسـية أو للرويـج لمنافـع القراءة 
أو للرويـج لكتابهـم المفضـل. ابحثـوا عـن جهـات راعيـة للفعاليـة؛ مثـل متجـر كتـب محـي أو دار نـرش 
يمكنهـا تقديـم جوائـز مناسـبة )مثـل الكتـب للفائزيـن وعالمات/فواصـل الكتـب لجميـع المشـاركني(.

انتخابات الكتب الُمفضلة
أجـروا انتخابـات الكتب المفضلة عىل مسـتوى المدرسـة )يمكنكم إجراء انتخابات أوليـة قبل االنتخابات 
العامـة(. يقـوم الطلبـة بإلقاء خطابات وعرض ملصقـات الحملة االنتخابية لكتبهم الُمرّشـحة. يمكنكم 

االسـتفادة مـن اإلذاعة الصباحية  في المدرسـة لذلـك الغرض أيًضا.

عرض أزياء الكتاب
عـروض أزيـاء الكتـاب ممتعـة للغايـة؛ اطلبوا مـن أوليـاء األمور التكـرُّم بالتـربع بالكتب المسـتخدمة أو 
اسـتعينوا بالـرشكات للمسـاعدة فـي التربعات، وشـّغلوا الموسـيقى إيذانـًا بانطالق عـرض كتاب يفوز 
فيـه كل طفـل )اسـتعينوا بمـرشف حفـل نبيـه وقـوي المالحظـة لضمـان ذلـك(. ممكـن أن تطلبـوا 
مـن الطلبـة تصميـم وارتـداء مالبـس تحمـل فكـرة غالفـه أو تعـرب عـن محتـواه، أو أن يحمـل الطالـب 
مثـال الكتـاب ويميش مسـتعرضا إيـاه. اطلبوا مـن المتطوعني التـربع بالوجبات الخفيفـة والمرشوبات، 

واجعلـوا الفعاليـة مجانيـة حـى تتمكـن جميـع األرس مـن حضورها.
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https://www.ptotoday.com/pto-today-articles/article/6465-11-ideas-to-get-your-school-reading
https://literacytrust.org.uk/resources/mapping-reading-year-how-build-calendar-reading-events
https://www.ptotoday.com/filesharing/document/1980-book-bingo-template

