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 ساله) 5-3ارتباطات و دانش عمومی (
 

شامل هر دو صحبت کردن و گوش دادن ميباشد. اين توانايی است که به صورت  ارتباطات
 روشن بياز های خويش را بيان و ديگران را درک کنيم.

 خارج است.عالقه به جهان  دانش عمومی
کودکانی که در بر قراری ارتباط و کنجکاو خوب هستند و در باره جهان و اطراف ان 

در مکتب و سراسر زندگی خويش  –مياموزند، کودکانی هستند که اماده پيشرفت خوب 
 ميباشند.

 
 :کودکان پيش از شامل شدن در مکتب با مهارتهای ارتباطات و معلومات عمومی خوب

 ميگويندداستان / قصه  •
از بازيهای تخيلی استفاده کرده (وانمود ميکنند که دزد دريايی هستند، و يا خيال ميکنند  •

 که بلوک برج است)
 ميفهمند که از ايشان خواسته شود کاری را انجام دهند. •
 برقراری ارتباط با کالن ساالن به نحوی که به اسانی قابل درک باشد •

 :و معلومات عمومی برای فرزند تان راه های کمک توسعه مهارت های ارتباط
 گوش گرفتن برای فرزند تان بيدون مداخله •
سوالهای باز از ايشان کنيد مانند، "در  –از فرزند خويش در باره روز شان بپرسيد  •

بيرون چه کردی؟" به عوض "روز خوب داشتيد؟" به اين ترتيب پسر شما از ميتواند 
 بيشتر از "بلی" و "نخير" بگويد.

اگر فرزند تان بسيار سوال ميکند، به اين  –دهيد فرزند تان بسيار سوال کند  اجازه •
معناست که در باره جهان ميخواهد بداند. انها از شما سوال ميکند چون با شما اعتماد 

 ميکنند که شما انها را انچه که انها ميخواهند بدانند، ميگوييد.
ا را غمگين ميسازد؟" وقتيکه "چه چيزی شم –در باره احساسات خويش صحبت کنيد  •

کتاب را يکجا ميخوانيد، در باره کرکتر کتاب و احساس  و به چه نياز خواهد داشت 
 صحبت کنيد. 

و در باره کتابهای که شما خوانديد با ايشان صحبت کنيد.  با فرزند تان کتاب بخوانيد •
ويچ ويجيمايت سعی کنيد ارتباط بين تجربه ها، نظرات و کتابها، مانند: ايشان ساند

 ميخورند، من تعجب ميکنم اگر انها ناپديد شوند مثل که در کتاب سحر و جادو شدند.
 ، ترانه ها و فکاهيات خنده دار بسازيد.ترانه بسراييدبا هم يکجا  •
شايد هم از کاال ها و اسباب ديگر خانه استفاده کنيد.  –با هم بازی های تخيالنه کنيد  •

بگذاريد ايشان با اسباب بازی و اشيای زيادی ديگر (دانه ها، گل، برگها، بلوکها) بازی 
 کنند.

ستايش مثبت از فرزند تان انها را کمک و تشويق به  –کودک تان را تشويق کنيد  •
، انها را به کوشش انجام کاری اموختن ارتباط ميکند. خنديدن به اشتباهات ايشان

 تشويق نميکند.
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در باره دوستان ايشان  –به ياد داشته باشيد از چيز های که به کودک شما مهم است  •
 از انها بپرسيد، اسباب بازی مورد عالقه ايشان، فلم ها و کتابها. 

يا هم  رفتن به بازار، رفتن يکجا به کتابخانه و يا به پارک، و – ها فراهم کردن تجربه •
يکجا با هم رسم کردن، اين ها همه فرصت ها در توسعه ارتباطات و معلومات 

 عمومی ميباشد.
اين يک وقت مهمی برای خانواده ميباشد که  –با هم يکجا غذای شب را صرف کنيد  •

در باره روز خويش صحبت کنند. فرزند خويش را در صحبت با کالن ساالن شامل 
 سازيد.

اين کار وقت بيشتر به طفل  –تلويزيون و گيمهای ويديو  وضع کردن محدوديت بر •
شما خواهد داد تا در باره تجربه های واقعی صحبت کند.استفاده از کمپيوتر، تماشای 

تلويزيون و يا دی وی دی، حتی اموزنده ان، به فرزند شما کمک در اموختن ارتباطات 
 را نميکند.

پس دوستان و اعضای خانواده  –اموزند اطفال از افراد مختلف چيز های مختلف را مي •
 تان و يا با والدين ديگر را مالقات کنيد، به بازيهای گروپی برويد.

پس از خدمات اجتماعی منطقه تان  –رشد و تربيه يک طفل کار يک قريه ميباشد  •
استفاده کنيد، مانند وقت قصه خوانی در کتابخانه، پارک ها، موزيم ها، حوض های 

 ستان، و غيره.اب بازی، کودک
الزم نيست که شما ثروتمند باشيد که برای فرزند تان يک محيط غنی اموزشی فراهم  •

. اسباب بازی و کتابها از کتابخانه به امانت گرفته شده ميتوانند. اغلب مواقع سازيد
در باره ان در  –پروگرامهای مجانی برای کودکان در اجتماع شما برگذار ميشود 

 ن بخوانيد.اخبار های محلی تا
. به اين ترتيب با فرزند تان به لسانی که شما احساس ارامی ميکنيد صحبت کنيد •

ايشان با اطمينان يک لسان را خوب ياد ميگيرند. فرزند تان را در ياد گرفتن لسان 
 انگليسی کمک کنيد پيش از اينکه  انها را شامل کودکستان  نماييد. 

 ان لذت ببريد.از اين زمان هيجان انگيز با فرزند ت •

 

 
 

 


