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راهنمایی برای والدین و 
مراقبان کودکان

سوادآموزی زودهنگام شامل تمام مواردی است که کودکان 
قبل از آنکه واقعاً بتوانند بخوانند و بنویسند درباره ی خواندن 
و نوشتن می فهمند و می آموزند. این راهنما شامل اطالعات 

و فعالیت هایی برای شما و فرزندتان است تا مهارت های 
سوادآموزی اولیه را همراه هم فرابگیرید.

پژوهش ها نشان می دهد که کودکان خیلی پیش تر از یادگیری 
خواندن شروع به سوادآموزی می کنند. شما به عنوان والدین و 
مراقبان، همین االن فعالیت های سوادآموزی زودهنگام متعددی 
را در زندگی روزمره فرزند خود گنجانده اید. اکنون می توانید 

با صحبت کردن، آواز خواندن، بازی کردن، نوشتن، و خواندن 
همراه هم به رشد سوادآموزی اولیه کودک خود کمک کنید.

درباره ی این راهنما

آیا می دانستید؟

خواندن

همواره بخوانید
خواندن را به زمانی شاد، تعاملی و خاص برای باهم 

بودن تبدیل کنید.


 به کودک خود اجازه بدهید تا کتاب هایی را که
می خواهد شما برایش بخوانید انتخاب کند.

 کتاب های مورد عالقه را بیش از یک بار بخوانید
و هنگام خواندن سؤال کنید.

 به کلمات چاپ شده بر روی اشیاء پیرامون خود مانند
برچسب غذاها، عالیم و تابلوهای خیابانی، و فهرست 

خرید اشاره کنید و آنها را بخوانید.

خواندن یکی از بهترین راه ها برای کمک به کودکان 
است تا در آینده کتابخوان های خوبی در زندگی شوند. 

وقتی شما قصه های جذاب، خنده دار، مهیج برای کودک 
خود می خوانید، احتمال بیشتری وجود دارد که هنگامی 

که به مدرسه رفتند دوست داشته باشند تا خودشان 
خواندن یاد بگیرند. خواندن همچنین به آنها کمک می کند 

تا کلمات جدید بیاموزند، کلمات و تصاویر را با هم 
مرتبط کنند و یک داستان را از ابتدا تا انتها دنبال کنند.

کارکنان کتابخانه می توانند به تمام اعضای خانواده شما 
کمک کنند تا برای دریافت کارت های عضویت رایگان 

در کتابخانه ثبت نام کنید و برخی از بهترین منابع و 
خدمات موجود برای شما و فرزندتان را معرفی کنند. 

کتابخانه با داشتن مکان هایی در سرتاسر ونکوور، 
منابع متعددی را برای کمک به شما در صحبت کردن، 
آواز خواندن، بازی کردن، نوشتن، و خواندن همراه با 

فرزندتان ارائه می کند، از جمله:

کتابخانه می تواند 
کمک کند!

کودکان، والدین و مراقبان می توانند کتاب های مصور، 
شعر و ترانه را از سراسر دنیا به و زبان های مختلف 
به امانت ببرند. در مجموعه کتابخانه همچنین موسیقی 

و ویدیوهایی برای آواز خواندن و رقصیدن در خانه 
 وجود دارد.

www.vpl.ca :مرور مجموعه

کتاب، موسیقی، ویدیو و بیشتر 

ضمن انجام مجموعه ی گسترده ای از برنامه های 
خالقانه، آموزشی و سرگرمی باهم لذت ببرید، مثالً 

زمان های قصه گویی، آواز دسته جمعی و غیره. کتابخانه 
همچنین کارگاه هایی را فقط برای والدین و پرستاران 

ارائه می دهد تا به سوادآموزی اولیه در منزل کمک کند.
www.vpl.ca/events :برنامه رویدادها

زمان های قصه گویی، رویدادهای خانوادگی 
و بیشتر



به کتابخانه محل خود سر بزنید و از بازی ها، اسباب 
بازی ها و داستان های لمسی لذت ببرید. در کتابخانه 
محل شما فضایی وجود دارد که فرزندتان می تواند 

بازی کند و تخیل خود را به کار بگیرد. 
www.vpl.ca/branches :برای یافتن شعبه ها

بازی، اسباب بازی، و داستان های لمسی 

پرسشی دارید؟ 
از www.vpl.ca دیدن کنید یا با info@vpl.ca یا 

604.331.3603 تماس بگیرید.

کتابخانه همگانی ونکوور مفتخر است تا این کتاب مصور 
رایگان را به خانواده های ساکن ونکوور که فرزندان خردسال 
دارند ارائه کند. خواندن با صدای بلند یکی از بهترین راه هایی 

است که والدین از طریق آن می توانند باعث تقویت زبان و 
سوادآموزی در سال های اولیه عمر کودک شوند، و کتابخانه از 

اینکه حامی موفقیت کودکان است احساس غرور می کند.

چه کتاب جالب و مهمی! مغز کودک از روز اول به سرعت 
شروع به شکل دادن ارتباط ها می کند. آغاز زودهنگام 

سوادآموزی مرحله ی سازنده ی مهمی در پیشرفت کودک 
است که تأثیراتی تا پایان عمر بر سالمت و خوشبختی او  
دارد. این کتاب روشی مفرح و تعاملی برای والدین است 
تا جستجوی اولیه ی کودک خود را در دنیای سوادآموزی 
تشویق کنند، و تصاویر زیبایی دارد که از نوشته ها بسیار 
بیشتر است. من امیدوارم که شما هم به اندازه ی من از آن 

لذت ببرید!

دکتر ِرکا گوستافسون، مسئول سالمت پزشکی

 درباره ی درخت کتابخوان
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کودکان یادگیری زبان را از هنگام تولد شروع می کنند. 
اکثر کودکان با دیدن و شنیدن دیگران حین صحبت کردن 
با کلمات یا زبان اشاره، کلمات و ایده هایی را می آموزند 

که به آنها کمک می کند وقتی آماده شدند شروع به 
خواندن کنند.

درباره ی همه چیز حرف بزنید

حرف زدن

درباره ی رویدادهای پیرامون خود با کودکتان حرف 
بزنید – حتی اگر او نمی تواند حرف بزند یا با اشاره 
جواب بدهد، شروع به درک کلماتی می کند که شما 

استفاده می کنید و آنها را می فهمد.



 با زبانی ارتباط برقرار کنید که برای شما راحت ترین
است، از جمله با زبان اشاره.

 وقتی کودک شما چیزهای نامفهومی می گوید، ایما و
اشاره می کند یا حرف می زند، او را تأیید کنید و به او 

پاسخ دهید.

 به آنچه کودکتان به شما می گوید جزئیاتی اضافه کنید
و از کلمات توصیفی استفاده کنید.

آواز خواندن باعث کم کردن سرعت بیان می شود و به این 
طریق به کودکان کمک می کند تا صداها و کلمات مختلف 
را بشنوند. بیان شمرده ی تک تک حروف کلمات و بخش 

کردن کلمات به خواندن کودک در آینده کمک می کند.

آواز خواندن

شعر و ترانه خواندن را شروع کنید

ترانه های محبوب و شعرهای کودکان را به زبانی که بهتر 
بلدید بخوانید.



.ترانه هایی از فرهنگ خود بخوانید

.همراه با موسیقی های مورد عالقه خود همخوانی کنید

 شعر و ترانه را با کارهای روزمره خود مانند غذا
خوردن، تعویض پوشک، و آماده شدن برای خواب 

همراه کنید.

بازی کردن
بازی کردن تفریحی است که می تواند به کودکان با 
هر مهارتی کمک کند تا برای برقراری ارتباط و 
مهارت های خواندن تمرین کنند. کودکان با استفاده 

از تخیل خود برای ساختن داستان در حین بازی، یاد 
می گیرند که داستان ها چه کارکردی دارند و همین طور 

کار دنیا چطور انجام می شود.

بازی، تحرک، و تخیل

به فرزند خود فرصت های متعددی برای بازی، تحرک 
بدنی، و تقویت تخیلش بدهید.



 ،برای انجام بازی های تخیلی از جعبه های مقوایی
لوله های کاغذی، و پارچ و قابلمه به عنوان ابزار 

استفاده کنید.

 وقتی باهم بازی می کنید اجازه بدهید تا کودکتان
رهبری را به دست بگیرد.

 کودک خود را تشویق کنید تا با استفاده از اسباب
بازی ها و سایر لوازمی که در منزل دارید، کتاب ها و 

داستان ها را اجرا کند.

نوشتن با خط خطی کردن و عالمت گذاشتن کودکان 
روی کاغذ شروع می شود. هر فعالیتی که فرزند شما 
با بازو، دست، و انگشتان خود انجام می دهد به بهبود 
مهارتهای حرکتی ظریف او کمک می کند. خط خطی 
کردن با مداد شمعی، بازی با خمیر، و برداشتن اشیاء 
کوچک چند نمونه فعالیت هستند که به کسب هماهنگی 

الزم برای یادگیری نوشتن کمک می کنند.

نوشتن

از کارهای کوچک شروع کنید
در زمان غذا، فرزند خود را ترغیب کنید تا قطعات 

کوچک غذا را خودش بردارد و بخورد.


 به کودک خود بلوکهای بازی، توپ و سایر اشیاء
بدهید تا حرکت کند و بغلتاند.

 نام کودک خود را با یکدیگر بنویسید و به او کمک
کنید تا حروف را یاد بگیرد.

 ،قصه ای را که کودکتان تعریف می کند بنویسید
و بعد آن را با هم بخوانید.


