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خواندن:
یادگیری در خانه
مراحل خواندن
خوانندگان نقش بازی کن
در حالیکه فرزندتان بزرگ می شود و رشد می کند ،عالقه مندی او
به کتاب ها و کلماتی که در اطراف خود می بیند آغاز می شود.
او ممکن است شروع کند به تقلید از شما کتاب را صحیح نگه دارد،
به دقت صفحات آن را ورق بزند ،و با استفاده از تصاویر و حافظه
خود داستان ها را بازگو کند ،و وانمود کند که دارد کتاب را می
خواند .آنها همچنین تفاوت بین جلو و پشت کتاب را یاد می گیرند،
درک می کنند که کلمات و تصاویر متفاوت می باشند ،و کلمات
چاپی حاوی پیغام ها هستند.
شما می توانید به روش های زیر به فرزند خود کمک کنید:
• هر روز به همراه آنها کتاب بخوانید
•	کلیه تالش های آنها برای وانمود کردن به خواندن را تشویق و
تحسین کنید
• به آنها نشان دهید که تصاویر به بازگو کردن داستان ها کمک
می کنند
•	کتاب های محبوب آنها را دوباره و دوباره بخوانید  -آشنایی با
مطالب اعتماد به نفس را تقویت می کند
•	وقتی اشتباهی می کنند از آنها انتقاد نکنید  -یادگیری خواندن
مدتی طول می کشد!
ایده هایی برای کتاب خواندن
به هنگام کتاب خواندن با فرزندتان:
•	از آنها بخواهید به تصاویر نگاهی بیاندازند و به شما بگویند
داستان ممکن است راجع به چه چیزی باشد
•	هر از گاهی خواندن را متوقف کنید و بپرسید :فکر می کنی بعد
از این چه اتفاقی می افتد؟ و چه چیزی باعث شد چنین فکری
بکنی؟  -پاسخ های او را بپزیرید ،حتی اگر کامالً درست نباشند
•	به سواالت فرزندتان پاسخ دهید ،حتی اگر سواالت جریان داستان
گویی را متوقف می کنند
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تلویزیون را خاموش کنید .وقتی چیزی وجود نداشته باشد
که حواس فرزندتان را پرت کند ،تمرکز کردن برای او
راحت تر خواهد بود.
•	داستان گویی و کتاب خواندن را با تقلید صداهای حیوانات
مختلف و تغییر صدایتان برای شخصیت های متفاوت داستان،
هیجان انگیز کنید
پس از اتمام کتاب خواندن به همراه فرزندتان:
• در مورد داستان صحبت کنید
• از آنها بخواهید داستان را برایتان بازگو کنند
•	در مورد اتفاقاتی که افتاد و این اتفاقات در چه زمان و مکانی
رخ داد صحبت کنید ،برای مثال :شخصیت محبوبت در داستان
کی بود؟

ایده هایی دیگر برای کتاب خواندن:
• در مورد تصاویر کتاب ها صحبت کنید و از فرزند خود
بخواهید داستان های خودش را خلق کند.
• در جلسات داستان گویی کتابخانه محلی شرکت کنید و از
آنجا کتاب های صوتی قرض بگیرید.
• بعنوان هدیه به فرزند خود کتاب بدهید.
• فرزند خود را تشویق کنید صداهایی خاص در کلماتی که
تشخیص می دهند را شناسایی کنند ،برای مثال ،ش.
• از فرزندتان بخواهید به دنبال حروفی که ممکن است
بشناسند بگردند ،مانند حروف اسم شان.

