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پیرشفت مهارت های خواندن فرزندتان

فرزند شام بسته به میزان پیرشفتش در مهارت  خواندن از 

اسرتاتژی های مختلفی استفاده می کند. در آغاز، کودک اغلب بسیاری 

از کلامت را بر اساس تصاویر موجود در کتاب و طرح داستان، به یاد 

خواهد آورد و حدس خواهد زد.

کودک به تدریج حدس و گامنه های خود را با اولین حرف/ صدای 

کلمه مقایسه می کند. پس از آن، رشوع به استفاده از متامی صداهای 

حروف  می کند و آن ها را در قالب کلامت گردهم 

می آورد. به تدریج خواندن فرزندتان خودکار و روان تر می شود.

به فرزندتان در خواندن کلامت کمک کنید

وقتی کلامتی وجود دارند که فرزندتان قادر به خواندن آنها نیست از 

طرق ذیل می توانید به او کمک کنید:

• اجازه دهید که کودک بر اساس تصاویر یا محتوا حدس بزند.

• فرزندتان را تشویق کنید تا اولین حرف/ صدای کلمه را بگوید

• اولین حروف/ صداهای کلمه را بگویید

• کلمه را با صدای بلند برای فرزندتان بخوانید

اصوال، اگر فرزندتان اشتباه می خواند نباید او را تصحیح کنید مگر 

آنکه در درک آنچه خوانده می شود تاثیر داشته باشد. وقتی فرزندتان 

خواندن منت را متام کرد، می توانید به منت رجوع کنید و درباره یک یا 

دو کلمه سوال بپرسید.

سطح کتاب

کتابهایی که فرزندتان می خواند باید با سطح مهارت خواندن 

فرزندتان انطباق داشته باشد. فرزندتان باید قادر باشد اکرثیت کلامت 

را خودش بخواند. اگر احساس می کنید که منت خیلی دشوار است، 

باید با صدای بلند بخوانید.

پس از آن، فرزندتان می تواند سعی کند منت را خودش بخواند. هنگام 

خواندن کلامت با انگشت به کلامت اشاره کنید؛ این کار میتواند 

اقدامی کمکی برای فرزندتان محسوب شود.

میل به خواندن را در فرزندتان ایجاد کنید

هرچه فرزندتان اشتیاق بیشرتی برای خواندن داشته باشد، مهارت وی 

در خواندن بهرت خواهد شد. فرزندتان هنگامی که عالقه و تشویق 

شام را می بیند به خواندن متایل پیدا می کند.

شام می توانید با گفنت موارد ذیل فرزندتان را تشویق کنید:

• می بینم که درحال مترین هستی و در خواندن بهرت شدی

• می بینم که تالش می کنی کلامت دشوار را خودت به تنهایی 

بخوانی

• مشتاقانه در انتظار این هستم که دوباره به همراه تو بخوانم

مهم ترین مسئله این است که فرزندتان مترین می کند و از اینکه می 

خواند خوشحال باشد.
آیا می توانید صدای اولین 

حرف را تولید کنید؟

می بینم که درحال مترین 
هستی و در خواندن بهرت شدی.
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