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کودکی که برایش کتاب خوانده میشود...
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اهمیت کتاب خواندن
برای کودکان

طوری بزرگ می شود که در گروه اعتماد به نفس باالتری دارد و اجتماعیتر است
بر اساس تحقیقات انجامشده ،کودکانی که مرتبا ً برایشان کتاب خوانده میشود ،از لحاظ اجتماعی از آگاهی و همدلی بیشتری
برخوردارند و در کارهای گروهی بهتر با دیگران کنار می آیند.

دایره لغات بسیار گستردهتری را به دست میآورد
مطالعات نشان میدهد که تا سن سه سالگی ،کودکان خانوادههایی که برایشان کتاب خوانده میشود ،در مقایسه با کودکان خانواده
هایی که کتابی برایشان خوانده نمیشود 20 ،میلیون کلمه بیشتری شنیدهاند .دایره لغات بزرگتر این امکان را برای کودک فراهم
میکند که بتواند افکارش را بیان کند.

در مدرسه موفقتر خواهد بود
کودکی که قبل از شروع مدرسه با داستان و شعر و قافیه آشنا شده باشد ،نسبت به کودکی که برایش کتاب نخواندهاند ،بیشتر
پیشرفت میکند و دستاورد بیشتری در مدرسه دارد.

شروع بهتری در زندگی دارد
براساس تحقیقات ،موفقیت آتی کودک در زندگی بیشتر تحت تأثیر میزان مطالبی است که برایش میخوانند ،تا پیشینه اقتصادی-
اجتماعی والدین او.

بیشتر در خانه صحبت میکند
خواندن با صدای بلند برای فرزندتان باعث تقویت روابط خانوادگی میشود .خانوادههایی که کتاب زیاد میخوانند بیشتر با هم
صحبت میکنند .از طریق داستانها میتوان در مورد اتفاقات روزمره صحبت کرد و پیچیدگیها و تغییرات بزرگتر در زندگی را
راحتتر درک کرد و به آنها پرداخت.

به فرد بزرگسال فعالتر و هدفگرا تبدیل میشود
بزرگساالن فعال ،کنجکاو و هدفگرا در دوران کودکی بیش از حد معمول برایشان کتاب خوانده شده است و در سن بزرگسالی نیز
همچنان کتابهای بیشتری را مطالعه میکنند .آنها قادرند راحتتر نظرات خود را بیان کنند و به اهداف خود برسند.

اهمیت زبان مادری
زبان مادری زبان عواطف و احساسات شخص است .هنگامی که والدین به
زبان مادری خود برای فرزندشان مطلبی را میخوانند ،این کار به ایجاد
ارتباط محکم بین والدین و فرزند کمک میکند ،و باعث میشود واژگانی که
کودک میتواند با استفاده از آنها عواطف و احساسات خود را بیان کند (بخش
اساسی سالمت روحی و عاطفی) شکل بگیرند.
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کتاب برای همه سنین مناسب است
خواندن با صدای بلند بهترین سرمایهگذاری برای آینده کودک است
پایه و اساس مهارت و اشتیاق کودک برای خواندن ،در اوان کودکی شکل می گیرد .تأثیر والدین بر سواد فرزندشان قبل از اینکه کودک بتواند به تنهایی
بخواند ،بسیار مهم است.

نوزاد شنوندهای هوشیار است
صدای آشنای اعضای خانواده با ریتم و وزن متغیر باعث میشود حس زبانی کودک جان بگیرد .زبان مادری غنی بهترین هدیه ممکن برای یک کودک است.

بچه  6ماهه در ابتدا به کتاب به عنوان یک اسباببازی عالقهمند میشود
کودک کتاب را بو میکند ،به دهانش میزند و میچشد و با آن بازی میکند .شخصیتهای داستانی ساده و رنگهای روشن استفادهشده در کتاب مقوایی جذاب
هستند.

کودک  1ساله عاشق زمان داستانخوانی است
جمالت موزون و اشعار آهنگین به تکامل گفتار کودک کمک میکنند .زمان داستانخوانی کوتاه یا خواندن الالیی ،کودک را قبل از خواب آرام میکند.

کودک  2-3ساله کلمات جدیدی را یاد میگیرد
زمان داستانخوانی وقتی تعاملی میشود که فرد بزرگسال از کودک میپرسد چه چیزی در تصاویر کتاب اتفاق میافتد .هنگامی که توانایی تمرکز کودک
بیشتر شد ،زمان آن است که از کتابهای مقوایی به سراغ کتابهای تصویری بروید.

کودک  4-5ساله الفبای زندگی را از داستانها فرامیگیرد
داستانها این امکان را به کودک میدهند که با خیال راحت ترس را حس کند و با احساسات مختلف همدردی کند .جمالت موزون و اشعار آهنگین کودک را
ترغیب میکند که به تنهایی با زبان بازی کند.

کودک  6ساله حاال با بالهای تخیل پرواز می کند
اکنون کودک حوصله گوش کردن به داستان های بلندتر را نیز دارد .گفتگو در مورد آنچه خوانده شده است ،برای بزرگساالن نیز لذت بخش است .داستانهایی
که از کودکی خود والدین گفته میشود میتواند به شکوفا شدن غرور فرهنگی ،و ایجاد زمان داستانخوانی ویژه برای والدین و کودک کمک کند.

کودک  7ساله مسئولیت کتابها را بهطور مستقل برعهده میگیرد
کودک به حروف عالقهمند میشود و اکنون میخواهد خودش به تنهایی بخواند .یادگیری خواندن نقطه عطفی است که سزاوار جشن گرفتن است .زمانهای
داستانخوانی بین بزرگسال و کودک تا مدت های مدید برای کودک بااهمیت میماند.

شما میتوانید در هر زمان
و هر مکان برای فرزندتان
کتاب بخوانید!

یک جلسه کتابخوانی میتواند
زمان باکیفیت و آرامشبخشی
برای کل خانواده باشد!
هیچ وقت برای شروع
کتاب خواندن برای
کودکتان زود نیست!

داستان خوانی موقع خواب
میتواند روش خوبی برای کمک
به آرامش کودک قبل از خواب
باشد.
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والدین همچنین میتوانند با قصه گویی
جلسه «خواندن» را ترتیب دهند؛ آنها
میتوانند این کار را با داستان سرایی
در مورد اعضای خانواده انجام دهند ،یا
داستان سر هم کنند ،یا داستانهای قدیمی
که از کودکی خود به یاد دارند را برای
بقیه تعریف کنند.

