
 

بخوان
کتاب خوانی با همدیگر

صفر تا سه ساله





به عنوان والده شام شخص مهمی میباشید 

وقتی شام بهمراه کودکتان کتاب خوانی می کنید و در مورد کتاب با او صحبت می کنید 

زبان کودک و شناخت او از

 کتابها و نوشنت را تقویت می منائید

این امر در نحوه برقراری ارتباط کودکتان با دیگران و برداشت او از دنیای اطرافش تاثیر 

میگذارد

بدین صورت کودک زودتر به کالم و قصه هایتان گوش میدهد

 شام به هنگام کتاب خوانی با کودکتان و گفت و شنود با او در مورد کتابها، زبان 

کودکتان را تقویت می کنید



بخوان
کتاب خوانی با همدیگر

صفر تا سه ساله



به همراه کودکتان کتاب بخوانید  

چقدر زودتر رشوع به کتاب خوانی با کودکتان بکنید هامنقدر هم بهرت است

در ابتدا میتوانید کتابی با تصاویر و کلامت ساده که باعث توجه

 و گفت و شنود فی ما بین میشود را استفاده کنید از جمله کتب اشاره ای و 

یا ملسی را که شام به کودک اجازه ملس و ورق

 زدئنش را بدهید بدین ترتیب عالقه کودک به مطالعه به

   مرور زمان بیشرت خواهد شد

به کلامت و تصاویر اشاره کنید و جهت قرائت را به او نشان بدهید

 عادت به مطالعه نیاز به زمان دارد چقدر بیشرت با کودکتان کتاب بخوانید به 

هامن اندازه هم عالقه کودکتان به مطالعه بیشرت میشود



بهمراه کودکتان راجع به کتاب صحبت کنید
عقیده خوبی است که قبل، به هنگام و بعد از کتاب خوانی با کودکتان در مورد کتاب صحبت کنید 

 در این صحبت کودکتان نیاز دارد که شام راجع به تصاویر و محتوی کتاب توضیح دهید

وقتی که شام سواالت باز و کنجکاوانه را مطرح می کنید کودکتان فعاالنه تر در صحبت مربوط به کتاب رشکت می کند   این باعث تحریک زبانی کودک و 

عالقه او به حرف زدن میشود

کافی برای گوش دادن و پاسخگوئی بدهید  به کودکتان وقت

جواب میتواند حرکات بدن و حاالت چهره هم باشد 

شام میتوانید با کلامت خود کودکتان را در تعریف و توضیح دادن موضوع کتاب یاری کنید  

 هر قدر دانش و دایره لغات کودکتان بیشرت باشد به هامن اندازه هم بهرت محتوی کتابها را خواهد فهمید

سعی کنید که با حرکات و تصاویر کلامت را برای کودکتان ترشیح یا نشان دهید   

شام می توانید از اطالعات موجود در ورقه موسوم کنید کمک بگیرید اینگونه با کودکتان کتاب بخوانی به 

ببین این یک سگ است

سگه یک چوب دارد 



 هرچند کودکتان هنوز قادر به حرف زدن منیباشد 

اما او از

 طریق صدا،حرکات بدن و صورت با شام ارتباط 

برقرار می کند

 با کلامت خود به کودکتان کمک  کنید که صدا، 

حرکات بدن

 و صورتش را از طریق گقتاری بیان کند

سعی کنید که با کلامت خود تصاویر  و محتوی کتاب را 

توضیح دهید

گفته کودک رابه شیوه درست و پیرشفته تکرار کنید

  

 از کلامتی را که  فکر می کنید برای کودکان دشوار باشد 

 رصف نظر نکنید

ببین این یک سگ است

سگ

دآ

بله این یک ماشین است و این هم یک کامیون       

دآآ

سگه یک چوب دارد 





به هنگام کتابخوانی به همراه کودکتان لحظه ای از نزدیکی بین

شام خلق میشود

شام میتوانید بهنگام تعویض پوشک کودکتان و یا برروی تخت خواب یا اینکه نزدیک به هم روی کف اتاق نشسته و ضمن

امکان متاس چشم در چشم کتاب بخوانید

خواندن تکراری کتابها برای چندین بار عقیده خوبی است چرا که هر بار که کتابی خوانده میشود کلامت و موضوعات جدیدی 

برای صحبت در موردشان مطرح میشود

اگر کودک عالقه ای به شنیدن داستان کتاب ندارد میتوانید در مورد تصاویر کتاب با هم صحبت کنید

وقت مطالعه  با هم نزدیکی و انس ایجاد می کند

کنجکاوی کودک را تعقیب کنید و راجع به موضوع مورد 

عالقه او صحبت کنید

الزاما رضورتی نیست که کتاب را از اول تا آخر بخوانید



با زبان و محتوی کتاب بازی کنید

این میتواند به درک کودکتان از موضوع کتاب کمک کند

اگر اینکه شام و کودک نقش شخصیتهای کتاب را بازی کنید

شام میتوانید که شخصیتهای کتاب باشید و یا از اشیاء ملموس برای این کار استفاده کنید

خوابیده

بله، مامان بزرگ خوابیده

حاال گرگ میره رساغ مامان بزرگ 



Ja, vi har en næse, og  
elefanten har en snabel

ببین فی

بله، این یک فیل است که یک خرطوم هم دارد

بله ما بینی داریم و فیل 

هم یک خرطوم دارد

کلامت کتاب را  به توسط اشیاء و حرکات دست و بدن مرشوح تر توضیح دهید

در صورت امکان نقش موضوع کتاب را بازی کنید



با زبان، نوشتار و محتوی کتاب بازی کنید

به هنکام بازی با زبان، کودکتان متوجه زبان میشود 

شام میتوانید که کلامت و اسامی را با همدیگر و بصورت واضح و جالبی تلفظ کنید 

و با اشاره به نوشته کتابها و تابلوها و بهنگام  نوشن لیست خریدتان، کودکتان در مورد خواندن و نوشنت کسب 

یادگیری می کند  

 گوش کن اسپین هم قافیه است با این 

و این و اسپین هم قافیه است با کین



Ja, det er en slange. 
Og det er også bogstavet S

با کودکتان رسود  و هم قافیه خوانی کنید

کودکتان را متوجه نوشنت بکنید و نشان بدهید که شام اهل نوشنت و خواندن هستید

با اشاره به منت در مورد شکل و صدای حروف و کلامت صحبت کنبد

بله این یک مار است
و این هم حرف  م

مار

حرف م  مثل مار  

م م م م

کین



کتابهای بیشرتی را بیابید

شام میتوانید که کتب بیشرتی را در کتابخانه بیابید و یا در

از کتابدار کتابخانه برای یافنت کتابهای مفید کمک بگیرید

پیشنهاد درمودر سایر کتابها را میتوانید دراین سایت بیابید

در قفسه الکرتونیکی میتوانید کتب الکرتونیکی و صوتی را بیابید   
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 با کودکتان به زبانی که به آن تسلط دارید حرف بزنید 

اگر به زبان دیگری غیر از دامنارکی صحبت می کنید 

می توانید بهنگام صحبت در مورد کتاب از آن زبان نیاز استفاده کنید 

 به زبانی که به آن تسلط دارید  با کودکتان حرف بزنید

در ضمن میتوانید هم از زبان دامنارکی و هم  زبان مادری

برای صحبت در مورد کلامت و اصطاحات استفاده کنید
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