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تحقیقات نشان داده که کودکانی که کلمات بیشتری را میخوانند و می 

ساختن یک دامنه .فهمند در بزرگسالی خواننده های بهتری میشوند 

لغات قوی به درک کردن و خواندن بهتر کلمات نوشته شده به  

بعدها به کودکان توانایی استفاده از . کودکان بسیار کمک میکند

 .کلمات را در نوشته هایشان میدهد

 

 

 

Art of Alphabet, Herze 

 

 

 

 

 

 

My First Bilingual Book: 
Home: Farsi/English, 
Milet Publishing  

 

 

 

 

Colors, 
Meimanat Mirsadeghi  

رای کمک کردن به کودکان برای توسعه دادن دامنه ب

:لغاتشان   

 

 باکودکانتان بسیار صحبت کنید ! 

  تحقیقات نشان داده که پدر و مادرهایی که وقت زیادتری

را برای صحبت کردن با کودکانشان میگذارند دارای 

کودکانی با دامنه لغات باالتری هستند و این کودکان 

توانایی بهتری در فهمیدن و درک کردن مطالبی دارند که 

 . میخوانند

  با کودکانتان درباره اتفاقاتی که در اطرافتان می افتد

با انها درباره چگونگی کارکردن وسائل ، . صحبت کنید 

احساسات و ایده ها حرف بزنید و همینطور زمانیکه انها 

 با شما صحبت میکنند به آنها گوش دهید 

 با زبانی با آنها صحبت کنید که خود شما راحتتر هستید. 

  کتابهای کودکان . هر روز برای کودکانتان چیزی بخوانید

بیشتر کلمات ناشنیده برای کودکان دارند تا مکالمات 

در مورد داستانها و عکسهای کتاب صحبت . روزمره 

  . کنید

  به . کتابهایی را با هم بخوانید که بر اساس واقعیت هستند

کودکانتان کمک کنید تا کتابهای علمی را انتخاب کنند که 

 . درمورد آنها کنجکاو هستند

  وقتی کودکانتان در رابطه با چیزی صحبت میکنند

ارائه شده از اطالعات بیشتری در رابطه با موضوع 

سمت او در اختیارش بگذارید و صحبتش را گسترش دهید 

 . و از او سوالهای متعدد بپرسید

                            

 

پدر و مادرهایی که در سرتاسر روز با کودکانشان صحبت میکنند به 

زبانی که آنها یاد میگیرند به آنها کمک میکند تا . هدیه بزرگی میدهند 

بیشتر دنیای اطرافشان را درک کنند و از آن لذت ببرند و آنها را برای 

 .یک زندگی طوالنی و پر از یادگیری آماده میکند

 



Ye Toop Daram 

 یه توپ دارم 

Ye toop daram ghel-ghelee-eh 

 یه توپ دارم قل قلیه

Sorkho sefeed o aabee-eh 

 سرخ و سفید و آبیه

Meezanam zameen, hava meereh 

رهزنم زمین هوا میمی  

Nemeedoonee ta koja meereh 

رهدونی تا کجا مینمی  

Man een toopo nadaashtam 

 من این توپو نداشتم

Mashghamo khoob neveshtam 

 مشقامو خوب نوشتم

Babam behem aydi daad 

 بابام بهم عیدی داد

Ye toope ghel-ghelee daad 

 یه توپ قل قلی داد

)from http://

persianpreschool.com) 

 بیشتر لذت ببریم با کرم ابریشم خیلی گشنه 

کرم ابریشم در پیله خود دقیقا چکار میکند؟ به … علوم و طبیعت 

کودکانتان کمک کنید تا بیشتر در مورد کرم ابریشم بوسیله کتابهای 

 . علمی کتابخانه اطالعات پیدا کنند

میوه ها و سبزیجات مختلف و کوچکی را در … ارتباط با ریاضیات 

از کودکانتان بخواهید میوه ها یا سبزیجات مشابه را . بشقابی بگذارید 

چند دانه برای مثال »  در یک گروه مشخص بگذارند از انها بپرسید 

به کودکانتان نشان دهید چگونه میوه «  توت در ظرف وجود دارد؟ 

براساس موضوع « مرتب سازی » ها را لمس کنند و بشمارند 

خاص و یا وابسته به شباهت هر گروه با یکدیگر و یا شباهتی که در 

این به کودک شما پیش . تعداد با یکدیگر دارند این کار را انجام دهند 

 از رفتن به دبستان و یا حتی پیش دبستانی کمک میکند      

 تا مهارت بیشتری پیدا کند  

                                               . 
مکانها و . تقویمی در اتاق کودکانتان بگذارید … اطراف خانه 

هر . وقتهای مخصوصی را بر روی آن مشخص و یادداشت کنید

امروز . امروز دوشنبه است » روز صبح با کودکتان صحبت کنید 

 !« فردا تولد مادربزرگ است . روز اول مدرسه است 

 

 کتابخانه برای شما چکار میتواند بکند

با کتابخانه محله تان در رابطه با کتابهای غیر تخیلی و براساس 

شما زمان عالی . واقعیت که مورد عالقه کودکتان است صحبت کنید 

و خوبی را هنگام یادگیری خواندن و نوشتن کودکتان با او خواهید 

 . داشت
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 تو حوض خونه ما

 

 تو حوض خونه ما

 ماهیهاي رنگارنگ 

 باال و پایین مي رن

 با پولکاي قشنگ 

 کالغه تا مي بینه

 کنار حوض مي شینه 

 مي خواد ماهي یگیره 

 ماهیا تا مي بینن

 به زیر آبها میرن .

 کالغ شیطون

 مي شه زار و پریشون  

http://www.koodakaneh.com/child/poem.aspx?

http://www.koodakaneh.com/child/poem.aspx?id=79&Artist=10

