
 يضع األطفال أساس لغتهم خالل السنوات الثالث األوىل من حياتهم.

 ويبدأون يف تطوير لغتهم قبل وقت طويل من بدء الكالم. وأنت كوالد

 لديك لهذا السبب دور فريد. تحّدث وغني واضحك واقرأ مع طفلك!

 استخدم لغتك األم. ميكن للطفل تعلّم العديد من اللغات يف نفس

الوقت.
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 الوالدين واألشخاص الكبار الذين يتواجدون

 بالقرب من األطفال بسّن )0-3 سنوات(،

 ويهدف اىل تحفيز تطوير اللغة يف مرحلة

 مبكرة.
bokstart.se



  يبدأ مع اللغة
 ملاذا من املهم تحفيز تطّور لغة الطفل؟ ألن اللغة تضع

 األساس لعملية التعلّم بأكملها. كام أّن اللغة تقّوي العالقة

بينك وبني طفلك.

دع اللغة تأيت من اللعب.
  قبل أن يتعلم األطفال التحدث بالكلامت، فإنهم يتحدثون

 عىل سبيل املثال بإصدار األصوات واإلشارة واالستامع. قلّد

صوت الطفل، قم بالرد بالكلامت أو بتعبري وجه ظريف.

  تحدث عام تفعله
   تحدث عن األشياء التي تفعالنها مًعا، مثل السباحة أو

 التسوق لرشاء الطعام. حينها ينّصب اهتامم الطفل بالفعل

عىل ما تصفه ويصبح له من األسهل تعلم كلامت جديدة.

 امنح الطفل كلامت جديدة
  كرر ما يقوله الطفل وأضف اليه بضع كلامت. إذا قال

 الطفل »انظر إىل املنزل« ميكنك حينها أن تقول »نعم ،

 انظر يا له من منزل أصفر كبري«. استخدم كلامت جديدة

 يف سياقات مختلفة. ميكنك أن تقول ، »اآلن دعونا ننظف.

 لنّنظف املكان من األلعاب! انظر  بابا يقوم بالتنظيف. هل

 ميكنك مساعديت بالتنظيف؟ »

 بالغ
 ال ترتدد يف املبالغة يف لغة الجسد وتعابري الوجه ودرجة

 الصوت والرتكيز عىل بعض املقاطع الصوتية. سيسّهل هذا

 عىل الطفل الفهم. ميكنك أن تظهر بيديك مدى ضخامة يشء

 ما. أو تُظِهر أنك تشعر بالربد عندما يكون هناك يشء بارد. ال

 ترتدد يف التأكيد عىل الكلامت املهمة والجديدة. عىل سبيل

املثال »هل ترى املصباح؟«

 

اطرح اسئلة
 استخدم أنواعاً مختلفة من األسئلة. إذ ميكنك أت تسأل

 »أين الشبّاك؟« وميكن للطفل عندئذ أن يجيب عن طريق

 اإلشارة. وإذا مل يُجب الطفل نفسه – ميكنك أن تّوضح

للطفل كيف ميكن استخدام الكلامت.

 

 ُقل »أنا أتساءل«
 بدالً من أن تسأل: »ماذا سيفعل الحصان؟« ميكنك القول

 » أتساءل ما إذا كان الحصان جائعاً.« بهذه الطريقة يبدو

 السؤال أكرث اتساعاً وانفتاحاً، وميكنك أن تجعل الطفل

 يتحدث أكرث.

EN BRA BÖRJAN!
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