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«SAKALIRE» (Latifeh) (لطیفه) 
 

 

                                                                                                                         

2  

                                                                                                                          ( خانه در )                                                                                              
  

 

                                  1er ( مدرسه ای سازمان کودک، مهد  …) 
 

       

      خ یمادر زبان به فهیلط کتاب -1

 

.ی می خواند زبان مادر  خود به فرزند به را داستان پدر ای مادر   
 گرانید با را خود یشخص و تجربه کرده استفاده فرصت نیازا

دیشو کیشر     

: شنهاداتیپ      
؟ کنند یم یزندگ شما خانه در نفر چند -  
باشدیم شما کودک عالقه مورد یی ها تیفعال چه مدرسه، در -  
د؟یدید چگونه کبک در را خود ورود -  
؟  میریبگ ادی فرانسه زبان که میبکن چه کار -    

 

 

ریتصاو    - 2                                                                                                              

 واژگان و کلمات کشف به خود کودک با یریتصو کتاب نیا از استفاده با
دیبپرس سوال دیده نشان را عکس. دیشو موفق دیجد  

 
 ریتصو لغت فرهنگ نیا دیبپرس او بزرگ خواهر ای او بزرگ برادر از و
بدهد ادی او به را  

 

 

 

   
 

     :  از این ابزار ارتباطی باید استفاده کرد

              پیامبرای ارسال  -

       رسم کندرا  اجازه دهید که کودک هرآن چه را که دوست داشت و یا دوست نداشت -
        

    

 

 

Dari 
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:  شنهاداتیپ  

بزند این کتاب در مورد چه  حدس او د تاینشان ده کودک یکتاب را برا جلد از خواندن قبل -
. صحبت می کند   

 به د ،یر کنیدن تصاویبه د قیتشو را او د ،یکن نظر دادن به قیتشو را او ، طول خواندن در -
او ازید و دا کنیپ د رایجد کلمات دیکن کمک او  

. فهمیده است  ار محتوا یخوب به او که دیشو مطمئن تا دیبپرس سوال    
 چه  بود ؟ داستان در یچ مورد داستان در : "مثال یبرا د ،یبپرس او داستان، از انیپا در  -

  چه بوده است ؟موضوع داستان  افتاد ؟ اتفاق هنگام
د؟یرس  انیپا به چگونه داستان  

. برایش تعریف کنید  را دی ا کرده تجربه شما که داستان کی -  
 با داستان را لیتما صورت در و برایش تعریف کنید  بار چند داستان را دیتوان یم شما -

  . دیاوریب در ت داستانیشخص را مثل خود،  صدا رییتغ

 
 

 

                                                  5  -    ( شود یم شروع مدرسه از قبل نوشتن، و خواندن) جزوه

 ادی را نوشتن و خواندن یها وهیش  ان در که شده یمادر طراح و پدر شما و یبرا یبروشور
. دهدیم   

:شنهاداتیپ  

  
 

 ،یواقع داستان : بگیرید  قرضخود از کتابخانه محلی بازدید کنید و کتاب برای کودکان 
ارهیغ و ، ی بعد سه  کتاب ،یباز عکس، کتاب کتاب سوابق، کتاب مستند،  

 
 
 

 

یباز سرگرمی و جمعی -6  

 

 

 

خانواده درازی حافظه و جمعی لذت بازی با هم ب    

 
 

 

 این پروژه با همکاری سازمانهای زیر انجام شدهاست
 

یکوچک کارتون کتاب کی -4  
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