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 سال 3 – 0توسعه مهارت های تکلم ارتباط بين سنين 
 
  

قبل  یحت باعث موفقيت بهتر شان در مکتب ميشود،  ، ميکنيدروزمره که شما با فرزند خود  یعاد صحبت کردنمقدار از  يک
 شود. کردن صحبت قادر بهکودک شما  نکهياز ا

 
نوزادان و کودکان ياد ميگيرند که تماس برقرارکنند (دادن و گرفتن پيام از شخص ديگر) مدتها قبل از اينکه صحبت کرده بتوانند. 
انها ياد ميگيرند تا در طول روز با مردم در اطراف خويش تماس بر قرار کنند. انها ديکران را تماشا و به ديگران گوش ميگيرند 

 لی که از حرکت ها برای بيان نياز ها، احساسات و تجربه خويش استفاده ميکنند.درحا
 مهارت های ارتباطی اوليه منجر به زبان و سواد خوب ميشود (خواندن و نوشتن).

 
 نوزادان هميشه:

 حتی در رحم مادر –گوش گرفتن 
 تماشا با چشم بسيار مهم است قبل از اينکه طفل صحبت کند –ديدن 

 چهره ساختن توجه يک کودک را به خود جلب ميکند –چهره ساختن 
 

 رشد مغزی
 سه سال اول زندگی فرزند تان زمان است که مغز شان رشد سريع نسبت به هر زمان ديگر در زندگی شان ميکند.

 
يدن حرکت، شکل ها، رنگ همچنان اين زمان است که مغز فرزند تان در اوج ياد گرفتن ديدن و شنيدن ميباشد. نوزادن نياز به د

و اشياء (نزديک و دور) برای مغز شان ميباشد تا ديدن را ياد بيگيرند. نوزادن همچنان نياز به شنيدن به صداهای مختلف را دارند 
 تا درک صدا را توسعه و بفهمنند.

از به شنيدن صحبت شما را بهترين زمان برای ياد گرفتن و توسعه برای صحبت کردن سالهای اول زندگی ميباشد. کودکان ني
دارند، برای شان هميشه کتاب و خواندن کنيد. و ايشان همچنين نياز دارند تا شما همرای شان صحبت کنيد، وقتيکه ايشان 

 عکسالعمل نشان ميدهند ايشان کوشش تقليد صحبت کردن را با شما ميکنند.
 

 شما اولين و مهم ترين معلم فرزند تان ميباشيد.
 

 تان گوش بيگيريدبه فرزند  •
 با فرزند تان صحبت کنيد •
 با هم يکجا خواند ن ها را زمزمه کنيد •
 با هم يکجا کتاب بخوانيد •
 با هم يکحا به جاهای نو برويد •
 برايشان از اسباب خانه بدهيد که همرايش بازی کند •
 ايشان را بفهمانيد که کار ها را به خوبی انجام ميدهند •

 
 به ياد داشته باشيد:

 
دن با فرزندان تان ايشان را تکلم و تماس گرفتن را ياد ميدهد.تلويزيون و گيم های کمپيوتری، دی وی دی و کارت های بازی کر

بازی، حتی اگر اموزنده هم باشند، يک طفل را در توسعه مهارت تکلم ارتباطی کمک نميکند. اين تنها با صحبت کردن است که 
 يک طفل مهارت تکلم و ارتباط را مياموزد.

 
 


