برگه اطالعات در مورد رشد اولیه زبان
با هم برای فرزندتان کار کنید

رشد زبان یک ویژگی کیفی مهم در امکانات پیش دبستانی است ،زیرا هر کودکی می تواند به طور جداگانه از یک محیط زبانی محرک
بهره مند شود .وقتی با کودک وارد گفتگو می شویم ،او را تشویق می کنیم که داستان بگوید ،گوش کند ،خیال پردازی کند ،سوال بپرسد
و دلیل بیاورد ،همچنین سهم مهمی در رشد زبانی او داریم.
چگونه می توانید به عنوان والدین فرزند خود را در زندگی روزمره او حمایت کنید؟
تشویق رشد زبان در زندگی روزمره اساسا ً شامل گفتگو با فرزند شما است .از طریق عالقه و سواالت ،دایره لغات به شیوه ای سرزنده
و شوخ گسترش می یابد .کودکان پیش دبستانی مانند "جاروبرقی کلمه" هستند .در سال های اول زندگی ،آنها این توانایی را دارند که
کلمات جدید را مستقیما ً در اولین شنیدن به خاطر بسپارند .با این حال ،این بدان معنی است که آنها هنوز دقیقا ً نمی دانند این کلمه به چه
معناست و چگونه از آن به درستی استفاده کنند .بنابراین آنها به تجربه مکرر مفاهیم جدید کلمه در موقعیت های مختلف وابسته هستند.
فقط با گذشت زمان آنها می توانند به طور خاص از آنها استفاده کنند.
در زندگی روزمره می توانید با کودک خود در زمینه فعالیت های عادی و موقعیت های تکرار شونده گفتگو کنید .دقیقا ً همین
موقعیتهای روزمره هستند که فرصتهایی را برای تکرار مهم فراهم میکنند .به این ترتیب کودک مفاهیم کلمه مشابه را بارها و بارها
می شنود .این نیاز به هیچ برنامهریزی یا آمادگی ندارد ،فقط به آگاهی از اهمیت این موقعیتها و توجه به شناخت و درک آنها نیاز
دارد.
با هم بازی کردن و قصه گفتن
یادگیری از طریق بازی همچنین باعث تحریک یادگیری زبانی می شود .با این کار ،کودک تجربیات دنیای زندگی خود را دوباره به
نمایش می گذارد و خود را در دنیای خیالی خودش غرق می کند .توسعه زبان و توسعه بازی ارتباط تنگاتنگی دارند .کودک این موهبت
را دارد که از روی تخیل خود بازی کند ،اما مطالب جدید و جالب نیز می تواند حس کنجکاوی او را برانگیزد .اگر به عنوان یک
بزرگسال با هم بازی می کنید ،می توانید آنچه را که اتفاق افتاده است در قالب کلمات بیان کنید و آن را به صورت کالمی بیان کنید .به
این ترتیب با شرکت در نمایش و وارد شدن به این گفت و گوی مهم ،به یک الگوی زبان تبدیل می شوید.
همچنین می توان از کتاب تصویری به طور خاص برای ترویج زبان استفاده کرد .این کار نه تنها برای خواندن یا گفتن داستان ،بلکه
برای مشارکت دادن فرزندتان نیز مفید است .آنها همچنین باید ایده های خود را در داستان سهیم کنند و افکار خود را توسعه دهند .شما
نیز به نوبه خود جمالت نادرست فرزندتان را به درستی تکرار می کنید و جمالت ناقص را نیز بسط می دهید .مهم :به صراحت به
اشتباهات اشاره نکنید ،بلکه فقط به کودک خود نشان دهید که متوجه شده اید .فرزند شما به طور غیرمستقیم اصالح می شود و مهمترین
چیز یعنی تلفظ صحیح را می شنود.
کدام یک از زبانها مهمتر است؟
گاهی اوقات والدین می خواهند به جای زبان دلشان با صحبت کردن به زبان آلمانی به فرزندشان کمک کنند .با این حال ،ما می خواهیم
شما را تشویق کنیم که فرزندتان باید زبان اول خود را به روشی صحیح یاد بگیرد .تحقیقات در مورد فراگیری زبان دوم به وضوح
نشان می دهد که والدین زمانی که به زبان خود با او صحبت می کنند بهترین کمک را به کودک خود می کنند .از این گذشته ،هر چه
کودک زبان اصلی خود را بهتر صحبت کند ،یادگیری زبان دیگری نیز برای او آسان تر خواهد بود.
مراکز مراقبت پیش دبستانی یک مکان ایده آل است که کودکان می توانند قبل از مهد کودک از طریق بازی آلمانی را یاد بگیرند و
جایی برای تمرکز بر فرصت های برابر است .این خدمات توسط کمک های مالی از طرف حمایت از یادگیری اولیه کانتونال پشتیبانی
می شود.
کارکنان مهدکودک خوشحال خواهند شد که به هر سوالی که ممکن است در طول این فرآیند دوامدار داشته باشید پاسخ دهند ،زیرا با هم
می توانیم بر اساس یک رابطه قابل اعتماد ،دستاوردهای بیشتری برای فرزند شما داشته باشیم!

