برای والدین اطفال  8تا  12ساله

ایده هایی برای خواندن با صدای بلند با اطفال تان
به عنوان یک پدر یا مادر ،شما می توانید به اطفال تان کمک کنید که
عشق به خواندن را در خود ایجاد و ادامه دهند  -و این کار در ایجاد
عشق به یادگیری درآنها کمک می کند.
هنگامی که در خانه با اطفال تان با صدای بلند می خوانید ،این تجربه
باعث ایجاد خاطرات و احساسات تعلق و ایمن بودن در آنها می شود.
این همچنین به اطفال شما کمک می کند تا چیزهای جدید یاد بگیرند،
درباره ایده های دیگران فکر کنند و در مورد جهان اطرافشان سواالتی
مطرح کنند.
خواندن برای لذت بردن و همچنین برای یادگیری است .در اینجا
برخی از دیدگاه ها مطرح می شود که به اطفال شما کمک کند که
خواندن را به عنوان یک چیز جالب و لذت بخش ببینند و انجام دهند.

قبل از این که به خواندن شروع کنید
• خود را راحت و در آرامش قرار دهید .واقعا آرام گیرید تا از این
تجربه لذت ببرید!
• هنگامی که یک کتاب آشنا را می خوانید ،از طفل خود بپرسید که
آیا او می تواند از مرتبه گذشته که کتاب را خواند به یاد بیاورد که
چه اتفاق افتاد و به شخصیت ها و رویدادهای مشخص گوش بدهد.
• هنگام خواندن یک کتاب جدید ،از پیش به آن نظراندازید ،تا
کلمات ،مفاهیم و موقعیت ها را بدانید و درمورد آن بتوانید صحبت
کنید.

• قبل از شروع به خواندن با طفلتان درباره آنچه که می خوانید صحبت
کنید .به عنوان مثال ،اگر داستان در یک کشور دیگر واقع شده است،
درباره چیزهایی که در مورد آن کشورمی دانید مانند غذا یا ساختمان
معروف یا آن چه که مردم می پوشند صحبت کنید .شما همچنین می
توانید درمورد سواالتی که دارید سوال کنید.
• از طفلتان بخواهید که پیش بینی کند که فکر می کند چه اتفاق خواهد
افتاد و چرا چنین فکر می کند .او می تواند ایده هایی از عنوان کتاب،
صفحه جلد ،تصاویر و نمودارها و رویدادهایی که در داستان آشکار
می شود ،دریافت کند.

در حالی که می خوانید
• خواندن با صدای بلند و به سرعت راحت به طفل شما وقت می دهد که
در ذهن خود تصویری از آنچه که شنیده است ایجاد کند .تصور یک
روش قدرتمند برای یادگیری است.
• اگر کتاب دارای تصاویرباشد ،به طفل خود وقت بدهید که به آنها نگاه
کند .این می تواند زمانی برای گسترش دانش کلمات با یادگیری کلمات
جدید باشد .به عنوان مثال ،در تصویر “دیوید نگران به نظر می رسد
مگر نه؟” نگران “به معنی عصبی بودن در مورد چیزی است که
ممکن است اتفاق بیفتد ”.شما همچنین می توانید در مورد کلمات با
معنای مشابه با نگرانی صحبت کنید  -برای مثال ،مشوش ،مضطرب،
متردد ...

اطفال از هنگام تولد آماده یادگیری هستند ،و از همان ابتدای
تولد از قرار گرفتن درآغوش گرم پدر و مادر تا حد زیادی
مستفید می شوند در حالی که صداها ،الگوهای زبانی و
تصاویر کتاب داستان در مورد یک موضوع مورد عالقه آنان
به اشتراک گذاشته می شود .حتی پس از اینکه اطفال خودشان
می توانند بخوانند ،همچنان از به اشتراک گذاری کتاب ها با
والدین شان بهره مند می شوند (و لذت می برند) .پس هرگز
کتاب خواندن برای آنها را ترک نکنید.
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• در کتاب های غیر تخیلی ،معلومات اغلب با کلمات و تصاویر ارائه
می شود .بر نمودارها ،نقشه ها ،جدول ها و عکس ها درنگ کنید  -و
طفل خود را تشویق کنید که در مورد آنچه که او می تواند از آنها یاد
بگیرد صحبت کند.
• تا جایی که یک داستان اجازه می دهد ،درنگ کنید و عکس العمل ها و
افکار را به اشتراک بگذارید .به عنوان مثال “من تعجب می کنم که
< شخصیت اصلی> در مورد آن چگونه احساس می کند؟”
• اطفال دوست دارند داستانهای شخصی را بشنوند لذا داستان های خود
را در زمان خواندن با آنها در میان بگذارید .به عنوان مثال“ ،این یک
بار برای من اتفاق افتاد و”...
• به طفلتان فرصت بدهید که در مورد این کتاب سوال کند و به سواالت
جواب بدهد.
• اگر تمام داستان را در یک جلسه نمی خوانید ،داستان را در یک قسمت
هیجان انگیز یا دراماتیک به پایان برسانید ،تا طفل شما بی صبرانه
منتظر بماند که بعد چه اتفاق خواهد افتاد.
• طفلتان را تشویق کنید که به نوبت بخشی از کتاب را بخواند اما در این
مورد پافشاری نکنید.
• با صدای خود بازی کنید .اگر شخصیت داستان یک موش است با
صدای نازک و جیرجیری صحبت کنید و با صدای خشن صحبت کنید
اگر شخصیت داستان عصبانی باشد .جلوه های صوتی مانند “پچ پچ”
و “غرش” را برای زنده ساختن داستان بکار ببرید .در قسمت های غم
انگیزآهسته و با صدای پایین؛ و در بخش های شاد ،با صدای سریع تر
و هیجان انگیز تر صحبت کنید.

وقتی خواندن را تمام کردید
• با طفلتان درباره آنچه که تازه خواندید صحبت کنید .به عنوان مثال:
“این قصه شما را وادار به فکر کردن در مورد چه چیزی نمود؟” اگر
غیر تخیلی بود“ ،به من بگو که چه چیز جدیدی را یاد گرفتید”.
• درباره حقایق یا حوادث کتاب وهمچنین شخصیت ها ،تصاویر و معنی
صحبت کنید“ .من متوجه شدم که“ ،”...من عکس “ ،”...من دوست
داشتم ( ”...یا “من دوست نداشتم  ... )”...و “من تعجب می کنم که آیا
 ”...از طفل خود بپرسید که وی چه چیزی را متوجه شد ،تصویر کرد،
دوست داشت /دوست نداشت و متعجب شد.
• طفل خود را تشویق کنید تا نظرات خود را بیان کند و بگوید که چرا
چنان فکر می کند.
• از طفل خود سواالتی بپرسید تا او را وادار به تفکر و صحبت کند.
از سواالتی با نهایت باز ،مانند چرا و چطور به جای سواالتی که فقط
یک جواب بلی یا نه دارد ،استفاده کنید .به عنوان مثال “چرا شما فکر
می کنید این شخصیت یک دوست خوب خواهد بود؟” یا “ شما دراین
وضعیت چه کاری انجام خواهید داد؟” یا “در مورد بقه ها دیگر چه
می دانید؟”
• رویدادهای داستان را با چیزهایی که طفلتان از قبل می داند یا تجربه
کرده است ،پیوند دهید.
• طفلتان را تشويق كنيد تا داستان را دوباره بگويد يا تصويری را رسم
کند  -يا حتي قسمت هایی از داستان را اجرا كند.
• در مورد داستان در زمانهای دیگر ،در گفتگوهای عمومی صحبت
کنید.
هرگز خواندن را ترک نکنید ! خانواده ها را تشویق می کند که با صدای
بلند بخوانند حتی زمانی که اطفالشان خود شان می توانند بخوانند.

تحقیقات نشان می دهد که خواندن با صدای بلند دانش و دانش کلمات اطفال
وهمچنین نوشتن و قابلیت درک آنها را بهبود می بخشد .خانواده ها با گوش
دادن به اطفال شان که با صدای بلند می خوانند ،از یادگیری آنها حمایت
می کنند واعتماد به نفس و حس امنیت را در آنها افزایش می دهند
خواندن به اطفال و همراه با اطفال دارای مزایای اجتماعی و عاطفی نیز
است  -روحیه مثبت و احساس سالمتی را ارتقاء می بخشد  .
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اصطالحات “کتاب” و “داستان” به طور عام به کار برده می شود تا آنچه
را که شما می خوانید و موضوع آن را نشان دهد .شما در هر جا می توانید
با اطفال خود با صدای بلند بخوانید  -در خانه و خارج از خانه  -و از دامنۀ
وسیعی از مطالب از جمله کتاب ها ،جزوه ها ،اشعار آهنگ و کتاب های
آشپزی استفاده کنید.
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