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েযাগােযাগ ও সাধারণ �ান (৩-৫ বছর বয়সীেদর)
েযাগােযােগর মে� কথা বলা এবং েশানা দুি পেড়। এি হেলা পির�ারভােব িনেজর �েয়াজন বুঝােন এবং
অ�েদর বুঝা �মতা।
সাধারণ �ান হেলা বাইেরর পৃিথবী �িত একি আ�হ।
েযসকল িশশুর ভালভােব িনেজেদর �কাশ করেত পাের এবং যারা তােদর চারপােশর পিরেবশ স�ে� জানেত আ�হী
তারাই �েল এবং সারা জীবন ধের ভাল করার জ� ��ত।
�ল পূ বর্ব েযসকল িশশুেদ উ�ম েযাগােযাগ ও সাধারণ �ােন দ�তা আেছ তারা:
•
•
•
•

গ� বেল
কা�িনক েখলা েখেল (জলদসু হওয়ার ভান কের, িকংবা একি �কেক টাওয়ার িহেসেব ক�না কের)
যখন তােদর েকােনা িকছ করেত বলা হয় তখন তারা তা েবােঝ
বয়�েদর সােথ এমনভােব কথা বেল যােত তারা তা সহেজ বুঝে পাের

আপনার িশশুে েযাগােযােগ দ�তা এবং সাধারণ �ান িবকােশ সাহা� করার িকছ উপায়:
•

েকােনা বাধা �দান ছাড়াই আপনার িশশু কথা শুন

•

আপনার িশশুে তার ডাইরী স�ে� িজ�াসা করু - Ask your child about their day –
“েতামার িদনটা িক ভাল িগেয়িছল” একথা িজ�াসা না কের “তুি বাইের িক কেরিছেল?” এমন উ�ু�
্ ��
করু যােত কের আপনার িশশ ‘�াঁ’’ িকংবা ‘না’’ এর েচেয়ও েবশী িকছ বলেত পাের।

•

আপনার িশশুে �চু �� করেত িদন – আপনার িশশু �চু �� করার অথ র হেলা তারা পৃিথব স�ে�
জানেত চায়। তারা আপনােক িজ�াসা করেছ কারণ তারা িব�াস কের েয তারা যা জানেত চাে� তা আপিন
তােদর বলেবন।

•

অনুভূ স�ে� কথা বলু – ‘েকান িজিনসটা েতামার মেন ক� িদে�?’ েকােনা বই একসােথ পড়ার সময়
বইেয়র মানুষ বা চির�ি েকমন লাগেছ বেল মেন হে� এবং তােদর িক দরকার হেত পাের।

•

আপনার িশশু সােথ পড়ু এবং আপিন েয বইি পেড়েছন েসটা স�ে� কথা বলু। অিভ�তা, ধারনা
এবং বইগুিল মে� েযাগসূ �াপেনর েচ�া করু, েযমন তারা েভিজমাইট �া�উইচ খাে�, আিম ভাবিছ
তারা পসাম �ািজক বইেত েযমন আেছ েতমন কের অদৃ হেয় যােব না েতা।

•

দজেন িমেল গান করন, ছড়া বানান আর হালকা রিসকতা করন।

•

ভান আর ক�নার েখলা েখলন – স�ব হেল েপাুাক ও বাড়ীর অ�া� ব� �বহার করন। তােদর
অেনকগিল েখলনা এবং িবিভ� িজিনস (পু ঁিত, কাদামাু, পাতা, ঝুলন, �ক) িদেয় েখলেত িদন।

•

আপনার িশশুে উৎসাহ িদন – আপনার িশশু �েচ�াগুিল জ� ইিতবাচক �শংসা তােক কথা বলা
িশখেত সাহা� করেব। তােদর ভূলগুিল হাসেল তারা েচ�া করেত উৎসাহ পােব না।

•

আপনার িশশু জ� েকান েকান �পারগুি গুরু�প েসগুি স�ে� সেচতন থাকু – ব�, পছে�র
েখলনা, িসেনমা িকংবা বই স�ে� িজ�াসা করু।

•

অিভ�তা �দান করু – একসােথ েকনাকাটায় যাওয়া, লাইে�রীেত িকংবা পােকর যাওয়া, অথবা একসােথ
িমেল আঁক এবং রং করা সবই েযাগােযােগর দ�তা এবং সাধারণ �ান িবকােশর সহায়ক।
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•

একি পিরবার িহেসেব একে� সা�য্েভাজ করু – পিরবােরর সকল সদ�েদর জ� তােদর ৈদনি�ন
�াপার িনেয় কথা বলার এি একি গুরু�প সময়। বয়�েদর সােথ আলাপচািরতায় আপনার বা�ােক
সােথ রাখু।

•

েটিলিভশন, কি�উটার ও িভিডও েগমেস সীমাব�তা বজায় রাখু – এেত কের আপনার িশশ সিতয্কাের
অিভ�তা িনেয় কথা বলার আেরা েবিশ সময় পােব। িশ�ামূল হেলও কি�উটার �বহার, িটি িকংবা
িডিভিড েদখা আপনার িশশুে কথা বলা েশখায় সাহা� করেব না।

•

িশশরা িবিভ� েলােকর কাছ েথেক িবিভ� িজিনস েশেখ – এজ� ব�বা�ব এবং পিরবােরর সােথ েদখা
করেত যান, অ� িপতামাতােদর সােথ সা�াৎ করন, এবং ে��েপ যান।

•

একু িশশেক বড় কের তলেত একু �াম লােগ – সতরাং আপনার কমুুিনুর পিরেসবাগিল �বহার
করন, েযমন আপনার লািে�রীেত গ� বলার সময়, উ�ান, যাদঘর, সিিমং পুল, ি�-�ল িতুািদ।

•

আপনার িশশর জ� একু সমৃ�শালী িশ�ার পিরেবশ িদেত আপনােক ধনী হেত হেব না। েখলনা এবং বই
লািে�রী েথেক ধার করা যােব। মােু মােু আপনার কমুুিনুেত িশশেদর জ� িবনামে� অু�ােনর
আেয়াজন করা হয় – এ স�ে� জানার জ� �ানীয় পি�কা েদখন।

•

েয ভাুায় আপিন কথা বলেত �া��ু েবাধ কেরন েসি ভাুায় আপনার িশশর সােথ কথা বলন। এেত কের
িনি�ত করা যােব েয তারা একু ভাুা ভালভােব িশখেছ। আপনার িশশেক ি��ল িকংবা চাি� েকয়াের
ভিতব কিরেয় তােক িংেরজী েশখা শর করেত সাহা� করন।

•

আপনার িশশর সােথ উে�জনাপণ ব সময় উপেভাগ করন।

