معلومات برای مامان و بابا واسه خواندن وقصه نمودن
مامان و بابای عزیز
یکجا خواندن و حکایت نمودن همه کودکان را به هیجان می آورد .زیرا کودکان
حکایات را دوست دارند .موقع خواندن ایشان ګوش دادن و صحبت را می آموزند .و
به ایشان کمک میشود ،تا احساسات خود را ابراز نمایند.
با این کتاب شما میتوانید با هم یکجا با خانواده خود با زندګی روزمره در آلمان
آشنائی پیدا نمائید و اولین لغات را کشف نمائید .به شما و خانواده تان ساعات

خوب موقع یکجا خواندن و قصه نمودن آرزو مینمائیم.

یکجا باهم به زندګی آلمان آشنائی پیدا نمائید
در رفت آمد خیابان ها ،در مهد های کودک یا بازار چه چیزهای را میشود
صحبت نمائید» .یک روز با ما!«کشف نمود؟ با کودک خود راجع به عکسهای کتاب
یکایک آنچه را بشمارید ،که روی عکسهای تماشا مینمائید ،یا راجع به عکسهای سوال
نمائید .بشکل خودکار صحبت ها راجع به محیط و حوادث روزمره بمیان می آید.

باهم یکجا اولین لغات زبان آلمانی را کشف نمائید
در کتاب در هر صفحه شما بعضی از لغات زبان آلمانی با مطابقت به عکس پیدا مینمائید .ازینطریق شما با طفل
خود اولین لغات زبان آلمانی را بطور بازی کشف و تمرین نموده میتوانید.

باهم یکجا بخوانید و حکایت قصه ها را بنمائید
موقع خواندن شما بشکل فشرده وقت تانرا با کودک خود سپری مینمائید .این باعث نزدیکی میګردد .کودک

شما این زمان را با احساس های زیادی مرتبط میسازد .ګذشته ازین به کودک شما کمک مینماید ،تا بعدا خودش
خواندن را خوب یاد ګیرد .شما نباید با زبان آلمانی کتاب را برایش بخوانید ،اینکار را در زبانی اجرا نمائید ،که در آن با
کودک خود صحبت مینمائید.

را به دستور وزارت تعلیم و »خواندن ما را به پیش میبرد ،شروع خواندن برای کودکان پناه جویان«بنیاد خواندن برنامه
تحقیقات رهبری مینماید.
اوقات خوش موقع خواندن کتاب و حکایت قصه ها!
www.lesen-bringt-uns-weiter.de

