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
چه چیزهائی را میتوان در محل بازار و محل بازی کودکان کشف کرد؟ درباره
 ،صحبت کنید! هر آنچه را »ما با هم دوست هستیم« تصاویر داخل کتاب ،تحت عنوان
در تصاویر میبینید ،بشمارید ،یا اینکه درباره تصاویر سوال طرح کنید .خواهید دید که
از این طریق خودبخود درباره محیط جدید و حوادث و وقایع روزمره زمینه صحبت
بوجود میآید.
باهم یکجا اولین لغات زبان آلمانی را کشف نمائید
( ُکد پاسخ  QR-Codeدر کتاب در هر صفحة دو طرفه تعدادی واژههای آلمانی مناسب با تصویر و یک

( ُکد پاسخ سریع) را توسط موبایل اِسکَن کنید ،واژهها برای QR-Codeسریع) در یک حباب گفتاری مییابید .چنانچه
شما خوانده میشوند .بدین ترتیب میتوانید با فرزند خود به صورت بازی نخستین واژههای آلمانی را کشف کرده و
تمرین کنید.
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 ،شرو ع 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

