
 
 ورق معلوماتی درمورد کار مشترک برای یادگیری  

        زود هنگام لسان توسط طفل تان

 

 

 
 
یکی از خصوصیات کیفیتی مهم در مراکز پیش آمادگی مکتب زمینه یادگیری لسان است بخاطر اینکه هر طفل بصورت انفرادی از یک محیط انگیزه  

در عین زمانی که ما با یک طفل وارد گفتگو می شویم، او را به گفتن قصه، شنیدن، خیال پردازی کردن  بخش برای یادگیری لسان نفع می برد.  
 میکنیم، از آنها سوال می کنیم و برای آنها استدالل می کنیم، ما در یادگیری لسان به آنها کمک پر اهمیت می کنیم.  تشویق

 
 شما منحیث یکی از والدین چگونه میتوانید طفل تان را در زندگی روزمره اش کمک کنید؟ 

دارد. از طریق عالقه نشان دادن و سوال کردن، ذخیره لغات  تشویق یادگیری لسان در زندگی روزمره اطفال، ضرورت به صحبت کردن با طفل  
توسعه پیدا می کند. اطفال شامل در دوره های پیش آمادگی مکتب مانند "جارو برقی های لغت" هستند. در سال    ای طفالنه اطفال به روش بازی ه

کنند. اما، این به این معنی است که آنها دقیقا معانی لغات و نحوه  های اول زندگی، آنها قادر هستند لغات را بصورت مستقیم با اولین بار شنیدن حفظ 
. صرف با  استفاده درست آنها را نمی دانند. به این دلیل آنها نیاز دارند مفاهیم حاصل از لغات جدید را بصورت تکرار در شرایط مختلف تجربه کنند

 مشخص آن استفاده کنند. گذشت زمان آنها قادر خواهند شد به تنهایی لغات را برای معانی 
 

مره  در زندگی روزمره، شما میتوانید در قالب فعالیت های عادی و شرایط تکراری با اطفال خود صحبت کنید. دقیقا همین فعالیت ها و شرایط روز
این کار به برنامه ریزی یا آمادگی  هستند که فرصت الزم برای تکرار لغات را فراهم می کنند. به این روش، طفل مفهوم لغت را بار بار می شنود. 

 گرفتن نیاز ندارد؛ بلکه صرف به آگاهی از اهمیت این شرایط و توجه برای شناسایی و استفاده آنها ضرورت است. 

 
 بازی مشترک با اطفال و قصه گفتن

زندگی خود را دوباره می آفریند و خود را   تجربه هایبا این کار، طفل  یادگیری از طریق بازی کردن باعث ایجاد تحرک در یادگیری لسان میشود. 
که تخیالت خود را به  طفل این استعداد را دارد    یادگیری بازی ارتباط نزدیک با هم دارند.و  یادگیری لسان  فرو می برد.  در تخیالت طفالنه خود  

اگر شما منحیث یک فرد بالغ با طفل بازی  شوند.  اش  اما موضوعات جدید و جالب نیز می توانند باعث برانگیختن کنجکاوی  کند    شکل بازی بیان
گفتگوی مهم، به یک نمونه برای  در قالب لغات بیان کنید. به این روش، با اشتراک در بازی و وارد شدن به این  میتوانید آنچه را رخ داده  کنید،  

 یل می شوید.  یادگیری لسان تبد
 

نه تنها قصه را بخوانید و بیان مشخصا کار مفید این است که  د.  شده می توانن   همچنان کتاب های تصویری مشخصا برای تقویت یادگیری لسان استفاده
شما به نوبت    . نیز تقویت نمایندنظریات خود را شامل قصه کنند و افکار خود را  طفل خود را نیز در آن دخیل سازید. همچنان آنها باید  کنید، بلکه  

غلطی های    مهم:   نکته   به صورت صحیح تکرار کنید و نیز جمالت ناتکمیل را تکمیل کنید. خود، جمالت و مفاهیم غلط بیان شده توسط اطفال تان را  
غلطی طفل شما بصورت غیر مستقیم اصالح  بیان نکنید اما صرفا به اطفال تان نشان دهید که متوجه غلطی آنها شده اید.  ل را بصورت مستقیم  اطفا

 و مهم ترین چیز که تلفظ درست است را خواهند شنید.خواهد شد 
 

 کدام لسان، لسان مهم تر است؟ 
خواهیم شما را  ما میاما  بعضی اوقات، والدین میخواهند با صحبت کردن به لسان جرمنی به عوض لسان اصلی خود، به اطفال خود کمک کنند.  

نشان می دهد که  بگیرند. تحقیقات درمورد یادگیری لسان دوم بصورت واضح  تشویق کنیم که اطفال تان باید لسان اصلی خود را بصورت درست یاد  
  اول چون به هر میزان که طفل بتواند به خوبی به لسان    اینست که والدین به لسان خود با اطفال صحبت کنند. ن روش کمک والدین به اطفال  بهتری 

 یادگیری لسان دیگر به همان میزان برایش آسان تر خواهد بود. خود صحبت کند، 
 

لسان جرمنی را یاد بگیرند و در این مراکز  بازی قبل از دوره کودکستان  است که اطفال می توانند از طریق  مراکز پیش آمادگی مکتب بهترین مکان  
 حمایت می شود. موسسه حمایت از یادگیری زودهنگام لسان کانتونل  این مراکز توسط کمک های مالی از  فرصت های مساویانه تمرکز می شود.    بر
 

از جواب دادن به هر سوالی که ممکن است در جریان این پروسه داشته باشید، استقبال می کنند به این دلیل که با همدیگر    کارمندان مراقبت از اطفال 
 اییم.کمک بیشتری به اطفال تان نم براساس رابطه مورد اعتماد می توانیم


