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به قطار زبان
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با هم بخوانید
زبان در تعامل با افراد دیگر رشد می کند. بگذارید وقتی 
با هم میخوانید کودک فعال باشد و به کلمات، اصوات و 
حرکات کودک توجه کنید. صبر کنید و سرعت، عالقه 
و عکس العمل کودک را دنبال کنید و  در این صورت 

است که خواندن کتاب باعث تکامل و گسترش زبان 
کودک خواهد شد. 

انتخاب کتاب
 کتابهایی را انتخاب کنید که برای کودک هیجان انگیز و جالب 

باشد و با سطح زبان او مطابقت داشته باشد. اگر انتخاب دشوار است، 
همیشه می توانید از کتابخانه سوال کنید. در اینجا می توانید کتاب ها را به 

صورت رایگان به امانت بگیرید.

1

خواندن و دیدن کتاب با کودکان می تواند رسگرم کننده و خوشایند باشد - 
ن گفتار و زبان کودک را تحریک می کند. وق�ت میخوانید و درباره  و همچن�ی
آنچه در کتاب ها می گذرد صحبت می کنید، تخیل، تمرکز و مهارت های 

ن رشد می کند. ارتباطی کودک ن�ی

ن کنید زمان خواندن را دلنش�ی
هر روز وقتی را به کتاب خوانی 

اختصاص دهید - محیطی آرام برای 
نگاه کردن به کتاب و کتاب خوانی 

انتخاب کنید. نزدیک یکدیگر بنشینید 
بطوری که تماس بدنی و تماس چشمی 
داشته باشید و اجازه ندهید چیز دیگری 

مزاحمت ایجاد کند. الزم نیست کتابی را 
از شروع تا پایان بخوانید. فقط نشستن و 
ورق زدن و کلمه گذاری به روی آنچه 
کودک نسبت به آن عالقه نشان میدهد 
روش خوبی برای ساختن زبان است.
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 طوری بخوانید که انگار »صحبت میکنید« 
و به تصاویر نگاه کنید

اگر »صحبت کنید«، یعنی با کلمات خود مطالب کتاب 
را بگویید و از صداها و حرکات مختلف استفاده کنید، 
اغلب جلب توجه کودک آسانتر خواهد بود. از فرصت 

استفاده کنید و به تصاویر اشاره کنید و در باره آن 
صحبت کنید. این به کودک کمک می کند تا با داستان 

همراه باشد و حتی فرصت بیشتری برای یادگیری 
کلمات جدید فراهم می کند.

 به تمام زبانهای کودک 
 کتاب بخوانید، ترانه بخوانید 

و قصه بگویید
 تحقیقات نشان می دهد خواندن کتاب، 

به کودکان ذخیره واژگان بیشتری میدهد 
و کودکان خردسال می توانند همزمان 
چندین زبان را یاد بگیرند. بنابراین به 

تمام زبانهای خود و فرزندتان کتاب 
بخوانید، ترانه بخوانید و حرف بزنید! به 

رشد زبان کودک کمک می کند. 

با هم تعریف کنید
اجازه دهید کودک درگیر شود و هنگام خواندن شما، داستان را تعریف کند، به 

عنوان مثال اجازه دهید کودک کلمات و جمالت را پر کند، تکمیل کند یا به پرسش 
ها پاسخ دهد. از فرصت استفاده کرده و گفته های کودک را تأیید کنید و آنها را شاخ 

و برگ بدهید. به این ترتیب شما نشان می دهید که کودک چگونه می تواند زبان 
خود را توسعه دهد. وقتی کتابی را چندین بار خواندید، شاید کودک بتواند خودش 

بر اساس آنچه در تصاویر اتفاق می افتد، کل داستان را تعریف کند. 

به قطار زبان بپیوندید
با استفاده از کتاب های کودکان، می توانید به کودک در 

توسعه تمام قسمت های یک زبان مانند درک زبان، 
ذخیره واژگان، دستور زبان و تلفظ کمک کنید. برای 
راهنمایی درباره کتابهای مناسب، از کتابخانه لیست 

کتاب های قطار زبان Språktåget را بخواهید!

ن  به امانت گرف�ت
کتاب از کتابخانه 

 رایگان است. 
خوش آمدید!



 رشد گفتار و تحریک شکوفا�ی 
گ

 »قطار زبان« در مورد چگون�
زبان کودک، به مادران و پدران و دیگرا�ن که در دور و بر کودک هستند 

مشاوره داده و توصیه های عمیل میکند. قطار زبان در ایستگاه های 
مختلف می ایستد و کودکان می توانند در آنجا قسمت های مختلف زبان 
خود را توسعه دهند. بع�ن ها باید در بع�ن از ایستگاه ها کمی بیش�ت 
بمانند، بع�ن دیگر رسیع�ت به سفر خود ادامه میدهند. همه می توانند 

سوار قطار زبان بشوند!

قطار زبان محصول همکاری میان کتابخانه ها، گفتاردرما�ن و خدمات 
ن توسط گفتاردرمانگران  بهداش�ت کودکان در استان استکهلم است. این م�ت
الویرا اش�ب Elvira Ashby و لینا آندبری  Linnéa Anderberg با همکاری 

کتابخانه منطقه ای استکهلم تهیه شده است.
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