
خواندن 
– چگونگی حامیت از اولین خواندن مستقل فرزند خود



اولین تالش فرزندتان در خواندن  

به فرزندتان این حس را بدهید که خودش می تواند به صورت 

مستقیم منت بخواند - حتی اگر کلامت را به یاد می آورد یا حدس 

می زد که عالمت چه چیزی است.

فرزند شام بسته به اینکه تا چه حد در خواندن رشد کرده، از 

اسرتاتژی های مختلفی استفاده خواهد کرد. فرزند شام در ابتدا 

کلامت را بر اساس تصاویر و عمل به یاد خواهد آورد و حدس 

خواهد زد. به تدریج حدس های خود را با حرف/صدای اول کلمه 

مقایسه خواهد کرد. سپس رشوع به استفاده از متام صداهای حروف 

می کند و آنها را در کلامت ادغام می کند.

خواندن با صدای بلند و اشاره به کلامت

می توانید با خواندن کتاب با صدای بلند قبل از اینکه فرزندتان آن را 

بخواند به او کمک کنید. همچنین می توانید کتاب را همزمان با صدای 

بلند بخوانید.

ایده خوبی است که اجازه دهید فرزندتان هنگام خواندن به کلامت 

اشاره کند. در ابتدا می توانید آنها را با اشاره کردن به کلامت همزمان با 

اشاره های فرزندتان به کلامت، حامیت کنید.

به فرزندتان در خواندن کلامت کمک کنید  

- به کودک اجازه دهید بر اساس تصاویر و یا زمینه، حدس بزند

- گفنت حرف/صدای اول کلمه

- تشویق فرزندتان به گفنت حروف/صداهای کلمه

- گفنت بخش اول کلمه

- زمان دادن به فرزندتان

- خواندن کلمه با صدای بلند برای فرزندتان

وقتی فرزندتان چیزی غیر از آنچه منت است را می خواند، باید از اصالح 

کردن فرزندتان خودداری کنید، مگر اینکه بر درک متنی که در حال 

خواندن است، تأثیر بگذارد.

خواندن را برای فرزندتان لذت بخش کنید

از تالش فرزندتان برای خواندن ستایش کنید - حتی اگر به یاد می آورد یا 

حدس می زند. فرزندتان زمانی احساس بیشرت خواندن خواهد داشت که 

به آنها انگیزه بدهید و به خواندن او عالقه نشان دهید.

مثالً می توانید با گفنت موارد زیر به او انگیزه بدهید:

• می توانم احساس کنم فکر می کنی خواندن رسگرم کننده است.

• فکر می کنم پیشنهادات واقعاً خوبی به ذهنت آمده است.

• من مشتاقانه منتظر دوباره خواندن همراه با تو هستم.

نکته بسیار مهم این است که فرزندتان سعی کند بخواند و خواندن را 

احساس کند.

من مشتاقانه منتظر دوباره 
خواندنهمراه باشام هستم.

فکر میکنی 
›سگ‹کجاقرار دارد؟

›سگ‹ اونجاست... و ›سگ‹ با حرف 
›D‹ مانند دوروتی آغازمی شود
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