
 يحدث الكثري من تطّور اللغة قبل أن يتمكن الطفل من الكالم. نقدم

هنا سبع نصائح عن كيفية مساعدة طفلك للعثور عىل اللغة!

 العب/ي، غني،
 وتكلّم/ي مع طفلك

الرضيع

 تدرّب عىل اللغة – 7 نصائح
فة

قا
الث

س 
جل

 م
ن

 م
ءة

قرا
 لل

يج
رو

د ت
موا  بوكستارت             جهد وطني مّوجهة اىل

 الوالدين واألشخاص الكبار الذين يتواجدون

 بالقرب من األطفال بسّن )0-3 سنوات(،

 ويهدف اىل تحفيز تطوير اللغة يف مرحلة

 مبكرة.
bokstart.se



 تكلّم، تكلّم وتكلّم
 يجب أن يستمع الطفل ليك يتمكن بنفسه

 من فعل ذلك. وال يّهم عاّم تتكلّم –  فإن لغة

 الطفل تنمو عند سامعه اياك تتكلّم.

 اجذب الطفل للكالم
 أخلق ظروفاً يكون فيها الطفل بحاجة اىل

 أن يتكلّم. ضع أمامه لعبة ظريفة أو طعام

 شهّي واجعل الطفل يقول بأنه يريد اللعبة أو

  الطعام.

 

  استعمل لغتك األم
 تكلّم وغّني واقرأ بلغتك االم. إذ تتطور لغة

 الطفل أكرث إذا استعملت لغتك األم. هذا

 ويستطيع األطفال الصغار أن يتعلموا عّدة

  لغات يف نفس الوقت.

  بدع الطفل يؤرش عىل األشياء
 يفهم طفلك العديد من الكلامت قبل أن يتعلم

 الكالم. اسأل عن أشياء ميكن للطفل أن يشري

 اليها. عندها ستكتشف مقدار ما يفهمه الطفل

 فعالً.

  تكلّم عاّم تفعله
 تحدثا سوية عاّم تفعله. إذا كنتام تلعبان بلعبة

 قطار وتتحدث أنت عن القطار  يصبح من

 األسهل عىل الطفل أن يربط الكلامت الجديدة

 مع ذلك اليشء.

 

  اقرأ واحيك
 ميكن لكتاب أن مينح الكثري من املواضيع التي

 تتحدثان عنها. عالوة عىل أنكام ستستمتعان

 سويًة بوقت مريح. شاهدا وتكلام معاً عن

 الصور املوجودة يف الكتاب!

  ال ترتدّد بأن تقرأ وتتكلّم
 وتلعب مع الكتب كل يوم!

 بالغ يف الصوت والحركات. ذلك أّن األطفال

 الصغار يحبون األمور املتفاوتة واملتباينة

 ويتعلمون بسهولة أكرب إذا بالغت وشددت

 عىل ما تقوله بصوتك وحركاتك. قُل عىل سبيل

 املثال: »انظر يا لها من كرة كبرية« ، وأظهر

 بصوتك ويديك حجم الكرة.
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EN BRA BÖRJAN!

زبان مترین کنید– 7 پیشنهاد




