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قصه گفتن برای کودک

تعریف کردن قصه — چه واقعی باشد و چه تخیلی — روشی است سرگرمکننده برای تعامل با کودک. 

شما میتوانید با هم اتفاقات واقعی زندگی خانوادهتان را مرور کنید. هر کدامتان میتوانید هر قصهای را که به خاطر میآورید تعریف کنید و لذت ببرید. همچنین 
میتوانید قصههایی از دوران کودکی خود تعریف کنید یا داستانهای قدیمی فرهنگ خود را بازگو نمایید و درسهای مهم زندگی به کودک بدهید و حس تعلق به 

فرهنگ خود را در او ایجاد کنید.  

قصه گفتن جادو میکند. داستانها موجب تقویت خالقیت و خیالپردازی در کودک و درک دنیای اطراف او میشود. قصه حتی میتواند روش بسیار خوبی برای 
کاهش اضطراب باشد و به کودک کمک کند راحتتر با تغییرات زندگیاش کنار بیاید. و باالخره، قصه گفتن راهی است قدرتمند که به کودک کمک میکند زبان 

مادری شما را بهتر متوجه شود و از آن استفاده کند و حتی زبانهای جدید را نیز راحتتر یاد بگیرد!

نکاتی برای قصه گفتن:

•  از زبان شفاف و ساده استفاده کنید.	
•  چیزهایی را که کودکتان میگوید تکرار کنید تا متوجه شود که حرفش 	

را میفهمید.
•  به کودک کمک کنید واژهها و مفاهیم نو رایاد بگیرد.	
•  در مورد افراد، مکانها و چیزهای آشنا حرف بزنید.	

•  به کودک کمک کنید واژهها و مفاهیم نو رایاد بگیرد.	
•  فرصتهایی فراهم کنید که بتوانید درباره چیزهایی که برای افراد معنا 	

دارد حرف بزنید.
•  سؤال بپرسید و به سؤاالت کودک جواب دهید.	
•  به زبان مادریتان با هم حرف بزنید و به حرف یکدیگر گوش دهید. 	
•  داستانهایموردعالقهکودکرادوبارهودوبارهتعریفکنید.	
•  هر وقت امکان دارد از تعریف کردن قصه به زبان مادریتان لذت ببرید. 	



SUPPORTING CHILD CARE IN THE SETTLEMENT COMMUNITY / SOUTIEN DE LA GARDE DES ENFANTS DANS LA COMMUNAUTÉ DE RÈGLEMENT
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

اگر مایلید اطالعات بیشتری در مورد والدین به زبانهای مختلف به دست آورید، به وبسایت cmascanada.ca/cnc/parents رجوع کنید

 1-2 persan / Persian   Comment partager des histoires avec votre enfant / Sharing Stories with Your Child02/18 2-2 

قصه گفتن موجب تقویت مهارتهای زبانی 
میشود.

و  سنتها  خانواده،  اتفاقات  درباره  زدن  حرف  که  میدهد  نشان  پژوهشها 
احساسات به زبان مادری کمک شایانی به رشد اولیه کودک میکند. همچنین، 
سالگی  سه  تا  صفر  بین  زبانی  مهارتهای  رشد  زمان  مهمترین  که  میدانیم 
کودک است. در این زمان، مغز کودک آماده ایجاد ارتباطات زبانی است. هر 
چه کودک در این دوره واژگان بیشتری بشنود، زودتر نیز واژگان بیشتری 
یاد میگیرد و متوجه میشود. و هر چه واژگان بیشتری یاد بگیرد و استفاده 
کند، احتمال اینکه خواندن را بهتر فرا بگیرد افزایش مییابد. توانایی شنیدن 
و صحبت کردن به هر زبانی از جمله مهارتهای اولیه برای آمادگی مدرسه 

رفتن است. 

به زبان مادری خود قصه بگویید.

حرف زدن، گوش دادن و قصه گفتن به زبان مادری باعث ایجاد پایهای قوی 
برای یادگیری یک زبان دیگر میشود. همیشه از زبان مادری برای برقراری 
تعلق  احساس  کودک  میشود  باعث  کار  این  کنید.  استفاده  کودکتان  با  ارتباط 
با  کودک  همچنین،  کند.  پیدا  خانواده  اعضای  دیگر  و  شما  به  بیشتری  خاطر 
حس افتخار نسبت به زبان و فرهنگ خود بزرگ میشود. همه ما میدانیم که 
نیز  انگلیسی  زبان  فراگیری  باشد،  قوی  مادریاش  زبان  در  کودک  پایه  اگر 

برای او راحتتر خواهد شد. 

کار  به  همزمان  را  زبان  دو  نباید  والدین  که  است  شده  توصیه  این،  بر  عالوه 
بزنید،  حرف  مادری  زبان  به  همیشه  بگذارند.  کنار  را  مادری  زبان  یا  ببرند 
کمک  کودک  به  کار  این  بماند.  قوی  و  زنده  تا  کنید  صحبت  و  بگویید  داستان 

میکند زبان دوم را سریعتر و بهتر یاد بگیرد.

قصه گفتن به زبان مادری و اختصاص زمانی برای گوش دادن به قصههای 
کودک به شکلهای مختلفی برای او مفید است:

• گوش 	 حرفش  به  دیگران  و  است  باارزش  و  مهم  میکند  احساس   کودک 
میدهند.

• میشود 	 تشویق  که  چرا  میکند  پیدا  شما  با  بیشتری  صمیمیت   احساس 
نظرات و احساسات خود را با دیگران در میان بگذارد.

•  بیشتر به کتاب عالقهمند میشود.	
•  واژهها و مفاهیم جدید بسیاری به زبان شما یاد میگیرد.	
•  تشویق میشود به زبان مادریتان با شما حرف بزند.	
•  کودک یاد میگیرد که اتفاقات مختلف را به خاطر بیاورد، قصه بگوید، 	

انتخاب کند و در مورد هر کاری که انجام میدهد حرف بزند.
•  او یاد میگیرد که صداهای تکراری را تشخیص بدهد و واژههای مختلف 	

را با اشاره نشان دهد. )این نقطه شروع یادگیری مهارت خواندن است.(

فعالیت پیشنهادی: با کمک کودکتان یک 
کتاب داستان درست کنید

•  میتوانید از نقاشیها یا عکسهای کودکتان برای تهیه یک کتاب داستان 	
استفاده کنید.

•  در مورد نقاشیهای کودک یا یکی از داستانهای خانواده که دوست دارد 	
به کتاب تبدیل شود با او حرف بزنید.

•  کودک را تشویق کنید تا واژههایی را که میخواهد در آن داستان به کار 	
رود به زبان مادریتان بگوید.

•  آن واژهها را به زبان مادری خود بنویسید.	

قصه گفتن برای کودک
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