
زبان کودک از 
سن در حدود 

۶ ماهگی

کمی در بارٔه زبان فرزند تان از سن ۶ ماهگی
• چیزهای زیادی است که قرار است کودک تان در جهان کشف کند! آنچه را که 

کودک تان نگاه میکند، بنگرید و آنرا نام بربید. همه چیزهای جالب، چه بزرگ و 

چه کوچک، را باهم کشف کنید.

• کودک تان همین حاال با استفاده از تقلید کردن، صدا و حرکات با شام گفت و 

شنود میکند. کودک تان بسیار زود به غان و غون کردن که شبیه کلامت خواهند 

بود، آغاز خواهد کرد.

• کودک تان به تدریج به درک عبارات همچو “نگاه کن” و کلامت مانند “مادر” 

و “پدر” رشوع خواهد کرد.

 • کودک تان دوست دارد با شام صحبت کند، بازی کند و از حرکات و آهنگ 

های ساده تقلید مناید.

درباره همه چیزها صحبت کنید
با طفل تان در مورد همه چیزهایی که اتفاق می افتد و توجه کودک تانرا جلب 

مینامید، صحبت کنید. در مورد غذا، لباس و آنچه که شام می بینید و آنچه که 

کودک انجام می دهد، صحبت کنید. به کودک خویش به دقت گوش بدهید که 

به این شیوه کودک مایل به ادامه صحبت میگردد. وقت کافی بدهید!

از کلامت متنوع و تکرار کار بگیرید
صدا های کودک را تکرار کنید، حدس بزنید که این چه معنی میدهد و آن را 

به کلامت مبدل سازید. قبل از ادامه صحبت تان صرب کنید تا کودک با صدا یا 

حرکت پاسخ دهد. کودک از همین حاال صحبت کردن به نوبت را یاد میگیرد و 

ارتباط بین واژه ها و اشیاء را درک میکند.

زبان را بطور وسیلٔه بازی به کار بربید
آهنگ برسایید، قافیه سازی و شعر های عامیانه را بخوانید و بازی های 

را که در آن آهنگ ها خوانده میشوند، بازی کنید. از انگشتان دست و پا 

استفاده کنید، خر خر و اشپالق کرده و شوخی کنید! در کتابخانه کتاب ها، 

آهنگ ها و موسیقی برای امانت گرفنت میرس است.

باهم بخوانید و صحبت کنید
هنگامی که کودک شام بتواند نگاه و جهت اشاره انگشت شام را دنبال کند، 

استفاده از کتاب ها که در آن توسط انگشت به عکس ها اشاره میشود، یک 

تجربه بسیار جالب میباشد. با انگشت به تصاویر اشاره منوده و در مورد آن 

توضیح دهید. به آنچه که توجه کودک را جلب میکند، توجه کنید. در آغاز 

عالقه کودک کوتاه مدت میباشد اما رفته رفته توانایی و قدرت مترکز کودک 

افزایش میابد.

به زبان مادری خود صحبت کنید
صحبت کنید، آهنگ برسایید و به زبان مادری خود بخوانید. بخش عمده 

کودکان در جهان در محیط های چندزبانه زندگی میکنند و استفاده از 

چندین زبان در دوران رشد به جز فواید چیز دیگری را به بار منی آورد.

دولت به شورای فرهنگی وظیفه داده است تا خواندن را ترویج دهد و

انکشاف زبان کودکان خردسال را تحریک مناید. Bookstart رسمایه گذاری

ملی یی است که به والدین و بزرگساالن در مجاورت کودکان تعلق میگیرد.
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•  در مورد بوک استارت Bookstart در اینجا بیشرت بخوانید: 

www.bokstart.se    

•  اگر در مورد انکشاف زبان فرزند خویش نگران هستید، به مرکز 

    صحی اطفال مراجعه کنید. شام میتوانید در مورد انکشاف زبان 

    فرزند خویش با کارکنان کودکستان نیز صحبت کنید



زبان کودک از 
سن در حدود 

1 سالگی

کمی در بارٔه زبان کودک تان از سن 1 سالگی
• کودک میخواهد با استفاده از حرکات و صدا به شام چیزی بگوید.

• کلامت نخستین کودک در باره چیزهایی میباشد که هم اکنون در اطراف اش 

وجود داشته میباشند، مانند توپ، بازیچه یا خرسک و واژه ها مانند نگاه کردن.

• کودک تان کلامت بیشرتی را نسبت به آنچه که میتواند بیان کند، درک میکند 

اما برای ترشیح و تبرصه به کمک شام نیاز دارند.

عالقمندی کودک تان را تعقیب کنید
شام میتوانید همه چیزهایی را که در زندگی روزمره مشاهده میکنید و انجام 

میدهید، برای انکشاف زبان کودک مورد استفاده قرار دهید. چیزهایی را که 

همین حاال توجه کودک را جلب مینامید، نام بربید. هنگامی که کودک میگوید 

“دآ” و به گربه اشاره میکند، شام میتوانید پاسخ دهید: بلی، این یک گربه است. 

آیا گربه را دوست داری؟ به خاطر داشته باشید که به پاسخ کودک تان انتظار 

بکشید.

متوجه باشید و گوش بدهید
هنگامی که به کودک خویش توجه کامل میدهید و به او به دقت گوش 

میدهید، کودک تان احساس میکند که شام فکر میکنید پیام او مهم است و 

توسط گفنت یک کلمه، اشاره و یا به شیوه دیگری چیزی را به شام القا میکند. 

پاسخ شام به کودک میاموزد که ما باید نوبت حرف زدن را در جریان گفت و 

شنود رعایت کنیم.

زبان را بطور وسیلٔه بازی به کار بربید
آهنگ برسایید، قافیه سازی و شعر های عامیانه را بخوانید و بازی های را که در 

آن آهنگ ها خوانده میشوند، بازی کنید. از انگشتان دست و پا استفاده کنید، 

خر خر و اشپالق کرده و شوخی کنید!

نوآوری کنید و رشح دهید
قصه کنید که خرسک چه میکند یا بوس در بیرون به کدام طرف روان است. 

درباره تصاویر خویشاوندان و دوستان صحبت کنید. کودک نیاز به چندین 

بار شنیدن واژه های جدید در مناسبات مختلف دارد.

کتاب های مصور ساده را بخوانید
حاال شام میتوانید از کتاب های مصور استفاده منایید. در ابتدا شام باهم به 

تصاویر نگاه و اشاره میکنید. در آغاز برای کودک آسانرت میباشد که شام به 

زبان خود قصه کنید ولی رفته رفته کودک میتواند به منت کتاب گوش دهد. 

در کتابخانه میتوانید توصیه ها در مورد کتاب های که میتوانید بطور امانت 

به خانه بربید، دریافت کنید.

به زبان مادری خود صحبت کنید
صحبت کنید، آهنگ برسایید و به زبان مادری خود بخوانید. بخش عمده 

کودکان در جهان در محیط های چندزبانه زندگی میکنند و استفاده از 

چندین زبان در دوران رشد به جز فواید چیز دیگری را به بار منی آورد.

بیشرت آگاهی حاصل منایید
•  در مورد بوک استارت Bookstart در اینجا بیشرت بخوانید: 

www.bokstart.se    

•  اگر در مورد انکشاف زبان فرزند خویش نگران هستید، به مرکز 

    صحی اطفال مراجعه کنید. شام میتوانید در مورد انکشاف زبان 

    فرزند خویش با کارکنان کودکستان نیز صحبت کنید

دولت به شورای فرهنگی وظیفه داده است تا خواندن را ترویج دهد و

انکشاف زبان کودکان خردسال را تحریک مناید. Bookstart رسمایه گذاری 

ملی یی است که به والدین و بزرگساالن در مجاورت کودکان تعلق میگیرد.
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زبان کودک از 
سن در حدود 

18 ماهگی

کمی در بارٔه زبان فرزند تان از سن 18 ماهگی
• شامر زیادی از کودکان در این سن و سال در حدود 200 واژه های را که در 

زندگی روزمره استفاده میشوند، درک میکنند.

• کودک برخی از واژه ها را به میل خود بکار میربد، اما واژه ها ممکن است 

معنای مختلف در مناسبات مختلف داشته باشند.

• برخی از کودکان به ترکیب منودن واژه ها مانند “مادر موتر” یا “پدر آنجا” 

آغاز میکنند.

با یکدیگر زیاد صحبت کنید
در مورد آنچه که در موقعیت های مختلف انجام میدهید، صحبت کنید. کودک 

را از آنچه که اتفاق میافتد، در جریان بگذارید و آنچه را که انجام میدهید نام 

بربید. به نظر و اندیشه کودک تان به دقت گوش دهید. وقت زیادی را برای 

کودک تان اختصاص دهید.

آنچه را که کودک تان میگوید، تأیید کنید و انکشاف دهید
هنگامی که شام واژه های کودک تان را به کار برده واژه های جدیدی را اضافه 

میکنید، به کودک خود کمک میکنید تا زبان خود را انکشاف دهد. کودک اغلب 

از کلامت خود استفاده میکند. کودک را تصحیح نکنید بلکه خود تان از واژه 

درست استفاده کنید که بدین ترتیب کودک میشنود که این واژه چطور تلفظ 

میشود.

به جهان کودک ارتباط برقرار کنید
اگر با اشیای که کودک از قبل با آن آشنایی دارد رابطه برقرار کنید، فراگیری 

چیزهای جدید آسان خواهد بود. اگر شام به تصویر یک جوره پتلون نگاه 

میکنید، شام میتوانید به پتلون کودک تان اشاره کنید و بگویید: تو هم مانند 

کودک که در کتاب است، پتلون داری.

باهم بخوانید و صحبت کنید
حاال کودک از کتاب های قسامقسم که شام میتوانید پیرامون آن باهم 

صحبت کنید، لذت میربد. در مورد رویداد های که در کتاب ها حکایت 

میشوند، پرسش های باز مطرح کنید و آنرا به تجربه های کودک ربط دهید: 

تو چه فکر میکنی...؟ یادت می آید که...؟

به زبان مادری خود صحبت کنید
صحبت کنید، آهنگ برسایید و به زبان مادری خود بخوانید. بخش عمده 

کودکان در جهان در محیط های چندزبانه زندگی میکنند و استفاده از 

چندین زبان در دوران رشد به جز فواید چیز دیگری را به بار منی آورد.

•  در مورد بوک استارت Bookstart در اینجا بیشرت بخوانید: 

www.bokstart.se    

•  اگر در مورد انکشاف زبان فرزند خویش نگران هستید، به مرکز 

    صحی اطفال مراجعه کنید. شام میتوانید در مورد انکشاف زبان 

    فرزند خویش با کارکنان کودکستان نیز صحبت کنید

دولت به شورای فرهنگی وظیفه داده است تا خواندن را ترویج دهد و

انکشاف زبان کودکان خردسال را تحریک مناید. Bookstart رسمایه گذاری

ملی یی است که به والدین و بزرگساالن در مجاورت کودکان تعلق میگیرد.
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زبان کودک از 
سن در حدود 

3 سالگی

کمی در بارٔه زبان طفل تان از سن 3 سالگی
• بسیاری از کودکان حاال در حدود چند صد واژه را درک میکنند. کودکان 

واژه ها را ترکیب منوده از آن جمله ها میسازند و رشوع به مکامله های کوتاه 

میکنند.

• کودک پرسش های زیادی را مطرح میکند و درک میکند که واژه ها را به چه 

شیوه به کار بربد و اینکه با واژه میتوان بازی کرد.

• کودک تان به قصه کردن و تعریف کردن آنچه که تجربه کرده است آغاز 

میکند و شنیدن آنچه را که شام در میان میگذارید، دوست دارد.

کشف منودن حروف و کلامت
شامر زیادی کودکان در سن و سال کودکستان در مورد حروف و واژه کنجکاو 

میباشند. هرگاه کودک تان عالقه مندی نشان دهد، به تابلو ها و بسته بندی ها 

اشاره منوده و آنرا بخوانید. عالمت ها و نشانه ها در اطراف را نیز باهم کشف 

کنید و در مورد مفهوم آن صحبت کنید.

کلامت جدید را توضیح دهید
برای آنچه که در زنده گی روزمره رخ میدهد و مشاهده میکنید، ترجیحاً از واژه 

های جدید استفاده کنید. واژه های را که کودک مفهوم آنرا درک منیکند، توضیح 

دهید، بطور مثال بحر یک قسم جهیل است، ولی بسیار بزرگ میباشد. یا: وقتی 

که ما به ساحل میرویم، در بحر آبباری میکنیم.

گفت و شنود کنید
راجع به آنچه که در طول روز اتفاق افتاده باشد، صحبت کنید. چیزی را که 

شنیده یا مشاهده کرده باشید که کودک در کودکستان انجام داده است، پیگیری 

کنید و از کودک تان بخواهید که بیشرت قصه کند.

بخش عمده کودکان 3 ساله متام واژه را مانند ما بزرگساالن تلفظ منیکنند. 

هنگامی که واژه یی را میشنوید که اشتباه تلفظ میشود، میتوانید آنرا درست 

ادا کنید و بدین ترتیب کودک آنرا باالخره به درستی تلفظ خواهد کرد.

باهم بخوانید
هر روز چند لحظه را به خواندن اختصاص دهید. بسیاری از کودکان عالقه 

دارند که کتاب مورد عالقه خویش را بار بار بخوانند. کتاب های مصور اکنون 

میتوانند داستان های نسبتاً پیچیده تری را داشته باشند اما هنوز هم باید از 

اسرتاتیژی صحبت-قصه استفاده صورت گیرد.

کودک تان را به بحث در مورد محتوای کتاب ترغیب منایید و کودک را 

تشویق کنید که در عین حال سواالت مطرح کند. وقتی که کودک تان سوال 

مطرح میکند، سخن خویش را قطع کنید، گوش دهید و باهم فکر کنید.

به خاطر داشته باشید که بازی کردن بهرتین راه یادگیری برای کودک 

است. لذا بازی کنید، بخوانید، آواز بخوانید و باهم قصه کنید. قافیه سازی، 

شعر های عامیانه و آهنگ هنوز هم خوشحال میکند. خواندن کتاب بهرتین 

شیوه برای یاد گرفنت واژه های جدید است!

به زبان مادری خود صحبت کنید
صحبت کنید، آهنگ برسایید و به زبان مادری خود بخوانید. بخش عمده 

کودکان در جهان در محیط های چندزبانه زندگی میکنند و استفاده از 

چندین زبان در دوران رشد به جز فواید چیز دیگری را به بار منی آورد.

•  در مورد بوک استارت Bookstart در اینجا بیشرت بخوانید: 

www.bokstart.se    

•  اگر در مورد انکشاف زبان فرزند خویش نگران هستید، به مرکز 

    صحی اطفال مراجعه کنید. شام میتوانید در مورد انکشاف زبان 

    فرزند خویش با کارکنان کودکستان نیز صحبت کنید
دولت به شورای فرهنگی وظیفه داده است تا خواندن را ترویج دهد و

انکشاف زبان کودکان خردسال را تحریک مناید. Bookstart رسمایه گذاری

ملی یی است که به والدین و بزرگساالن در مجاورت کودکان تعلق میگیرد.
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