گفتن داستان به کودک تان

داستانگویی – اعم از واقعی یا خیالی  -راهی سرگرمکننده برای برقراری ارتباط با کودک تان است.
شما میتوانید با هم حوادث واقعی را در زنده گی خانواده گی خود به یاد بیاورید .هر شخص میتواند از گفتن دوباره داستان به صورتی که آن را به یاد میآورد لذت ببرد.
همچنین میتوانید داستانهای را از زمان کودکی خود بگویید یا داستانهای سنتی فرهنگ خود را بازگو کنید تا بتوانید درسهای مهم زنده گی را انتقال داده و به کودک تان
احساس تعلق بدهید.
داستانگویی میتواند تأثیر جادویی داشته باشد .داستانها به کودک تان کمک میکند خالق و اهل تخیل باشد و جهان اطراف خود را درک کند .حتی یک راه عالی برای کاهش
اضطراب و کمک به کودک تان است تا با تغییر در زنده گی خود راحتتر کنار بیاید .در نهایت ،داستانها یک راه قدرتمند برای کمک به کودک تان جهت یادگیری و درک
بهتر زبان مادری و صحبت کردن با آن هستند  -و این مسئله به آنها کمک خواهد کرد تا زبانهای تازه یاد بگیرند!

نکات برای داستانگویی:
•از یک زبان واضح و ساده استفاده کنید.
•آن چیز که کودک تان میگوید را تکرار کنید ،تا کودک تان متوجه شود
که حرفهایش را درک میکنید.
•به کودک تان در یادگیری کلمات و ابتکارات جدید کمک کنید.
•در مورد افراد ،مکانها و چیزهای آشنا صحبت کنید.
•به کودک تان در یادگیری کلمات و ابتکارات جدید کمک کنید.

•فرصتهای برای صحبت در مورد چیزهای فراهم کنید که برای او
معنی دار هستند.
•سؤال بپرسید و به سؤاالت پاسخ دهید.
•به زبان مادری خود گوش بدهید و با هم صحبت کنید.
•داستانهای مورد عالقه کودک تان را بارها و بارها بگویید.
ن داشت از داستان گفتن به زبان مادری خود لذت
•هر وقت که امکا 
ببرید.
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گفتن داستان به کودک تان
داستانگویی مهارتهای زبانی را ایجاد
میکند.
تحقیقات نشان میدهد صحبت کردن در مورد رویدادهای خانواده گی ،سنتها و
احساسات به زبان مادریتان میتواند برای رشد زودهنگام کودک تان بسیار مفید
باشد .همچنین میدانیم که مهمترین زمان برای رشد مهارتهای زبانی وقتی است که
کودک تان صفر تا سه ساله است .یعنی هنگام که مغزش آماده برقراری ارتباطات
زبانی است .هر اندازه کودک کلمات بیشتر را در طول این زمان بشنود ،بهزودی
کلمات بیشتر را درک میکند و یاد میگیرد .هر قدر کلمات بیشتر را بداند و از
آنها استفاده کند ،احتمال اینکه اهل کتاب خواندن باشد ،بیشتر است .توانایی گوش
دادن و صحبت کردن به هر زبان ،از جمله مهارتهای اساسی برای آماده شدن
برای مکتب است.

داستانها را به زبان مادریتان بگویید.
صحبت کردن ،گوش دادن و گفتن داستان به زبان مادریتان مبنای نیرومند برای
یادگیری زبان دوم فراهم میکند .به استفاده از زبان مادریتان با کودک ادامه
بدهید .این کار کمک خواهد کرد احساس ارتباط بیشتر نسبت به شما و بقیه اعضای
خانواده داشته باشد .همچنین احتمال آن بیشتر است که در هنگام بزرگ شدن به
زبان و فرهنگ خود افتخار کند .میدانیم که وجود مبنای قوی در زبان مادری،
یادگیری زبان انگلیسی را برای کودک شما آسانتر میکند.

داستانگویی به زبان مادریتان و صرف وقت برای گوش دادن به داستانهای
کودک تان به روشهای مختلف به او کمک میکند:
•آنها احساس مهم بودن ،شنیده شدن و ارزشمند بودن میکنند.
•احساس نزدیکی به شما بیشتر میکنند زیرا تشویق میشوند نظریات
و احساساتشان را با شما در میان بگذارند.
•به کتاب بیشتر عالقهمند خواهند شد.
•میتوانند کلمات و ایدههای جدید زیاد را به زبان خودتان یاد بگیرند.
•تشویق میشوند تا با زبان مادریتان صحبت کنند.
•کودک تان یاد میگیرد رویدادها را یادآوری نماید ،داستانگویی کند،
انتخابهای را انجام دهد و در مورد همه کارهای که انجام میدهد صحبت کند.
•همچنین یاد خواهند گرفت صداهای مکرر را تشخیص دهند و شروع به
اشاره به کلمات کنند( .این کار آغاز یادگیری خواندن است).

نظریه فعالیت :با کودک تان یک کتاب داستان
بنویسید
•میتوانید از نقاشیها یا عکسهای کودک خود برای تهیه یک کتاب داستان
استفاده کنید.
•با کودک خود در مورد نقاشیهایش یا در مورد یک داستان خانواده گی که
میخواهد در کتاب بگنجاند صحبت کنید.
•کودک تان را تشویق کنید کلمات مربوط به داستان را به زبان مادریتان
بگوید.
•این کلمات را به زبان مادریتان چاپ کنید.

همچنین توصیه میشود والدین زبانها را با هم یکجا نکنند یا از استفاده از زبان
مادری دست نکشند .به صحبت کردن ،داستانگویی و حرف زدن به زبان مادری
خود ادامه بدهید تا آن را زنده و قوی نگهدارید .این کار به کودک تان کمک خواهد
کرد زبان دوم را سریعتر و بهتر یاد بگیرد.

برای مشاهده دیگر معلومات زبان های متعدد والدین به آدرس  cmascanada.ca/cnc/parentsمراجعه کنید
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