
زبان هیبرگه اطالعات در مورد رشد اول   
دیفرزندتان کار کن یهم برا  با    

 

 

رشد زبان یک ویژگی کیفی مهم در امکانات پیش دبستانی است، زیرا هر کودکی می تواند به طور جداگانه از یک محیط زبانی محرک  

بپرسد  بهره مند شود. وقتی با کودک وارد گفتگو می شویم، او را تشویق می کنیم که داستان بگوید، گوش کند، خیال پردازی کند، سوال 

 .و دلیل بیاورد، همچنین سهم مهمی در رشد زبانی او داریم

 

 د؟ ی کن تی روزمره او حما یفرزند خود را در زندگ  ن یبه عنوان والد دی توان یچگونه م

سرزنده   یا وه ی لغات به ش رهی عالقه و سواالت، دا قی روزمره اساساً شامل گفتگو با فرزند شما است. از طر یرشد زبان در زندگ قی تشو

را دارند که  ییتوانا  نی آنها ا ،یاول زندگ یکلمه" هستند. در سال ها یمانند "جاروبرق یدبستان  شی. کودکان پ ابدی  ی گسترش م و شوخ

ً ی را مستق دی کلمات جد ً ی است که آنها هنوز دق  یبدان معن  نی حال، ا  نی ه خاطر بسپارند. با اب  دنی شن  نی در اول ما کلمه به چه   نی دانند ا  ینم قا

مختلف وابسته هستند.  یها ت ی کلمه در موقع دی جد می آنها به تجربه مکرر مفاه نی استفاده کنند. بنابرا  یمعناست و چگونه از آن به درست 

 توانند به طور خاص از آنها استفاده کنند. یفقط با گذشت زمان آنها م

ً ی . دقدی تکرار شونده گفتگو کن  یها تی و موقع یعاد  یها تی فعال  نهی با کودک خود در زم دی توان  یروزمره م یدر زندگ   نی هم قا

کلمه مشابه را بارها و بارها   می کودک مفاه بی ترت نی . به اکنندیهم مفرا مهم رتکرا یبرارا  ییهاروزمره هستند که فرصت  یهات ی موقع

 ازی ها ن و توجه به شناخت و درک آن هات ی موقع نی ا تی از اهم یندارد، فقط به آگاه یآمادگ ای  یزی ربرنامه چی هبه  ازی ن  نی شنود. ا یم

 دارد.

 

 کردن و قصه گفتن  یبا هم باز

خود را دوباره به   یزندگ یای دن  اتی کار، کودک تجرب  نی شود. با ا یم یزبان  یری ادگی  کی باعث تحر نی همچن  یباز  قی از طر یری ادگی 

موهبت  نی دارند. کودک ا یارتباط تنگاتنگ یکند. توسعه زبان و توسعه باز یخودش غرق م یالی خ یا ی گذارد و خود را در دن  یم شی نما

 کی . اگر به عنوان زدی او را برانگ یتواند حس کنجکاو  یم زی و جالب ن  دی کند، اما مطالب جد یباز  خود  لی تخ یرا دارد که از رو 

. به  دی کن  انی ب  یو آن را به صورت کالم دی کن  انی آنچه را که اتفاق افتاده است در قالب کلمات ب  دی توان  یم د،ی کن  یم یبزرگسال با هم باز

 . دی شو یم لی زبان تبد یالگو کی مهم، به  یگفت و گو نی ا بهو وارد شدن  شی با شرکت در نما بی ترت  نی ا

گفتن داستان، بلکه  ای خواندن  برای نه تنهااین کار زبان استفاده کرد.  جی ترو یبه طور خاص برا یری توان از کتاب تصو یم نی همچن 

کنند و افکار خود را توسعه دهند. شما   می خود را در داستان سه یها  دهی ا  دی با نی است. آنها همچن  دی مف زی مشارکت دادن فرزندتان ن  یبرا

به صراحت به   مهم:. دی ده  یبسط م زی و جمالت ناقص را ن  دی کن  یتکرار م یفرزندتان را به درست  ستبه نوبه خود جمالت نادر زی ن 

 نی شود و مهمتر یاصالح م می رمستقی طور غ  . فرزند شما بهدی که متوجه شده ا دی بلکه فقط به کودک خود نشان ده د،ی اشتباهات اشاره نکن 

 شنود.  یرا م حی تلفظ صح یعن ی  زی چ

 

 است؟ تر مهم هازبان  یک از کدام

 می خواه یحال، ما م نی به فرزندشان کمک کنند. با ا یزبان دلشان با صحبت کردن به زبان آلمان  یخواهند به جا یم نی اوقات والد یگاه

زبان دوم به وضوح   یری در مورد فراگ قاتی . تحقردی بگ ادی  حی صح ی زبان اول خود را به روش دیکه فرزندتان با می کن  قی شما را تشو

گذشته، هر چه   نی کنند. از ا  یکمک را به کودک خود م نی کنند بهتر یکه به زبان خود با او صحبت م یزمان  نی دهد که والد ینشان م

 او آسان تر خواهد بود.  یبرا زین  یگری زبان د یری ادگی خود را بهتر صحبت کند،   یکودک زبان اصل

و  رندی بگ ادی را  یآلمان  یباز  قی توانند قبل از مهد کودک از طر یاست که کودکان مآل  یک مکان ایده یدبستان  شی مراکز مراقبت پ 

 یبان ی پشت اولیه کانتونال  حمایت از یادگیری از طرف یمال یتوسط کمک هاخدمات   نی برابر است. ا  یتمرکز بر فرصت هاجایی برای 

 شود.  یم

با هم   رای پاسخ دهند، ز دی داشته باش دوامدار ندی فرآ نی که ممکن است در طول ا یکارکنان مهدکودک خوشحال خواهند شد که به هر سوال

 ! می فرزند شما داشته باش یبرا یشتری ب  یرابطه قابل اعتماد، دستاوردها کی بر اساس  می توان  یم


