
 کودکان مبنای زبان خود را طی سه سال اول زندگی خود بنیاد

 می نهد. آنها زمانی طوالنی پیش از آنکه حرف بزنند رشوع به توسعه

 زبان خود می کنند.  بهمین دلیل شام بعنوان پدر یا مادر نقش مهمی

 بازی می کنید.  با فرزند خود حرف بزنید، آواز بخوانید، بخندید و

 مطالعه کنید! از زبان مادری خود استفاده کنید. کودک می تواند

همزمان چندین زبان را یاد بگیرد.
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Bokstart یک رسمایه گذاری رسارسی است 

  که مخاطب آن والدین و بزرگساالن پیرامون

 کودکان خردسال )صفر تا ٣ سال( می باشند، با

 این هدف که رشد زبانی زودرس ترغیب شود.
bokstart. se



 اینکار با زبان آغاز می شود
 چرا ترغیب کردن رشد زبانی کودک مهم است؟ زیرا زبان

 مبنای یادگیری را بنیاد می نهد. و زبان رابطه بین شام و

 فرزندتان را استحکام می بخشد.

 پیش از آنکه کودک حرف زدن با
 واژ ه  ها را بیاموزد از

 طریق بازی زبان را شکوفا کنید، بعنوان مثال کودکان از

 طریق صدا درآوردن، اشاره و گوش دادن حرف می زنند.

 صداهای کودک را تقلید کنید، با واژه جواب دهید و یا با

یک حالت صورت بامزه.

 در مورد کاری که می کنید حرف بزنید
  در مورد کاری که باهم انجام می دهید حرف بزنید، مثل

 استحامم یا خرید مواد غذایی. بدین ترتیب کودک از قبل

 توجه اش به آنچه شام تعریف می کنید جلب شده و آسان تر

 واژه های جدید را یاد می گیرد.

 واژه های جدید به کودک بدهید
 آنچه کودک می گوید را تکرار کنید و چند کلمه به آن

 اضافه کنید. اگر کودک می گوید »نگاه کن خانه« شام

 می توانید بگویید »آره، نگاه کن چه خانه زرد بزرگی«.  از

 واژه های جدیدی در موقعیت های مختلف استفاده کنید.

 شام می توانید بگویید: »حاال می خواهیم نظافت کنیم«.

 اسباب بازی ها را متیز کن! نگاه کن، بابا نظافت می کند.

 می توانی به من در نظافت کمک کنی؟«

 

مبالغه کنید
 ترجیحا با زبان بدن، شکلک  و تاکید مبالغه کنید. بدین

 ترتیب فهمیدن برای کودک آسان تر می شود. شام می توانید

 با دستهایتان نشان دهید چقدر چیزی بزرگ است. و یا اگر

 چیزی رسد است نشان دهید که رسدتان شده است. ترجیحا

 بر روی واژه های مهم و جدید تاکید کنید. بعنوان مثال«

 »چراغ را می بینی؟«

 

 پرسش هایی مطرح کنید
 از انواع مختلفی از پرسش ها استفاده کنید. شام می توانید

 پرسش هایی مطرح کنید مانند: »پنجره کجاست؟« بدین

 ترتیب کودک از طریق اشاره کردن پاسخ می دهد. اگر

 کودک پاسخ نداد، می توانید خودتان پاسخ دهید - بدین

 ترتیب نشان می دهید چگونه باید از آن واژه استفاده کرد.

 

 بگوئید: من می خواهم بدانم ”
 بجای آنکه بپرسید: ”آن اسب چکار می خواهد بکند؟«

 می توانید بگویید »من می خواهم بدانم آیا آن اسب گرسنه

 است«. بدین ترتیب پرسش مذکور بازتر احساس می شود، و

 شام می توانید کودک را مجبور کنید بیشرت رشح بدهد.

 

EN BRA BÖRJAN!

زبان فرزند شام




