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زبان اولی . 0 – 3 سال 15

Links

• www.biblioteket.sonderborg.dk

• www.sprogpakken.dk

–  eller søg på nettet efter f.eks. ’små børns sprog’, ’sprog
stimu lering’, ’sprogudvikling’, ’babytegn’ osv.

Du kan også finde denne og andre brochurer 
online på www.sonderborgkommune.dk – søg 
på ’sprogpjecer’ eller vælg Borger > Pasning, 
skole og familie > Dagpleje, vugge stue og 
børnehave > Særlige tiltag 06 år 

http://www.biblioteket.sonderborg.dk/
http://www.sprogpakken.dk/
http://www.sonderborgkommune.dk/
http://sonderborgkommune.dk/borger/s%C3%A6rlige-tiltag-0-6-%C3%A5r
http://sonderborgkommune.dk/borger/s%C3%A6rlige-tiltag-0-6-%C3%A5r
http://sonderborgkommune.dk/borger/s%C3%A6rlige-tiltag-0-6-%C3%A5r
http://sonderborgkommune.dk/borger/s%C3%A6rlige-tiltag-0-6-%C3%A5r/
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شنوایی خوب:

در اثر التهاب در گوش وسطی یا ریزش و سرما خوردگی شدید 
تا چند ماه ممکن شنوایی طفل تان کم شود. درین مدت امکان دارد 

شنیدن صدای درست کلیمات سخت شود.
شنوایی خوب برای رشد زبان، قطعی و سرنوشت ساز است.  

اگر شما در مورد چگونگی رشد زبانی طفل تان تشویش دارید، 
بائیست شما گوش ها و حس شنوایی طفل تان را توسط متخصص 

گوش معاینه کنید.

عالیم که ایجاب می کند به طفل کمک صورت گیرد:
اگر طفل شش ماهه به زبان نمی آید )یعنی ِمن ِمن نمی کند( و یا 	 

به حرف های دیگران عکس العمل نشان نمی دهد.
اگر طفل در یک و نیم سالگی هیچ نمی تواند یک کلیمه بگوید.	 
اگر طفل در دو سالگی تنها چند کلیمه محدودی را می گوید که 	 

خواست و ضرورت خود را بیان کند.
اگر طفل شما به چیزی اشاره نمی کند، و یا چهره خود را در 	 

اثر واکنش تغیر نمی دهد و یا در اثر چهره دیگران در او تغیر 
نمی آید، میتواند عالمتی باشد برای اینکه در طفل تان بعد ها 

مشکالت زبانی بروز خواهد کرد.
و یا اگر با تمام این حاالت طفل شما به معاشرت و اطراف خود 

دلچسپی نشان نمی دهد.
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از کتابخانه استفاده کنید. راجع به چیز 
هاییکه طفل شما نمی شناسد صحبت کنید. 
طور مثال: حیوانات وحشی، اطفال کشور 
های دیگر، وسایط نقلیه عجیب و غریب.

با او برنامه مخصوص اطفال را در 
تلویزیون یکجا ببینید و درباره اش با طفل 

تان صحبت کنید.

زبان رشد می کند، هنگامی که با هم صحبت می کنید:

 شما در یک کتاب تصویری باهم نگاه می کنید. 
طفل میگوید: “بی بی سلیپ = طفل خواب” )در کتاب 

نشان داده به شما باال سیل میکند(
شما می گویید: “بلی، بلی، طفل خواب است.... ما باید 

خاموش باشیم که او را بیدار نکنیم.”
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همراه طفل تان بازی کنید، کتاب و آواز بخوانید:

بازی مانند “کیک پتی” ـ یا آوازخوانی مانند “ایتسی، بیتسی سپایدر” 
یعنی عنکبوت سبز کوچک،  وغیره بازی های جالب طفالنه است 

که باعث رشد زبانی طفل شما می شود.

نشان دادن کتابهای تصویری با تصاویر کالن و رنگ های تیز 
بسیار خوب است.شروع اولیه: حتی طفل کوچک بسیار زود به 

فرق کردن اشکال و رنگها شروع می کند.

 سعی کنید یک کتاب کوچک تصویری از خانه و اطراف تان پیدا 
کنید. مثالً از عکس های والدین بزرگ، پشک، مادر، پدر، خواهر 

و برادر، گاز گاز در باغ، خرگوش، گیالس خود طفل، تخت خواب 
طفل، یا موتر اطفائیه و غیره چیز های جالب اطراف خانه.

همرای طفل تان یکجا کتاب ها را سیل کنید و همان کتاب را چندین 
بار برایش بخوانید.

عروسک ) گدی( کوچک در دست طفل تان وقتی برایش قصه یا 
آواز میخوانی باعث تقویت توجه طفل می شود. 
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میدانی که:
خواست آدم برای تماس و آمیزش بیشتر می شود وقتی در دلش 	 

چیزی دارد و میداند که کسی است که میخواهد برایش گوش 
بدهد.

تو طفل خود را کمک می کنی اگر برایش کلیمات را با احساس 	 
و عمل نشان داده ادا کنی.

طفل شما احساس می کند، چه وقت تو واقعاً میخواهی با او در 	 
ارتباط هستی و یا که چه وقت تو میخواهی تنها صدایش را 

بشنوی! 

جمله مکمل برایش بیان کن ولی به چیزی 
اشاره نکنید:

به طرز صحبت کردن طفل خود موافق باش ولی 
جمله را به شکل درست آن تکرار کن:

زبان طفل از 9 ماهگی تا 3 سالگی

“اجازه دارم بوت ها را بگیرم؟” و یا 
“میخواهی بوت ها را بمن بدهی؟”

طفل شما میگوید: “دادور دویه!”
و شما میگویید: “بلی، تراکتور کویه”
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زبان طفل از 9 ماهگی تا 3 سالگی

میدانی که طفل شما:
در 8 ماهگی میتواند بین 10ـ20 کلیمه را بفهمد. 	 
در 15 ماهگی میتواند تقریباً 100 کلیمه را بفهمد اگرچه خود 	 

فقط 10ـ20 کلیمه را میتواند بگوید.

به آن چیزی که طفل تان متوجه شده است و درباره آن صحبت 
میکند، ببین. 

به طفل خود موقع بدهید که هر چیز را بعد از شما تکرار کند.
مثالً به طفل خود چیزی می گویی ـ حاال با حوصله تا چند ثانیه 

منتظر بمانید ـ به شکل انتظار آمیز که از او میخواهی به او نگاه 
کن ـ شاید همان کلیمه را تکرار کند. 

و یا منتظر می مانید که طفل شما خود چیزی بگوید ـ و شما به 
همان لهجه و صدای آن کلیمه را جواب می دهید.

به سوال های طفل تان جواب بدهید.

 وقتی شما به مقدار بسیار ناچیز جوس برای 
طفل میدهید، برایش امکان بدهید تا او خودش 

تقاضای جوس بیشتر کند.
طفل شما گیالس را بلند می کند و می گوید: “دوس!” 

شما سر تان را به عالمت نفی شور داده جواب 
 میدهید: “جوس!”. “خوب، تو میخواهی جوس 

بیشتر بنوشی!”
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زبان طفل از 9 ماهگی تا 3 سالگی:

میدانی که:
طفل شما در حدود سن 11ـ13 ماهگی به نشان دادن اشیاء 	 

شروع می کند؟
حالت چهره و اشاره به دست و روی طفل شما رول بسیار مهمی 	 

را در انکشاف زبان طفل بازی میکند؟ 

طفل شما شاید به یک چیزی اشاره کند و یکی از اولین کلیمه ها 
“این” را به زبان بیاورد. شاید طفل دست خود را دراز کند که آن 

شی را به شما نشان دهد. 
در سن 11ـ13 ماهگی طفل شروع می کند به درک و تفهیم بسیار 
چیز ها ی متفاوت از هم، طور مثال: دست خود را دراز می کند 

که نشان بدهد که کسی نیست )رفته است( و یا به تکرار دست خود 
را به کسی که تازه می آید و یا میرود تکان می دهد.

طفل شما دست خود را با یک توته کیله طرف شما 
دراز میکند و میگوید “ده!” شما میگویید: بلی تو یک 

کیله داری.
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تان  طفل  عمل  هر  در  کنید،  تعقیب  را  تان  طفل  نگاه 
شریک شوید و آنرا نام بدهید:

مثالً، طفل تان یک جوراب را ُگم کرده و 
از انگشتان پایش کش می کند، و تو برایش می گویی:

اهه ..! “جوراب تو ُگم شده است!”

طفل تان را به ابراز احساسات و عالقمندی هایش 
کمک کنید: 

وقتی طفل شما می خندد و شما 
بگویید:

“میتوانم ببینم که شما خوش هستند!”



اطفال دو زبانه:
اکر طفل شما با زبان دنمارکی به مثابه زبان دوم 	 

بزرگ می شود، این دارای اهمیت بزرگ بوده 
چونکه زبان مادری طفل شما خوب انکشاف نموده 

است.
طفل شما زبان دنمارکی را با در نظر داشت اساس 	 

تجارب قبلی از زبان مادری خود می آموزد.
بهمین خاطر بسیار مهم است که شما با زبان 	 

مادری طفل صحبت نموده آنرا تقویت دهید، اگر 
این آن زبانی است که شما بهتر تسلط دارید.

زبان اولی . 0 – 3 سال 5

زبان اولی از 0 – 9 ماهگی  
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میدانی که طفل شما در سن 9 ماهگی
انتظار دارد که میتواند توجه خود را به شخصی دیگری مبذول 	 

نماید؟
شروع می کند به تقلید از اعمال بزرگ ساالن و حتی لهجه و 	 

صدای آنها را.
 میتواند صدای یک شی را با آن چیز ارتباط دهد؟ 	 

)مانند صدای تلفون و کلید(

اینطور میتوانید به ارتقای زبان طفل تان کمک نمایید:
عالمت و اشارات طفل تان را مثبت جواب دهید و آنرا جز مهم 	 

تماس تان به حساب بیاورید.
سعی کنید بدانید طفل تان با ادای صدا ها چه می خواهد بگوید. و 	 

آن کلیمه را بگویید!
با طفل خود بازی کنید. طور مثال بازی دادن و گرفتن چیزی. 	 

بازی کنید وقتیکه طفل شما در آغوش شما نشسته باشد مانند« 
اسب سواری خروس به چهار راهی بنبوری...« بازی با 

انگشتانش و یا پتکان کنید.
با طفل تان آواز بخوانید.	 
در زندگی روزمره خود با چیز ها و کار های نو مشترکاً )با هم( 	 

رو در رو طفل تان توجه کنید. 

زبان اولی از)0 ـ 9( ماهگی 
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میدانی که طفل شما بعد از والدت
از همین اکنون تجارب زبانی دارد؟	 
بسیار دقیق آواز )صدای( کلیمات در زبان را مجزا می سازد؟	 
که در چند هفته توانسته است زبان مادری خود را بشناسد؟	 

آیا میدانی؟
که تمام اطفال نوزاد صدای کلیمات یا ِمن ِمن که حرفش فهمیده 	 

نمی شود سخن میگوید، و حتی اطفال کر )ناشنوا( الی شش ماهگی 
می تواند به ِمن ِمن کردن شروع کند؟

که اطفال نوزاد می تواند از حالت چهره بزرگ ساالن تقلید نماید؟	 

میدانی:
که نگاه کردن، گریه کردن، صدا کشیدن و زار ناله گی طفل نوزاد 	 

عبارت از یک شیوه صحبت کوچک با شما است؟
طرز نگاه کردن، گفتار و عکس العمل شما نزدیکترین و آسانترین 	 

تماس است که اطفال نوزاد می تواند آنرا بخواند )درک کند(، که 
بعداً به اظهار کلیمات کامل ارتباط مسقیم پیدا میکند؟ 

با هر اندازه که واقعات زیاد طور مشترک در زندگی روزانه با طفل 	 
صورت می گیرد به همان اندازه طفل کلیمات بیشتر می آموزد؟

زبان اولی از )0 ـ 9( ماهگی



2 یلوا نابز )هیلوا(



زبان اولی 0 - 3 سال
- مسؤلیت مشترک

Det tidlige sprog 0-3 år


