
 هنگامی که شام و فرزندتان کتابی را مطالعه می کنید و درباره آن

 صحبت می کنید، همزمان با آنکه تفریح می کنید و به شام خوش

 می گذرد، زبان فرزند شام نیز توسعه می یابد. در اینجا هفت پیشنهاد

در مورد نحوه مطالعه همراه با فرزند خود دریافت می کنید!

 مطالعه کردن با هم
 جادویی است!

همراه با فرزند خود مطالعه منایید – 7 پیشنهاد
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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



  مطالعه = لذت
 تلویزیون، تلفن همراه و رایانه را خاموش

 کنید. در آغوش هم در حالتی راحت، بنشینید.

حاال زمان مطالعه است!

  در مورد کتاب صحبت کنید
 صحبت کردن با هم حداقل به هامن اندازه

 خود مطالعه اهمیت دارد. در هامهنگی و

 بازی گروهی بین کودک و بزرگسال زبان رشد

 می کند.

 

  اجازه دهید عالقه کودک
هدایت کند

 ترجیحا اجازه دهید عالقه کودک عمل خواندن

 را به پیش بربد. آیا تصویر خاصی هست که

 مورد عالقه کودک می باشد- توقف منوده و

 درباره آن حرف بزنید.

 

 با کلامت خود تعریف کنید
 به تصاویر اشاره منوده و تعریف کنید.

 براساس عالقه و تجربه های کودک حرکت

 کنید. از زبان مادری خود استفاده کنید. بدین

 ترتیب همه زبان های کودک بیشرت توسعه پیدا

 می کند.

 

  پرسش هایی مطرح کنید
 از طریق مطرح کردن پرسش هایی کودک را

 درگیر کنید. ترجیحا پرسش هایی مطرح کنید

  که تنها با بله یا نه به آنها پاسخ داده نشود.

 بدین صورت کودک از کلامت بیشرتی برای

 پاسخ دادن استفاده می کند و این امر زبان را

 توسعه می بخشد.

  با احساس کتاب بخوانید و
 تفریح کنید

 نشان دهید که رسوکار داشنت با کتاب  کیف

 دارد. بدین ترتیب فرزند شام نیز اینگونه فکر

 خواهد کرد.  ترجیحا از صداها و حرکاتی

 استفاده کنید تا مطالب کتاب را به تصویر

  بکشید.

 

  با هم کتاب ها را انتخاب کنید
 ترجیحا بعضی وقت ها کتاب ها را با هم

 انتخاب کنید. کودک اجازه داشته باشد یک

 کتاب انتخاب کند و شام هم یک کتاب

 انتخاب کنید. انتخاب کردن جالب است، هم

 برای کودکان و هم  برای بزرگساالن!
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EN BRA BÖRJAN!

همراه با فرزند خود مطالعه منایید – 7 پیشنهاد




