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  والدين عزيز،

  شايد گاھی از خودتان بپرسيد : 

زبان ياد بگيرد؟" و يا ھم چنين "آيا  2تواند با سنين پايين  می "چگونه فرزندم آلمانی بياموزد؟" يا  "آيا کودک من
  خودش را بطور مثال در مدرسه يه خوبی بيان کند؟"فرزند من در آينده می تواند 

سواالتی ھمانند اين ھا ذھن بسياری از وادين را يه خود مشغول کرده است و ھم چنين مشغوليت ذھنی مربيان و 
  دانشمندان نيز می باشد.

  ما دوست داريم در اين باره اطالعات و راه کارھايی به شما بدھيم.

  کودکان به چه چيزھايی نياز دارند تا در زمينه ی تکلم و زبان پيشرفت کنند؟

  

 .کودکان می توانند به خوبی زبان ھای مختلف را ياد بگيرند  

  

در مھدکودک زبان آلمانی، اين يک زبان مختلف بزرگ شود، مثال در خانه زبان مادری و  2وقتی کودک شما با 
  شانس بزرگ برای آينده ی کودک شماست.

زبان ) را بخوبی بياموزند. زمانيکه آنھا  3زبان ( و يا حتی  2تحقيقات نشان می دھند : کودکان ميتوانند از سنين پايين 
کنند که بنابراين ھرکدام ميتوانند به در اين زبانھا تشويق بشوند ، و يا زمانيکه پدر و مادر به زبانھای متفاوت صحبت 

  زبان خودشان با کودک صحبت کنند، اين ھا کودکان را موفق ميکند.



اما مسئله ی مھم اين است که برای تمام کودکان بطور واضح " قوانين زبان در خانواده " گذاشته شود. بدين گونه که 
قرار کند. بنابر اين کودک ميداند : "مادر اين گونه کودک با يک زبان مشخص می تواند با يک فرد مشخص ارتباط بر

  صحبت ميکند، پدر آن گونه صحبت ميکند و ما برای غذا خوردن به گونه ی ديگری صحبت ميکنيم."

  

 .مھد کودک يک شانس برای کودک شماست 

 

 

و در آينده برای  و بسياری چيزھای ديگر که برای رشد زبان فرزند شمادر مھد کودک، کودک شما آلمانی می آموزد 
  مدرسه بسيار مھم خواھند بود. پس مھد کودک يک شانس برای کودک شماست.

سالگی به طور منظم به مھد کودک برود. و بدين وسيله کودک تا زمان  3و اين بسيار خوب است که کودک شما از 
کند. مربيان ترويج زبان آلمانی را  شروغ مدرسه رفتنش، زمان کافی دارد برای اينکه بتواند زبان آلمانی خود را تقويت

  با بازی کردن، صحبت کردن، آواز خواندن، نشان دادن کتابھای عکس دار و داستان گفتن ھدف قرار ميدھتد.
در آغاز، ھنگامی که کودک شما ھنوز زبان آلمانی نياموخته است، بايد در مھدکودک دوستی پيدا کند که زبان ھای 

اين به کودک کمک ميکند که به مھد کودک عادت کند و احساس خوبی داشته باشد. به مادری يکسان داشته باشند. 
  مرور زمان، کودک دوستان آلمانی نيز پيدا ميکند.

  
  
  

 شما با چه زبانی با کودک خود صحبت ميکنيد؟ 

 

  
مدرسه  راحت تر : " با کودکان خود آلمانی صحبت کنيد تا در آينده کودک در گاھی والدين به اين نظريه ميرسند که 

به زبانی صحبت کنيد که او آن را خود به خود و به طور طبيعی به  باشد. " اين نظريه غلط است. با کودک خود
بھترين نحو صحبت ميکند و زبان مادری اوست. او در اين زبان بيشترين لغات را بلد است و ميداند که جمالت چگونه 

ميرسد که به او کمک ميکند که زبان ھای ديگر مثل آلمانی را نيز ياد  ساخته ميشوند. پس کودک به يک پايه ی خوب
اين ھم درباره ی زبان اول کودک و ھم  –بگيرد. سال ھا طول ميکشد تا يک کودک، زبانی را بطور صحيح بياموزد. 

  -زبان ھای بعدی وی صدق ميکند.
ھد که به يک زبان صحبت کند. برای مثال: فقط برای بعضی کودکان فازھايی وجود دارد که در آنھا، کودک فقط ميخوا

آلمانی. او ھميشه به آلمانی جواب ميدھد ؛ حتی زمانيکه والدين به زبان خانوادگی با او صحبت ميکنند. اين فازھا بسيار 
 و به صحبت کردن به زبان مادری با کودک ادامه دھيد و ومعمول ھستند. وقتی شما بطور مداوم در مسير خود بمانيد 

کودک آن زبان را نيز با ديگر موارد ميشنود و آن را فراموش نميکند. کودک يادگيری را به عنوان شنونده ادامه ميدھد 
  و در آينده قطعا به آن زبان صحبت نيز خواھد کرد.

  
  

 در خانواده چه کارھايی برای پيشرفت زبان کودک ميتوان انجام داد؟ 

 

  
پيشرفت زبان بسيار مھم است. کودکان اولين زبان خود را در خانواده فرا ميگيرند. زندگی روزمره در خانواده، برای 

  در نھايت چه فرصت ھايی در خانواده برای پيشرفت زبان به کودک داده ميشود؟
  
  
  



  
 !از صحبت کردن و تعريف کردن لذت ببريد 

  
رفت ميکند. برای مثال : بازی کودکان با شنيدن و صحبت کردن پيشزبان تمرين کردنی نيست؛ زبان ھرروز در 

  کردن، ديدن کتابھای عکس دار، گروھی غذا خوردن و گفت و گو با مردم.
  صحبت کردن روزانه برای کودکان بسيار مفيد است:

از کارھايتان برای کودکان تعريف کنيد. از پدربزرگ و مادربزرگ، از تجربه ھای کوچکی که امروز داشته ايد، 
و يا زمانی که کودکتان با شماست، برای مثال در حال تماشای آشپزی شماست، برای او از چيزھايی که امروز در 

از  –ال ھای بسياری ميپرسد و زياد تعريف ميکند قابلمه ريخته ايد، تعريف کنيد. و خوشحال باشيد ھنگامی که سو
  –چيزھايی که امروز او را عصبی يا خوشحال کرده است و حرف ھايی که در مھد کودک زده اند و غيره. 

با تعريف کردن، کودک رفته رفته ياد ميگيرد خود را چگونه بيان کند و ايده ھا و آرزوھايش را با کلمات توضيح 
وقتی که احساس خود را بيان ميکنند و از اشتباه کردن در حرف زدن رين نحو می آموزند دھد. بچه ھا به بھت

  نميترسند. 
گاھی کودکان از کلمات فانتزی استفاده ميکنند. آن ھا با زبان بازی ميکنند . اين برای آن ھا سرگرمی است و برای 

ميگويد و شما او را تصحيح ميکنيد، برای پيشرفت زبان آن ھا نيز مفيد است. وقتی کودک شما چيزی را اشتباه 
اغلب کودکانی که تصحيح ميشوند، لذت بردن از صحبت کردن و تعريف  پيشرفت زبان او اصال خوب نيست.

  کردن را از دست ميدھند. 
 سرگرمی ھايی برای کودکان وجود دارد که با آنھا ميتوانند خوب يادبگيرند و استعداد زبانی آنھا نيز پيشرفت کند.

  برای مثال : تعريف کردن داستان، تماشا کردن کتاب ھای عکس دار، جمله ھای دارای وزن و آواز خواندن. 
  
  

 تماشا کردن گروھی کتاب ھای عکس دار 

  
وقتی که والدين اغلب ( در بھترين حالت ھرروز)، با کودکانشان کتاب ھای عکس دار تماشا کنند، به پيشرفت زبان 

وقتی شما با کودکتان کتاب عکس داری به زبان مادری او تماشا ميکنيد، کودک به ھمراه  کودک بسيار کمک ميکند.
ه ی زبان ھای ديگر نيز کمک ميکند و در آينده در مدرسه مھم ھستند. آن چيزھای زيادی ياد ميگيرد که به او در ھم

  آنھا بدين وسيله اندوخته ھای زيادی کسب ميکنند. 
زرگتر، خاله/عمه يا پدربزرگ نيز زمان داشته باشند تا يک بار ديگر برای کودک، کتاب شايد گاھی خاھر يا برادر ب

   عکس دار را بخوانند.
  در تماشا کردن کتاب ھای عکس دار و خواندن آنھا، اين موارد مھم است:

  کودک و افراد بزرگسال، ھردو لذت ببرند.( وقتی بزرگساالن زياد از
 رفتن لذت کودک ميشود.) کودک سوال بپرسند، باعث از بين

  .کودک شما ميتواند درباره ی عکس ھا و داستان بسيار صحبت کند
 ھنگامی که او بسيار لذت ميبرد، اين اتفاق می افتد.

  
اگر شما در خانه به زبان خودتان کتاب عکس داری نداريد و ھم چنين نميتوانيد قرض بگيريد، با اين وجود يک 

دتان به زبان خودتان کتاب عکس دار تماشا کنيد. کتاب ھای عکس دار آلمانی زيادی فرصت ديگر داريد تا با فرزن
وجود دارند که اصال متن و نوشته ندارند يا خيلی کم دارند. اين کتاب ھا را ميتوانيد از مھد کودک يا کتابخانه قرض 

دتان درباره ی عکس ھا صحبت کنيد. کنيد و در خانه ميتوانيد اين کتاب ھا را با کودکتان تماشا کنيد و به زبان خو
شايد بتوانيد يک داستان به زبان خودتان نيز بسازيد. يا کودکانتان گاھی از مھد کودک با خود کتاب عکس دار می 

آورند و برای شما به زبان آلمانی درباره ی عکس ھا و داستانشان صحبت ميکنند. در اين ميان ھم چنين ميتوانيد از 
ب ھای کودکانه ی دوزبانه ی بسياری بگيريد. اگر شما خوب آلمانی صحبت ميکنيد، ميتوانيد کتاب را کتابخانه ھا، کتا

  يک بار به زبان آلمانی بخوانيد و بار ديگر به زبان خانوادگی. 



گاھی کودکان يک کتاب مورد عالقه دارند و از شما ميخواھند که آن را چند بار بخوانيد و عکس ھا را چند بار تماشا 
  ھم چنين اين باعث ميشود که نسبت به زبان خانوادگی عالقه پيدا کنند.  ميکنند.

  
 قصه تعريف کردن 

  
کودکان قصه ھا را دوست دارند. وقتی که کودک اغلب يک داستان را گوش ميکند که پدر يا مادر و يا شايد خاله يا 

دايی يا پدربزرگ آن را تعريف ميکند يا ميخواند، باعث تقويت زبان کودک ميشود. کودکان ياد ميگيرند که داستان را 
رای زمان مدرسه بسيار مھم است. اين داستان ھا ميتوانند به بفھمند و خودشان آن را تعريف کنند؛ که در آينده ب

، بازی ھای انگشتی و جمله ھای صورت کارھای روزمره، افسانه يا قصه ای از زمان بچگی باشد. ھم چنين شعرھا 
  وزن دار برای پيشرفت استعداد زبانی بسيار مھم ھستند و باعث لذت بردن کودکان نيز ميشوند. 

  سانه يا شعری از زمان کودکيتان به خاطر می آوريد؟آيا شما ھنوز اف
  
  

  کافی نيست!تلويزيون ديدن 

  
ھنگام تماشا ی تلويزيون، تمرکز کودکان بر روی تصاوير است و به آن چه گفته ميشود توجھی ندارند و بيشتر مواقع 

اسبی نيست. کودکان بيشتر در تلويزيون برای تقويت زبان گزينه ی من با صدای کم به تماشای تلويزيون ميپردازند.
شب به خير" را از -مواقعی ياد ميگيرند که بطور مثال يک نوار صوتی از يک قصه را گوش ميکنند يا يک " قصه

پدر و مادرشان ميشنوند.  وقتی کودک شما تلويزيون تماشا ميکند، بسيار مھم است که شما در رابطه با برنامه ی در 
  و با او در اين باره صحبت کنيد. حال پخش از او نظر بخواھيد 

  
  

  کودکان نياز به الگو دارند. - زبان زندگی کردن 2با 

والدين مھم ترين الگو ھستند. بعضی کودکان سعی ميکنند مثل والدينشان تالش کنند خوب آلمانی ياد بگيرند. برای مثال 
يا کودکان در يک کالس زبان در مھد کودک شرکت ميکنند. آنھا معنی کلمه ای را به آلمانی از کودکشان ميپرسند. 

  اين به کودکان کمک ميکند. پس از آن کودکان کنجکاو و مغرور ميشوند که آلمانی ياد بگيرند. 

زبانه بودن را مھم 2بچه ھا ھمچنين متوجه ميشوند که آيا والدينشان به زبان مادريشان اھميت ميدھند و يا آنھا فقط 
  ميدانند!!!

  

 !زبان يک گنج است 

  

زبان صحبت ميکند، در آينده ميتواند به خوبی خود را بيان کند؛ بنابراين او يک گنج دارد که  2وقتی کودک شما به 
  در زندگی و کار به او کمک ميکند. اين گنج را ھيچکس نميتواند از او دور کند.

  

  

 آرزومنديم.ما برای شما و فرزندانتان، خوشيختی و سعادت در اين راه 

  


