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بخوان
کتابخوانی بهمراه کودکتان

صفر تا سه ساله



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

رشوع به خواندن راجع به آن با هم صحبتی داشته باشید 

به عنوان مثال میتوانید

کتاب را ملس کرده و ورق بزنید و در مورد تصاویرش صحبت کنید

راجع به عنوان کتاب و تصویر جلد صحبت کنید

در مورد موضوع احتاملی آن صحبت کنید

  پشت کتاب را ببینید

در مورد میزان اطالع کودکتان از داستان کتاب صحبت کنید 

بعد از کتابخوانی
شام کودکتان را در درک محتوی کتاب کمک میکنید اگر اینکه بعد از خواندن هم  راجع به آن  

صحبتی داشته باشید 

به عنوان مثال میتوانید
در مورد موضوع کتاب صحبت کرده و اشاره کنید

تصاویر کتاب را ببینید و از روی تصویر در مورد محتوایش صحبت کنید
 راجع به چیزهای آشنا برای کودک در کتاب حرف بزنید

در مورد قسمتهائی  از کتاب که  برای کودکتان جالب است صحبت کنید
در مورد کلامت جدید در کتاب صحبت و اشاره کنید

و از این کلامت  در ضمینه های دیگری نیر استفاده کنید

اشیاء موجود در کتاب را پیدا بکنید

اگر کودک به سواالت شام پاسخ ندهد در این صورت میتوانید که جوابهائی به او توصیه 
کنید و یا اینکه خودتان سواالت را

پاسخ گوئید و در ضمن میتوانید پاسخ کودک را تکرار کرده و
جمله را تکمیل منائید 

 بدانید که جواب کودک میتواند به شکل حرکات

 بدن و صورت هم باشد

در عین کتابخوانی 
که کودکتان را در درک محتوی کتاب یاری می کنید اگر

  در عین خواندن راجع به آن نیز صحبت کنید 

به عنوان مثال میتوانید

راجع به تصاویر صحبت بکنید و

   با کلامتتان  اشیا و اعامل و احساسات را بیان کنید

به تصاویر و متون اشاره کنید

در مورد معنی کلامت و اصطالحات صحبت و اشاره کنید  

در مورد نکته عالقه کودک صحبت کنید

چند جمله را خوانده و در مورد مفهوم آن صحبت کنید

در مورد موضوع احتاملی صفحه بعد صحبت کنید چرا که شاید 

 تصاویر بتوانند به کودکتان در حدس آن و بیانش کمک کند 

دی

بخوان - کتابخوانی بهمراه کودکتان صفر تا سه ساله

به نظرت این جا داره چه اتفاقی می افتد

خانه

به نظرت چه چیزی برات جالب بود

گرگ      دندانها

 بله گرگه دندانهای تیزی داره 

بله شال قرمزی تو راه خانه مادر بزرگش است

این جا رو ببین که شال قزمری است و چی میتونه باشه


