
 بخش بزرگی از توسعه زبان قبل از آنکه کودک زبان به صحبت بگشاید

 اتفاق می افتد. در اینجا هفت پیشنهاد به شام داده می شود در مورد

اینکه چگونه می توانید به کودک خود برای یافنت زبان کمک کنید

 با نوزاد خود بازی
 کنید، آواز بخوانید

و صحبت کنید!

زبان مترین کنید– 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



  حرف بزنید، حرف بزنید، حرف
 بزنید

 کودک باید بشنود تا خودش بتواند حرف بزند.

 مهم نیست در چه مورد حرف می زنید - زبان

 کودک در اثر شنیدن حرف زدن شام رشد

 می کند!

 ترغیب به حرف زدن کنید
 موقعیت هایی بوجود بیاورید که در آن کودک

 نیاز به حرف زدن پیدا کند.. یک اسباب بازی

 یا غذای جذاب در برابر خود گذاشته و اجازه

 دهید کودک بگوید اسباب بازی یا غذا را

  می خواهد.

 

  از زبان مادری خود استفاده
 کنید

 به زبان مادری خود حرف زده، آواز خوانده

 و کتاب بخوانید. اگر از زبان مادری خود

  استفاده کنید زبان کودک بیشرت رشد می کند.

 کودکان خردسال می توانند چندین زبان را

  همزمان یاد بگیرند.

  بگذارید کودک اشاره کند
 فرزند شام قبل از آنکه حرف زدن را یاد بگیرد

 خیلی کلامت را می فهمد. از اشیائی بپرسید که

 کودک می تواند به آنها اشاره کند. بدین ترتیب

 متوجه می شوید همین حاال هم کودک چقدر

 می فهمد.

  در مورد کاری که می کنید
 حرف بزنید

 در مورد کاری که با هم انجام می دهید حرف

 بزنید. اگر با یک قطار بازی می کنید و شام

 درباره قطار تعریف کنید برای کودک ساده تر

  است تا واژه جدید را به آن چیز پیوند بدهد.

 

  بخوانید و حرف بزنید
 یک کتاب چیزهای زیادی برای حرف زدن

 در اختیار می گذارد. عالوه بر این زمان لذت

 بخشی را نیز با هم خواهید داشت.  با هم

 به تصویرهای کتاب نگاه کرده و درباره آنها

 حرف بزنید!

 

  کتاب ها را بخوانید، در مورد
 آنها حرف بزنید و با آنها بازی

 کنید، ترجیحا هر روز!
 با صدا و حرکات مبالغه کنید. کودکان

 خردسال از تضادها خوششان می آید. اگر

 مبالغه منوده و بر آنچه می گویید با صدا و

  حرکاتی تاکید کنید، آنها بهرت یاد می گیرند.

 بعنوان مثال بگویید: »ببین چه توپ بزرگی«

 و باصدا و دستها نشان دهید چقدر آن توپ

 بزرگ است.
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EN BRA BÖRJAN!

زبان مترین کنید– 7 پیشنهاد




