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طوریبزرگمیشودکهدرگروهاعتمادبهنفسباالتریداردواجتماعیتراست
بر اساس تحقیقات انجام شده، کودکانی که مرتباً برایشان کتاب خوانده می شود، از لحاظ اجتماعی از آگاهی و همدلی بیشتری 

برخوردارند و در کارهای گروهی بهتر با دیگران کنار می آیند.  

دایرهلغاتبسیارگستردهتریرابهدستمیآورد
 مطالعات نشان می دهد که تا سن سه سالگی، کودکان خانواده هایی که برایشان کتاب خوانده می شود، در مقایسه با کودکان خانواده 
هایی که کتابی برایشان خوانده نمی شود، 20 میلیون کلمه بیشتری شنیده اند. دایره لغات بزرگتر این امکان را برای کودک فراهم 

می کند که بتواند افکارش را بیان کند.

درمدرسهموفقترخواهدبود
 کودکی که قبل از شروع مدرسه با داستان و شعر و قافیه آشنا شده باشد، نسبت به کودکی که برایش کتاب نخوانده اند، بیشتر 

پیشرفت می کند و دستاورد بیشتری در مدرسه دارد.

 شروعبهتریدرزندگیدارد
براساس تحقیقات، موفقیت آتی کودک در زندگی بیشتر تحت تأثیر میزان مطالبی است که برایش می خوانند، تا پیشینه اقتصادی-

اجتماعی والدین او.

بیشتردرخانهصحبتمیکند
خواندن با صدای بلند برای فرزندتان باعث تقویت روابط خانوادگی می شود. خانواده هایی که کتاب زیاد می خوانند بیشتر با هم 

صحبت می کنند. از طریق داستان ها می توان در مورد اتفاقات روزمره صحبت کرد و پیچیدگی ها و تغییرات بزرگتر در زندگی را 
راحت تر درک کرد و به آنها پرداخت.

بهفردبزرگسالفعالتروهدفگراتبدیلمیشود
بزرگساالن فعال، کنجکاو و هدف گرا در دوران کودکی بیش از حد معمول برایشان کتاب خوانده شده است و در سن بزرگسالی نیز 

همچنان کتاب های بیشتری را مطالعه می کنند. آنها قادرند راحت تر نظرات خود را بیان کنند و به اهداف خود برسند.
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زبان مادری زبان عواطف و احساسات شخص است. هنگامی که والدین به 
زبان مادری خود برای فرزندشان مطلبی را می خوانند، این کار به ایجاد 

ارتباط محکم بین والدین و فرزند کمک می کند، و باعث می شود واژگانی که 
کودک می تواند با استفاده از آنها عواطف و احساسات خود را بیان کند )بخش 

اساسی سالمت روحی و عاطفی( شکل بگیرند.

اهمیتزبانمادری

اطالعاتیبرای
والدین:

اهمیتکتابخواندن
برایکودکان

Farsi



کتاببرایهمهسنینمناسباست
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یکجلسهکتابخوانیمیتواند
زمانباکیفیتوآرامشبخشی

برایکلخانوادهباشد!

والدینهمچنینمیتوانندباقصهگویی
جلسه»خواندن«راترتیبدهند؛آنها
میتواننداینکارراباداستانسرایی

درمورداعضایخانوادهانجامدهند،یا
داستانسرهمکنند،یاداستانهایقدیمی
کهازکودکیخودبهیاددارندرابرای

بقیهتعریفکنند.

شمامیتوانیددرهرزمان
وهرمکانبرایفرزندتان

کتاببخوانید!

داستانخوانیموقعخواب
میتواندروشخوبیبرایکمک
بهآرامشکودکقبلازخواب

باشد.

خواندنباصدایبلندبهترینسرمایهگذاریبرایآیندهکودکاست
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.

نوزادشنوندهایهوشیاراست
صدای آشنای اعضای خانواده با ریتم و وزن متغیر باعث می شود حس زبانی کودک جان بگیرد. زبان مادری غنی بهترین هدیه ممکن برای یک کودک است.

بچه6ماههدرابتدابهکتاببهعنوانیکاسباببازیعالقهمندمیشود
کودک کتاب را بو می کند، به دهانش می زند و می چشد و با آن بازی می کند. شخصیت های داستانی ساده و رنگ های روشن استفاده شده در کتاب مقوایی جذاب 

هستند. 

کودک1سالهعاشقزمانداستانخوانیاست
جمالت موزون و اشعار آهنگین به تکامل گفتار کودک کمک می کنند. زمان داستان خوانی کوتاه یا خواندن الالیی، کودک را قبل از خواب آرام می کند.

کودک3-2سالهکلماتجدیدیرایادمیگیرد
زمان داستان خوانی وقتی تعاملی می شود که فرد بزرگسال از کودک می پرسد چه چیزی در تصاویر کتاب اتفاق می افتد. هنگامی که توانایی تمرکز کودک 

بیشتر شد، زمان آن است که از کتاب های مقوایی به سراغ کتاب های تصویری بروید.

کودک5-4سالهالفبایزندگیراازداستانهافرامیگیرد
داستان ها این امکان را به کودک می دهند که با خیال راحت ترس را حس کند و با احساسات مختلف همدردی کند. جمالت موزون و اشعار آهنگین کودک را 

ترغیب می کند که به تنهایی با زبان بازی کند.

کودک6سالهحاالبابالهایتخیلپروازمیکند
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. داستان هایی 

که از کودکی خود والدین گفته می شود می تواند به شکوفا شدن غرور فرهنگی، و ایجاد زمان داستان خوانی ویژه برای والدین و کودک کمک کند.

کودک7سالهمسئولیتکتابهارابهطورمستقلبرعهدهمیگیرد
کودک به حروف عالقه مند می شود و اکنون می خواهد خودش به تنهایی بخواند. یادگیری خواندن نقطه عطفی است که سزاوار جشن گرفتن است. زمان های 

داستان خوانی بین بزرگسال و کودک تا مدت های مدید برای کودک بااهمیت می ماند.

هیچوقتبرایشروع
کتابخواندنبرای
کودکتانزودنیست!


