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بخوان
بدین گونه میتوانید که همراه با کودکتان کتاب خوانی منائید  

نوشته 

منونه ها

”Ib siger godnat til en gris” 



قبل از خواندن
کودکتان را به کتاب عالقمند می کنید اگر اینکه قبل از    

رشوع به خواندن راجع به آن با هم صحبتی داشته باشید 

منونه ها

 اسم کتاب این است  ایب به یک خوک شب به خیر میگوید  

 چه کسی را بر روی جلد کتاب می بینی

ایب چه چیزی در دستانش دارد  

آیا شده که شام تو کیسه خواب بخوابی

فکر می کنی ایب چه کاری باید  بکنه

شاید باید بره گردش   

پشت کتاب کمی در مورد موضوع کتاب نوشته شده است

یادته وقتی که ما گردش رفته بودیم    چطور بود برات  

در عین خواندن
شام کودکتان را در درک محتوی کتاب کمک میکنید اگر اینکه در عین خواندن، راجع به آن  

 صحبتی هم داشته باشید 

منونه ها

عکس را ببین  ایب کجا است  در شهر و یا در جنگل

فکر میکنی که شب است و یا روز  چه جوری میشه فهمید

ایب می خواهد چه کار کنه  به تصویر چادر اشاره کنید

چوب دفاعی چیه   چرا ایب یک چوب دفاعی دستشه  

فکر میکنی چه کسی بیرون چادر ایستاده   عکس را نگاه کن

خوک چه حالتی داره   چه شکلی هستی وقتی که ناراحتی و یاوقتی که شادی

فکر میکنی ایب به خوک چی میگه    فکر کنم که ایب  

ایب  داره چه کار میکنه  فکر کنم که 

تو صفحه آخر ایب ماه رو برانداز میکنه و حاال هم من  تو رو

برانداز میکنم   نشان بدهید   ببین آیا تو هم میتونی برانداز بکنی

داستان چطور متام میشه  آیا ایب ناراحت است و یا که شاد      

بعد از خواندن
شام کودکتان را در درک محتوی کتاب کمک میکنید اگر اینکه بعد از خواندن هم  

راجع به آن  صحبتی داشته باشید 

منونه ها

  کدام صفحه کتاب برایت جالبرت بود این جا چه اتفاقی میافته

یادت هست که این جا بود که 

ایب چه حالتی داشت وقتی که سایه خوک را بیرون چادر دید 

به نظرم او

آیا شده تا حاال برتسی

 من وقتی میرتسم شکلم این جوریه  شام چه شکلی میشی

من میرتسم از     شام از چی میرتسی

چرا ایب آخر داستان دیگه منیرتسید

به نظرت رفتار ایب با خوک چطور بود  

آیا ایب مهربان بود ویا بد جنس

یادته وقتی که بهت کمک شد  چه احساسی داشتی

بهمراه کودکان بزرگرت شیرخوارگاه میتوانید که به منت کتاب اشاره کنید و در مورد 

شکل و صدای حروف و کلامت صحبت کنید

منونه ها

این جا نوشته اوف

 خوک چه صدائی داره   سگ چه صدائی داره

خوک مثل پوک   بیا کلامت دیگری مثل خوک و پوک پیدا کنیم     

    

این جا نوشته مامان که با حرف م رشوع میشه - م م م م

می بینی که م مثل مامان و مثل اسم خودت مریم است   

اگر کودک به سواالت شام پاسخ ندهد در این صورت میتوانید که جوابهائی به او 

توصیه کنید و یا اینکه خودتان سواالت را

پاسخ دهید و یا اینکه جواب کودک را تکرار کرده و تکمیلش کنید و در ضمن به یاد 

داشته باشید که جوابهای کودکتان میتواند حرکات بدن و حالت چهره هم باشد  

سعی کن ببین کی هستش

بله این سگه است که اسمش ایبه و این هم یک خوک

فکر میکنی این جا داره چه 

اتفاقی می افتد

اوه اوه

سگ

بله ایب میرتسه چونکه یک سایه بیرون چادر می بینه

»ایب به یک خوک شب به خیر میگوید«
 

    Peter Nordahl & Rasmus Bregnhøi نوشته


