
 پخت و پز / خوردن غذا

شما می توانید کودک خود را،در اموختن زبان کمک کنید زمانیکھ  شما با یکدیگر در جریانی فعالیت ھای روزمره، بھ عنوان مثال با پخت 
و پز یا در حالی غذا خوردن - حتی اگر کودک شما نمی تواند صحبت ھم کند

ت نکات قبل از پخ
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ز نکاتی برای پخت و پ

نکات در جریانی غذا خوردن

اطمینان حاصل کنید کھ شما می توانید  یکدیګر را بیبینید و تماس یا 
د ارتباطی ھای  چشمی را داشتھ باشی

ت.  پخت و پز یک فضای امن و خاص اس
 اگر کودک شما بھ اندازه کافی بزرگ است، شما می توانید او را با خود 
داشتھ باشید در ھنګامی بخت و بزرا برای کمک بھ پیدا کردنی چیزھایی 

ن موردی نیاز بھ بخت

 
کودک خود را بگویید کھ شما چی انجام خواھید داد و صحبت در مورد 
مواد مختلف نیاز و کلمات را بھ آنچھ شما انجام میدھید. اگر فرزند شما 

بھ اندازه کافی بزرگ است، او / او می تواند با کمک، برای مثال، برش 
د یا توتھ کردن سبزیجات میتوان

 گوش دادن بھ فرزند شما. اجازه دھید کودک شما با شما صحبت کند 
چون کودکان کنجکاو اند و سوال میکند و شما. زمان برای کودک خود 

د دھی
 کنجکاوی بودن مفید است برای یادګیری زبان بھ فرزند شما 

سفارشی کردن این استراتژی از مکالمھ خوب بھ سن کودک شما و 
ت استفاده از آنھا در مکالمات روزمره قابل توجھ و سرگرم کننده اس

 
ن   صحبت با فرزند خود در مورد آنچھ کھ در حال حاضر مشغول ان استی

ھمچنین می توانید در مورد غذا خوردن صحبت کنید در موردی انچی کھ 
در کودکستان در طول روز تجربھ کرده. اگر شما می دانید آنچھ کھ 

فرزند شما در مراقبت روزانھ کرده، شما می توانید در مورد آن صحبت 
د کنید. بگویید و تطبیق استراتژی بھ گفتگو با کودک خود را عملی کنی
 گوش دھید بھ فرزند خود و شما بھ وی یک حضور و ارتباط نزدیک 

د داشتھ باشی




