زبان کودک
از حدود
 ۶ماهگی
مطالب کوتاهی پیرامون زبان فرزند شام از  ۶ماهگی

• فرزند شام چیزهایی زیادی را برای کشف کردن در جهان دارد! چیزی که کودک به
آن نگاه میکند را ببینید و کلمهای برای آن به او بدهید .با یکدیگر به کشف همه
چیزهای هیجان انگیز ،چه کوچک و چه بزرگ ،بپردازید!
• همین حاال هم فرزندتان با شام حرف میزند :از طریق شکلک درآوردن ،صداها و
حرکات .بزودی کودک رشوع میکند و از خودش صداهایی در میآورد که شبیه کلمه
است.
• بزودی فرزند شام رشوع میکند به فهمیدن عباراتی مانند «ببین» و کلامتی مانند
مادر و پدر .فرزند شام عاشق آن است که با شام حرف بزند ،بازی کند و در انجام
بازیهای حرکتی ساده و خواندن شعرهای قافیهدار ،باشام همراهی کند.

با زبان بازی کنید

آواز بخوانید ،قافیه و ترانه بسازید و بازیهایی با آواز انجام دهید .از
انگشتهای دست و پای خود ،بوق زدن و صدا درآوردن استفاده کنید و
شوخی کنید! در کتابخانه محل زندگی شام کتابها ،آوازها و موزیکهایی
وجود دارد که میتوانید امانت گرفته و به خانه بیاورید.

با یکدیگر گفتگوـ مطالعه کنید

وقتی کودک بتواندنگاه و اشاره انگشت شام را دنبال کند ،کتابهای مصور
اشارهای ( )Pekbokموضوع هیجانانگیزی جدیدی است که با آنها آشنا
میشود .به تصویرها اشاره کرده و در مورد آنها تعریف کنید .نسبت به
آن چیزهایی که فرزندتان به آنها عالقه نشان میدهد توجه کنید .در آغاز
در مورد همه چیز گفتگو کنید
این عالقمندیها کوتاه مدت است ،اما بزودی توانایی او برای مترکز کردن
با فرزند خود درباره همه چیزهایی که اتفاق میافتد و عالقه فرزند شام را به خود
جلب میکندحرف بزنید .در مورد غذاها ،لباسها ،چیزهایی که میبینید و کارهایی که افزایش مییابد.
کودک انجام میدهد صحبت کنید .فعاالنه به کودک گوش بدهید ،بدین ترتیب کودک
به صحبت کردن تشویق میشود .وقت کافی برای او بگذارید!

تنوع ایجاد کنید و دوباره از نو رشوع کنید

صدای کودک را تقلید کنید ،حدس بزنید معنای آن چیست و کلمهای برای آن به او
بدهید .قبل از ادامه دادن منتظر مبانید تا کودک با صدا یا حرکاتی به شام پاسخ دهد.
از همین حاال کودک یاد میگیرد که منتظر نوبت خود برای حرف زدن مباند و ارتباط
بین کلمه و اشیاء را درککند.

به زبان مادری خود حرف بزنید

به زبان مادری خود حرف بزنید ،آواز خوانده و کتاب بخوانید .بیشرت
کودکان جهان در محیطهای چند زبانه زندگی میکنند ،و بزرگ شدن با
بیش از یک زبان ،بیزیان بوده و تنها مزایایی را در پی خواهد داشت.

آگاهی بیشرتی بدست آورید

• مطالب بیشرتی درباره ( Bokstartپروژه رشوع کتاب)
در اینجا مطالعه مناییدwww.bostart.se :
• اگر در مورد رشد زبانی فرزند خود نگرانی دارید به
درمانگاه کودکان مراجعه کنید .شام همچنین میتوانید
پیرامون رشد زبانی فرزند خود با کارکنان کودکستان گفتگو منایید.
شورای فرهنگ از سوی دولت وظیفه دارد زمینه مطالعه کردن را فراهم منوده و رشد
زبانی کودکان خردسال را ترغیب کند .پروژه  Bokstartیک رسمایه گذاری فرهنگی
ملی است که مخاطب آن والدین و بزرگساالنی هستند که پیرامون کودک میباشند.
Persiska

زبان کودک
از حدود
 ۱سالگی
مطالب کوتاهی پیرامون زبان فرزند شام از یک سالگی

• کودک برای تعریف کردن چیزی برای شام از ژستها و صداهایی استفاده
میکند.
• اولین کلامت در مورد اینجا و اکنون است ،مانند توپ ،خرس اسباب بازی
( )Nalleو «ببین».
• فرزند شام کلامت بیشرتی از آنچه به زبان میآورد میفهمد اما برای تفسیر
کردن و اظهار نظر به کمک شام نیاز دارد.

چیزی برای تعریف کردن پیدا کنید

در مورد کاری که خرس اسباب بازی فرزندتان دارد انجام میدهد یا جایی
که اتوبوس بیرون خانه در حال رفنت به آنجاست ،تعریف کنید .در مورد
تصاویر بستگان و دوستان صحبت کنید .کودک نیازمند آن است که کلامت
جدید را چندین بار و در ارتباط با موضوعات گوناگون بشنود.

کتابهای مصور ساده بخوانید

اکنون میتوانید رشوع به استفاده از کتابهای مصور منایید .در آغاز به
تصاویر نگاه میکنید و باهم به آنها اشاره میکنید .در ابتدا و هنگامی که
عالقمندیهای فرزندتان را دنبال کنید
شام میتوانید از هرآنچه در زندگی روزمره میبینید و انجام میدهید در راستای خود شام تعریف میکنید کار آسانتر است ،اما بزودی کودک میتواند به
منت کتاب هم گوش فرا دهد .در کتابخانه محل زندگی شام توصیههایی برای
پرورش زبان فرزندتان بهره بگیرید .بر روی آنچه همین حاال توجه کودک را
به خود جلب منوده کلمهای بگذارید .هنگامی که کودک میگوید« :دا!» ،و به کتابهایی که میتوانید امانت گرفته و به خانه بربید ،میتوان دریافت منود.
گربهای اشاره میکند میتوانید پاسخ دهید« :بله ،این یک گربه است .از این
به زبان مادری خود حرف بزنید
گربه خوشت میآید؟» .بخاطر داشته باشید که منتظر مبانید تا کودک پاسخ
به زبان مادری خود حرف بزنید ،آواز خوانده و کتاب بخوانید .بیشرت کودکان
دهد.
جهان در محیطهای چند زبانه زندگی میکنند ،و بزرگ شدن با بیش از
یک زبان ،بیزیان بوده و تنها مزایایی را در پی خواهد داشت.
توجه نشان دهید و گوش دهید
هنگامی که توجه خود را تنها به کودک معطوف میمنایید و با دقت گوش
میدهید ،کودک احساس می کند بنظر شام پیامی که او میخواهد بدهد مهم
است ،و کلمهای میگوید ،به چیزی اشاره میکند و یا به روشی دیگر چیزی
را به شام منتقل میکند .کودک از پاسخهای شام میآموزد که انسان باید در
آگاهی بیشرتی بدست آورید
هنگام مکامله به نوبت گفتگو کند.
• مطالب بیشرتی درباره ( Bokstartپروژه رشوع کتاب)

با زبان بازی کنید

آواز بخوانید ،قافیه و ترانه بسازید و بازیهایی با آواز انجام دهید .از
انگشتهای دست و پای خود ،بوق زدن و صدا درآوردن استفاده کنید و شوخی
کنید!

Persiska

شورای فرهنگ از سوی دولت وظیفه دارد زمینه مطالعه کردن را فراهم منوده و رشد
زبانی کودکان خردسال را ترغیب کند .پروژه  Bokstartیک رسمایه گذاری فرهنگی
ملی است که مخاطب آن والدین و بزرگساالنی هستند که پیرامون کودک میباشند.

در اینجا مطالعه مناییدwww.bostart.se :
• اگر در مورد رشد زبانی فرزند خود نگرانی دارید به
درمانگاه کودکان مراجعه کنید .شام همچنین میتوانید
پیرامون رشد زبانی فرزند خود با کارکنان کودکستان گفتگو منایید.

زبان کودک
از حدود
 18ماهگی
مطالب کوتاهی پیرامون زبان فرزند شام از  ۱۸ماهگی

• بسیاری از کودکان در این سن حدود  ۲۰۰کلمه روزمره را میفهمند.
• خود کودک از برخی کلامت استفاده میکند ،اما این کلامت ممکن است در
موارد گوناگون ،معانی متفاوتی داشته باشند.
• برخی از کودکان رشوع به قراردادن کلامت در کنار یکدیگر میکنند ،بعنوان
منونه «مادر ماشین» ،یا «پدر آنجا».

با یکدیگر گفتگوـ مطالعه کنید

اکنون کودک از کتابهای گوناگون بسیاری لذت میبرد که با یکدیگر در
مورد آنها میتوانید صحبت کنید .پیرامون آنچه در کتابها اتفاق میافتد
پرسشهای آزادی مطرح منوده و آن را به تجربیات خود کودک پیوند
دهید «.تو چه فکر میکنی...؟ یادت میآید...؟».

به زبان مادری خود حرف بزنید

به زبان مادری خود حرف بزنید ،آواز خوانده و کتاب بخوانید .بیشرت کودکان
زیاد با یکدیگر حرف بزنید
در مورد کارهایی که در موقعیتهای گوناگون انجام میدهید حرف بزنید .برای جهان در محیطهای چند زبانه زندگی میکنند ،و بزرگ شدن با بیش از
یک زبان ،بیزیان بوده و تنها مزایایی را در پی خواهد داشت.
کودک در مورد آنچه دارد اتفاق میافتد تعریف کنید و برای کاری که انجام
میدهید کلمهای بکار بربید .با دقت به آنچه کودک تصور میکند و فکر میکند
گوش دهید .وقت کافی و زیادی به فرزندتان بدهید.

آنچه کودک میگوید را تایید منوده و آن را گسرتش دهید

هنگامی که از کلامت خود کودک استفاده میکنید و کلامت جدیدی به آن
اضافه میکنید ،به کودک برای پرورش دادن زبان خود کمک میکنید .کودک
اغلب از کلامت متعلق به خود استفاده میکند .گفته کودک را تصحیح نکنید
ِ
بلکه خودتان از کلمه درست استفاده کنید تا کودک ِ
درست تلفظ آن را
روش
بشنود.

با دنیای کودک پیوند برقرار کنید

آگاهی بیشرتی بدست آورید

• مطالب بیشرتی درباره ( Bokstartپروژه رشوع کتاب)
در اینجا مطالعه مناییدwww.bostart.se :
• اگر در مورد رشد زبانی فرزند خود نگرانی دارید به
درمانگاه کودکان مراجعه کنید .شام همچنین میتوانید
پیرامون رشد زبانی فرزند خود با کارکنان کودکستان گفتگو منایید.

یاد گرفنت چیزهای جدید سادهتر میشود اگر آن را به چیزهایی که کودک از قبل
با آنها آشنایی دارد ،پیوند دهید .اگر تصویری از یک شلوار میبینید ،میتوانید
به شلوار خود کودک اشاره منوده و بگویید« :تو هم شلوار داری ،درست مثل
کودک در این کتاب».

Persiska

شورای فرهنگ از سوی دولت وظیفه دارد زمینه مطالعه کردن را فراهم منوده و رشد
زبانی کودکان خردسال را ترغیب کند .پروژه  Bokstartیک رسمایه گذاری فرهنگی
ملی است که مخاطب آن والدین و بزرگساالنی هستند که پیرامون کودک میباشند.

زبان کودک
از حدود
 ۳سالگی
میتوانید آن را به شکل درست بگویید و کودک نیز به زودی آن را به شکل
مطالب کوتاهی پیرامون زبان فرزند شام از  ۳سالگی
• بسیاری کودکان اکنون بیش از چند صد کلمه را میفهمند .آنها کلامت را کنار درست خواهد گفت.
یکدیگر قرار داده و رشوع به برقرایمکاملاتی ساده میمنایند.
با یکدیگر کتاب بخوانید
• کودک پرسشهای بسیاری مطرح میکند و رشوع میکند به فهمیدن روش
این امر را به یک عادت تبدیل کنید که هر روز مدت کمی به خواندن
استفاده کردن از کلامت و اینکه انسان میتواند با این کلامت بازی کند.
کتاب بپردازید .بسیاری از کودکان به کتابی عالقمندند که مایلند بارها و
• فرزند شام رشوع میکند به تعریف کردن اتفاقاتی که برای او افتاده و
بارها هامن کتاب برایشان خوانده شود .اکنون کتابهای مصور میتوانند
دوست دارد هنگامی که شام تعریف میکنید گوش کند.
دارای ماجراهای پیچیدهتری باشند اما این امر هنوز هم مشمول موضوع
گفتگوـ مطالعه میباشد.
به کشف الفبا و واژهها بپردازید
کودک را به گفتگو در مورد موضوع کتاب دعوت کنید و او را ترغیب
بسیاری از کودکان در سنین کودکستان در مورد الفبا و واژهها کنجکاوند.
کنید در طول این مدت پرسشهایی مطرح کند .هنگامی که کودک پرسش
هنگامی که فرزندتان عالقه نشان میدهد ،تابلوها و منت روی بستهبندیها
میکند ،خواندن را متوقف کنید ،با یکدیگر گوش کرده و فکر کنید.
را بخوانید و به آنها اشاره کنید .همچنین با یکدیگر عالمتها و سمبلهای
بخاطر داشته باشید که بازی کردن ،روشی است که کودک برای آموخنت
پیرامون خود را کشف منوده و در مورد معنی آنها صحبت کنید.
بکار میبرد .بنابراین بازی کنید ،کتاب خوانده ،آواز بخوانید و باهم تعریف
کلامت جدید را توضیح دهید
کنید .هنوز هم شعرهای قافیهدار ،شعرهای کودکانه و آوازها لذت بخش
برای رشح آنچه در زندگی روزمره در حال اتفاق افتادن است و آنچه میبینید ،است .خواندن کتاب بهرتین روش برای یادگیری کلامت جدید است.
ترجیحاً کلامت جدیدی بکار بربید .کلامتی که کودک منیفهمد را توضیح دهید:
«دریا نوعی دریاچه است ،فقط کمی بزرگرت» .یا« :وقتی ما به ساحل میرویم ،به زبان مادری خود حرف بزنید
به زبان مادری خود حرف بزنید ،آواز خوانده و کتاب بخوانید .بیشرت کودکان
دردریا آبتنی میکنیم».
جهان در محیطهای چند زبانه زندگی میکنند ،و بزرگ شدن با بیش از
گفتگو کنید
یک زبان ،بیزیان بوده و تنها مزایایی را در پی خواهد داشت.
در مورد آنچه در طول روز اتفاق افتاده گفتگو کنید .آنچه را که شنیده یا
دیدهاید که کودک در کودکستان انجام داده پی گرفته و از کودک دعوت کنید تا
بیشرت تعریف کند.
آگاهی بیشرتی بدست آورید
کنند.
ی
من
تلفظ
بزرگساالن
ما
مانند
ا
ر
کلامت
همه
ساله
بیشرت کودکان سه
• مطالب بیشرتی درباره ( Bokstartپروژه رشوع کتاب)
هنگامی که کلمهای میشنوید که متفاوت بنظر میرسد،
در اینجا مطالعه مناییدwww.bostart.se :

Persiska

شورای فرهنگ از سوی دولت وظیفه دارد زمینه مطالعه کردن را فراهم منوده و رشد
زبانی کودکان خردسال را ترغیب کند .پروژه  Bokstartیک رسمایه گذاری فرهنگی
ملی است که مخاطب آن والدین و بزرگساالنی هستند که پیرامون کودک میباشند.

• اگر در مورد رشد زبانی فرزند خود نگرانی دارید به
درمانگاه کودکان مراجعه کنید .شام همچنین میتوانید
پیرامون رشد زبانی فرزند خود با کارکنان کودکستان گفتگو منایید.

