
  
   

  

                      

      

 

  

     

 

   

 

 

         

       

      

 

   

 خانواده عزیز!

-یم ما ،دهواانخ اننوع به اشم هراهم هب د.اشبآشنایی با زبان کلید دنیا می
خواهیم با دقت به کودکان گوش دهیم، با آنها در گفتگو باشیم و ایشان را

 زبان آنها همراهی کنیم. بهترسازی در 

-نباز میمات به هک ستا آن ممه .یمکنهای مختلف صحبت میدر وین، ما به زبان
 های مادری کودکان احترام بگذاریم. در کودکستان، برای بهترسازی زبان

 توانید بهگیرد. شما نیز میهای متعددی صورت میآلمانی فرزند شما فعالیت
 ند خود در خانه به زبان خانوادگی خود صحبتفرزند خود کمک کنید: با فرز

 های دیگرنابز نتفرگ دای یارب یبوخ ِیکرده و بازی کنید. بدین ترتیب، پایه
 کنید.برای او ایجاد می

 اما چگونه؟ – مدر خانواده و در کودکستان به کودکان کمک کنی

با هم  را روزمره ز ندگی
گفتگو در هم با گذرانده و

باشیم

در  حین آشپزی، غذا خوردن، 

خرید،  ...

کتابهای مصور با 

کرده و  هم نگاه
بخوانیم

قصه و داستان تعریف 

کنیم

با زندگی روزمره کودکان را

ُاستفاده از زبان پربارتر کنیم 

خوش بوده، بازی با هم

بزنیم گپ کرده و

با کودکان و بزرگساالن

به عالیق 

اهمیت  کودکان

دهیم

 تقویت زبان در کودکستان

 هرضع انزب زیساتربه ک،ودک هر ازنی برناب وزر هر انستدککو در انارزگموآ
 ننیمچه و رکتح و ییگوانستدا ز،واآ ی،ازب با را اندککو انیشا کنند.می
 اباندککو که ستاآن هممد.هندمی رییا لفختمایهیشماآز وتیدسارکن،ختسا

شادی و کنجکاوی همکاری کنند.

 ندارد. آموزگار مثالی از روزمره کودکستان: پاوال اغلب به کلمات حضور ذهن 
 کند. پاوال به گربه بسیارها نگاه میبا وی یک کتاب عکسدار در مورد گربه

 نشینند و همه با هم درعالقه دارد. دیگر کودکان با کنجکاوی دور آنها می
 بازی" کنند. پس از آن، همه با همحین گفتگو، ماجراهای قصه را کشف می

 هنوز در ساختن جمالت دشواری دارد. او کِرات .دننکرا بازی می "حیوانات وحشی
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 دار باعالقه به آواز خواندن دارد. برای همین، آموزگار آوازهای خنده
 کند.تکرارات زیاد انتخاب می

 های زبان در کودکستانبررسی توانایی

 در ار دککو هر نباز ایهتوانایی انآموزگار مدرسه، وعشر زا قبل سال دو
 نای یجتان د.ننکمی سیررب لفختم ایهگوفتگ و هابازی ینح در انستدککو یطمح
 بتیتر ینبد د.ارد تریشب مکک به ازنی ماش ندرزف یاآ که هددمی اننش سیررب
 توان زبان کودک شما را به موقع و موثر تقویت کرد.می

 از کودکستان به مدرسه

 بخو را نیماآل اشم ندرزف گرا باشد.می نیماآل انزب ،سهدرم در یسدرتنابز
 دبو هدواخفقمو جهتیندر د.انخوبرسدبیخو به ندواتمی د،کن بتصح ومدفهب
 وهروگ یک در دنکر بتصح ایبر ینچنمه د.ابیمی یشزااف واسنف به ادتماع و

 یمفهت بیخو به ار ودخ ندانتوب انکودک که ستا همم یزن ستدو دنکر داپی
کنند.

ِ 

 موقعیت بسیار خوبی است: بنابراین تقویت زبان در کودکستان

زبان آموختن و 

میسر  پ یشرفت را
میک ند

و  تحصیالت برای ز بان
تمامی مسیر زندگی

مهم میباشد

قوی  زبان

می کند

آشنایی با زبان

به عنوان کلیدی

به دنیا

از کودکان با استفاده

میتوانند خود  زبان

را تفهیم کرده و
دوستی ببندند  پیوند

زبان همگویی و

مشارکت در

تصمیمگیری را

میکند میسر

 ثبت نام در مدرسه و برگ انتقال

 .ردگیمی امنجا ییاتداب رسدام در امنبتث ر،هاب در ن،تاکسودک خرآ الس در
 نکاودکنیماآل انزب به ییناآش ویلحصتگیادآم ن،تابسدیتیرمد ن،آینحدر
 کی دهواانخ اننوع به ماش به ن،تاکسودک وزر ینخرآ در د.کنمی یشماآز را
-یم یحشرت ماش ندزفر انزب ییناوات،رگب ینا در د.شومی دهدا التقان رگب

 دخو ندرزفلممع بهارالتقان رگبنایاشم ه،رسمد درهفتهینولادر د.شو
 رد انارزگموآ یتاحم ردمو تهوسپی رتصو به ماش ندرزفبتیتر ینبد د.هیدمی

 گیرد.کودکستان و دبستان قرار می

 نایردرا ماشندرزفه،ادنوخا اننوعبهاشم اهمرهبههکیمستهالشحخو ما
 راه همراهی کنیم!
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