اطالعاتی برای والدین در مورد کتاب خوانی و قصه گویی برای فرزند
والدین عزیز،
زدن کتابهای تصویری را دوست دارند
کودکان خواندن کتاب را برای خود و ورق ِ
و به قصه و داستان عالقهمندند .خواندن کتاب به فرزند شما گوش فرادادن ،خوب
صحبت کردن و خواندن کتاب را در آینده میآموزد.
با کتابی که در بسته «آغاز به خوان» است هم خود وهم فرزندتان با زندگی روزمره
در آلمان آشنا میشوید .زمانی که مشتزکا ً با فرزندتان به تصاویر نکاه میکنید اولین
واژههای آلمانی را فرامیگیرید.

زندگی روزمره را در این کتاب کشف کنید
این کتاب تصاویری از زندگی در آلمان را نشان میدهد:
در مهد کودک یا کودکستان ،موقع نان چاشت یا ناهار ،بیرون از منزل یا در قالی دهقانان یا زارعین
ـ در هر صفحه چیزهای متعدد برای دیدن موجود اند
با فرزند خود در باره داستانهای تصویری صحبت کنید .خود به خود وارد کفتگو با فرزندتان
میشوید :در باره تجارب ،شادیها و میحط تازه زندگی.

آشنایی با واژهها
با این کتاب میتوانید با فرزندتان اولین واژههای آلمانی را تمرین کنید.
کتاب ـ عکسهای کلمات «ایما و سمیر» برای شما بعضی لغات روزمره آلمانی را نشان میدهد .اما
شما نیز میتوانید راجع به صحنه ها بسادګی بزبان خود قصه بګوئید و اسامی اشیای عکاسی شده را
اظهار نمائید

کتاب خوانی و قصهگویی
خواندن کتاب بطور مشترک و قصه گفتن شادی آ
با خواندن کتاب برای فرزندتان صحبت کردن را میآموزد ،یاد میگیرد که چکونه احساسات خود را بیان کند،
تمرکز کردن را به او میآموزد .زیرا خواندن کتاب برای فرزند بین والدین و کودک نزدیکی ایجاد میکند و این
برای هر زبانی صادق است.
آیا شما خود به کتاب وکتاب خوانی عالقهمند نیستید؟ نگران نباشید .هنوز برای کتای خواندن دیر نیست .این کتاب همه را به
داستان گفتن دعوت میکند.

این بسته را در چارچوب برنامه «آعاز کتاب خوانی برایکودگان مهاجر» دریافت میکنید که
توسط «بنیاد کتابخوانی» به سفارش وزارت آموزش و تحقیقات تهیه شده است .اطالعات
بیشتر در این مورد را میتوانید از سایت اینترنتی
www.lesestart-fuer-fluechlingskinder.deکسب کنید.

برایتان اوقات خوشی را هنگام کتابخوانی وقصهگویی آرزو میکنیم!

