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 ھفتھ اول

لباس و رنگ ی: قرار دادن کلمات بر رویزبان ھفتگ ییراھنما  
 

 اینطور شروع میکنید
 

و چی  لباس ی رقمکھ چ دییلباس خواب. بھ کودکتان بگو ایلباس  در بوشیدنیکودک خود را  کنید مکک
  هرنګ لباس بھ تن کرد

" و  اول بای راست را داخلی شلوار میکنی ا تنبان یا شلواری خواب را میبوشد اوحاال بھ کودک تان بګوید 
می بوشی را گرید یسپس پا  " 

 
 ی، شما مکند بھ شلوار اشاره کودک . اگرتوجھ کودک را جلب کنید بھ کلمات ودبھ کودک خ کمکدر وقتی 

بوشیدین "بلھ، شما شلوار ند،یگو . 
 یم نیقرار دادن بھ کلمات را ندارد، بنابرا یبرا اشنایی ند؟ "اگر فرزند شما یرنگ شلوار  دار یچو  

یا شلوار دارند رنگ لباس چی کھ دیشما بگو  دیتوان . 
 

دکودک شما می اموز  
 

 گوش دادن
عملو  زیھمھ چ یدر حال قادر بھ درک و استفاده از کلمات معمول برا  

رنگ یو استفاده از کلمات برا صیتشخ یبرا  
 

 
 ھفتھ اول

 راھنمایی زبان ھفتگی: قرار دادن کلمات بر روی لباس و رنگ
 

 اینطور شروع میکنید
لباس یا لباس خواب در بوشیدنی کمک بھ کودک خود  

لباس بتن دارد فرزند خود در مورد آنچھ اوبا کنید  صحبت   
خود بوشیده بعد در باره رنګ ببرسید شلوار اولما بګویید  شما می توانید   

با  رنګھا  شلوار من؟ "کمک بھ کودک خود را بھ گسترش درک کدام رنګ است شلوار  چھ رنگی است؟ و 
 .پرسیدن چھ چیز دیگری است برای مثال آبی

جفت ھم برابر ھستند و کودک شما می تواند کمک بھ  رنګ بحث در مورد آن جوراب درشاید شما می توانید 
ی برنګ شلوارش باشد بیدا کندکھ مناسب پیدا کردن یکی   

 
 کودک شما می اموزد

 قادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمولی برای چیزھا     
ھارنگ شناخت       

قادر بھ داشتن یک مکالمھ طوالنی        
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۲ھفتھ   
ییطول شب غذا: در یزبان ھفتگ ییراھنما  

 
 اینطور شروع میکنید

در مورد آنچھ کھ بر  دیتوان یشما م ییوعده غذا  یھنگامدر . با ھم صرف کنید با کودک خود راب ش نان
گرد  نیبشقاب شما است. ا نیا د،یبھ کودک خود، "نگاه کن یید. بگودیصحبت کن میز غذا خوری است یرو

میکنید از شما در دھان خود  کیبھ آنچھ کھ ھر  فرزند خود؟ با میبینید در بشقاب خود  یزیاست. چھ چ
. اگر فرزند شما بھ عنوان دیآن طعم صحبت کن یچگونگ در مورد دیتوان یم نیھمچن ن. ممعلومات دھید

امممممم دیگوب   یما بھ کودک تان بګویید در دھان زمینیتوت  کیمثال، قرار دادن  :  توت  کی نی: "ا
است نیریطعم ش واست.  زمینی . " 

 
 کودک شما می اموزد

یشناخت شکلھا   
از شکل نکیا یبرا و طعم اګاھی بیدا کند•    

 

 
۲ھ ھفت  

نان شبراھنمایی زبان ھفتگی: اعداد در میز   
 

 اینطور شروع میکنید
شما کھ  و بحث در مورد چھ چیزھایی را در ھموار کردنی میز غذا یا دسترخوا بخواھید  کمک فرزند خود 

شما، من، این بھ چند مشقاب بګذاریم  گویند بر روی میز. با. شما می توانید اید کنیدبر روی میز قرار داده 
 .پدر و مادر بزرگ کھ امشب

ما نیاز داریم؟یعنی چند مشقاب در کل   " 
 

با کودک خود کنید شمارش شدهبھ قطعات برش کھ  غذا، شما می توانید از مواد غذایی را  جریاندر . 
است. چند تکھ باقی مانده  از کودک تان ببرسید کھ چند لقمھ خورده و چند دیګر باقی ماندهاجازه دھید کودک 

گفتگو  مشقاب ھا اشکال در باره شما می توانیدمیتوانید بھ این ترتیب غذا خوراند بھ مقدار زیادی کودک خود 
در اطراف یا می تواند  بر روی میز  را گرد است. چھ چیز دیگریمشقابیتان د. شما ممکن است بپرسید: کنی

 " پیدا کنم؟
 

 کودک شما می اموزد
قادر بھ درک و استفاده از کلمات برای اعداد و اشکال         
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۳ھفتھ   
پخت و پز مشترکھفتګی زبان رھنمایی   

 
دیکنیشروع م نطوریا  

خود قرار دادهچوکی در  ھستسن شامغذای   یکھ شما در حال آماده ساز یکودک خود را در آشپزخانھ زمان  
  

اشنا شده  بو، طعم دن،یبھ د شماکودک و ھستید  ییغذا  ھیتھ  یشما در حال کھ دیدھ حیتوض   
ساالد قطعھ قطعھ یما براو است.  بادرنګ کی نی: "ادییو بگو یا توتھ میکنید  

برش ھم شمارش تعداد قطعات  کردهرا بھ قطعات کوچک  بادرنګسبز است. "اگر شما  بادرنګ   شده را  
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱....کنیدحساب   ھم با  " 

 
اموزد یکودک شما م  

انجام زمان یاست  برا یقادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول   
نیکوچکتراعدادی و استفاده از  صیبھ تشخ قادر  

  

 
۳ھفتھ   

 راھنمایی زبان ھفتگی: پخت و پز مشترک
 

 اینطور شروع میکنید
شما انجام خواھد و بحث  را کھ بھ کودکتان بگویید آنچھیک فعالیت را تا شام ھمراه با کودک خود انجام و    

کنید کمک بھ شستشو و طبخ سبزیجاتبمن   مثال . بکنیدنیاز مورد در مورد مواد مختلف  
د. شما یدر اینجا شما می توانید بھ طور مداوم کودک خود را بھ بو، طعم و احساس از سبزیجات را ارائھ دھ

بروکلی؟ګلبی سبز یا : "اگر می خواھید طعم برخی از بطوری  می توانید  
 .این سبز مانند خیار است، اما طعم کامال متفاوت است

تا  دنبال کنجکاوی و منافع فرزند شما است. و  ؟ "گوش دادن بھ فرزند شما مزه دارد  شما چگونھ  بھ نظر
است بھ انھا توجھ و سرگرم کنندهچی حدی  . 

   

 کودک شما می اموزد
قادر بھ درک و استفاده از کلمات معمول برای ھمھ چیز و عمل         

       برای توسعھ کنجکاوی
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۴ھفتھ   
ی: رقص بازیزبان ھفتگ ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا  

   و باھم موزیک بشنویید دکنیو رقص  با کودکانیتان بازی
و  لرزش و تکان دادن تان را ایو  دست  ان ګرفتھ و با ھم برقصیددست ازکودک خود را  دیتوان یم شما

 .حرکاتی تانر در 
راست بھ  یپا دست و بلند کردنی گرفتن  رقص: "حاال ما در حال یدر حال میدھید آنچھ شما انجام کلمات

 دهینام یچبحث میګرید و تمامیاعضای بدن در حالی حرکت را نام میبرید کھ  جلو و حرکت آن را." مورد 
دیدر رقص استفاده کن شما کھ شوند و آنچھ یم . 

 
 

اموزد یکودک شما م  
     بدن یحرکات

     بدن یکلمات وابستھ بھ اعضا شناخت
 

 
۴ھفتھ   

رقص بازی زبان ھفتگیراھنمایی   
 

 اینطور شروع میکنید
بشنویید بګذاریید و با کودکانیتان بازی و رقص کنید و باھم موزیک    

شما می توانید کودک خود را از دستان ګرفتھ و با ھم برقصید  دست و یا تان را لرزش و تکان دادن و 
 . حرکاتی تانر در

اال ما در حال  گرفتن دست و بلند کردنی پای راست بھ جلو کلمات آنچھ شما انجام میدھید در حالی رقص: "ح
و حرکت آن را." مورد  بحث میګرید و تمامیاعضای بدن در حالی حرکت را نام میبرید کھ چی نامیده می 

دستھا را باال ببریید و خیز بزنیید و این حرکات را دوباره تکرار  شوند و آنچھ کھ شما در رقص استفاده کنید
 .کنیید

 
  

 کودک شما می اموزد
     آگاھی بدن

 دانش از کلمات مربوط بھ بدن     
 حافظھ تقویت    
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۵ ھفتھ  
م: در حمازبان یھفتگ ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا  

دیھم  صحبت کن باکھ شما کودک خود را استحمام، یوقت  
 باشیم تر ودر آب وقتی کھشما بھ طور کامل خشک، اما ، حاال: "دییافتد بگو یخود را آنچھ اتفاق م کودک

میشیم مرطوب  
در تب بر آب را  یمقدار دیتوان یشما م نجای"ا در  پس ،ھم تر میشیم باردیباران م رونیکھ در ب یوقت مانند

تلپ،  ی، صداطفلی تان را در خنده دار:"  یکھ شما بھ صداھا ی، در حالدادن شروع میکنید  بھ حمام کرده 
دادن عادت میدھید حمام او را بھو جلب میکنید  فرزند خود را  ھ"دنبال کردن عالق اب تلپ  

 
اموزد یکودک شما م  

کلمھ و اقدامات (مربوط بھ آب و ھوا) اتفاقاتی چھار اطرافاز  یآگاھ  
یمکالمھ طوالن کیبھ داشتن  بودن حال قادر در  

 

 
۵ھفتھ   

در ان بحثوراھنمایی زبان ھفتگی: آب و ھوا   
 

 اینطور شروع میکنید
زمانی کھ شما  یعنی با کودکیتان صحبت کنید محلی مراقبت یا کودکستان جیزی کھ بنظر میرسد در طول راه

در باره اب و ھوا ھم صحبت  . شما می توانیدبا کودکیتان یکجا میرویید خانھ و یا  جایی دیګری طرفی،  راه
  کنیید در باره اسمان وغیره 

در اینجا بھ کودک خود کمک کنید برای قرار دادن بھ کلمات آنچھ کھ  می بیند: "ھی، چی را دیدی ؟ این   
 .یک پرنده است

پرندگان بھ صورت وحشی زندگی میکند در النھ ھا خود، در حالی کھ فرزند شما بھ دنبال جای دیگری،   
و راه را نشان  بنابراین شما می توانید دوباره اشاره و بحث در مورد چیزی جدید، کرده و  او را دنبال کنید

 دھیید
 

  کودک شما می اموزد
و عمل (بھ عنوان مثال آب و ھوا)اتفاقات چار اطراف ی قادر بھ درک و استفاده از کلمات برا        

      قادر بھ داشتن یک مکالمھ در ھمان موضوع (بھ عنوان مثال آب و ھوا)
 
 
 
 
 



   
 

   6 

۶ ھفتھ  
رتی یا باالبوش: کزبان یھفتگ ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا  

 یھوا باران ندیگو ی. مثال مدیخود در مورد نوع لباس صحبت کنمیرویید  بھ کودک  رونیکھ شما ب یھنگام
باید بوشید یباران لباسی  نیبود، بنابرا  

 
" میبوشیمتابستان نازک  کرتیتنھا    است  مادرخشان  ی یا افتابی است ھوا ګرم ودی"امروز خورش ایو 

من چی  باران  باالبوشیبھ عنوان مثال ،معلومات دھیدکودک خود را در مورد رنگ  دیتوان یخود را، شما م
دیدھن زمان بھ پاسخ کنند. بھ کودک خود نوخ ګل یا رنګ دارد   

 
اموزد یکودک شما م  

(مربوط بھ آب و ھوا)عمل در چار اطراف و اتفاقاتی  یقادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول برا    
یرنگ ھا و الگوھا یو استفاده از کلمات معمول برا صیقادر بھ تشخ  

 
 

 
۶ھفتھ   

لباس ھای شستھ شده در  راھنمایی زبان ھفتگی: بحث  
 

 اینطور شروع میکنید
فرزند تان را با خود در شستن لباس و جدا کردنی لباس ھای سفید و رنګھ و بیدا کردنی جرابھا کمک کنند و 

تان در ھمکاری و در بھلوی  
کنار شما  باشد در حالی کھ شما مصروف شستنی  لباس ھا ھستین بگویید کھ چی میکنید در باره رنګھای   

 لباس ھای شستھ شده و طرح لباس و مرتب کردن
سخبت کنید "در ابتدا ما باز کردن درب، سپس لباس را در ماشین لباسشویی، و پس از آن بستھ میکنیم."در   

   این صورت شما شستنی لباس و ماشین را بھ کودک تان نشان میدھید
 

 کودک شما می اموزد
 یادګیری کلمات در شستنی لباس         

تشویق         رنگ ھا  قادر بھ درک و استفاده از کلمات معمول برای  
طبقھ  بندی            
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۷ھفتھ  
زمان - ھنګام: صبح زبان یھفتگ ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا  

شب؟ نشستن با  ایصبح، ظھر  مختلف یزمان ھا  یبھ درک درست دنیرس یکودک خود برا  کنید کمک
و در مورد آنچھ در صبح کنید  خورند و در مورد آن صحبت  یکھ شما صبحانھ م یکودک خود در حال

افتد یاتفاق م . 
. 

و  دنیلباس پوش دار،یاست کھ از خواب ب نیا میھمیدما در صبح انجام  کھ یزیچ نیکھ اول دییاو بگو بھ
خانھرفتن از رونیخوردن صبحانھ قبل از ب . 

 و فرزند خود را بھ  استین شما در حال رفتن بھ محل کارود بګویید بھ فرزند خ دییبھ عنوان مثال بگو  
حانھ میایدو بعد از ظھر دوباره   ستانکودک . 

 
اموزد یکودک شما م  

انجام زمان یاست کھ برا یقادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول   
مختلف روز یاز زمان ھا یآگاھ   

 

 
۷ھفتھ   

حساب یا اعدادآھنگ  ٬راھنمایی زبان ھفتگی: آواز  
 

 اینطور شروع میکنید
آواز خواندن یک آھنگ یا با فرزند خود قافیھ در حالی کھ شمارش انگشتان دست خود. بخوان عنوان مثال، 

...). شما می توانید کودک خود را بھ بر روی انگشتان  و ھند 3گاھی اوقات،  2، 1"آھنگ ھندی" (نشان داد 
ند. اگر شما، آھنگ ھندی، آواز خواندن، بھ طوری کھ شما می یرا تشویق کنکند وی دست خود را نیز حساب 

ھو د توانید با گفتن گسترش چگونھ ھند می گوید صداھای خنده دار با دست خود بھ دھان او: "ھند می گوی
ستان خود فرا می خواندد او در دو .ھو ھو و صدا ھای جالب میکشید . 

 
 کودک شما می اموزد

کوچک قادر بھ درک و استفاده اعداد       
 برای گوش دادن و توجھ    
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۸ھفتھ   
  )رجای دیګ ایدر راه خانھ  عت،ی(در طب یرو ادهیزبان: پ یھفتگ ییراھنما

 
دیکنیشروع م نطوریا  

  ای، در راه خانھ و رفتن طرفیکھ شما  یزمانجیزی کھ بنظر میرسد در طول راه با کودکیتان صحبت کنید 
  دیتوان یشما م. جایی دیګری

 نی؟ ای را دیدی چ ،ی: "ھندیب یقرار دادن بھ کلمات آنچھ کھ  م کمک کنید برای بھ کودک خود نجایدر ا  
پرنده است کی  

 ،یگرید یکھ فرزند شما بھ دنبال جا یدر حال ،میکند در النھ ھا خود یزندگ یپرندگان بھ صورت وحش  
کنید دنبال را او  رده وک د،یجد چیزی ث در مورددوباره اشاره و بح دیتوان یشما م نیبنابرا  

 
اموزد یکودک شما م  

(بھ عنوان مثال خارج از منزل) معنا دار میمفاھ یقادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول برا   
• ان   مانند ایو  عت،یطب وانات،یدر مورد ح دیاز کلمات جدشناسایی   . 

 
 

 
۸ھفتھ   

 بیاده ګردی :راھنمایی زبان ھفتگی
 

 اینطور شروع میکنید
ما می رویم بھ یک پیاده کنید بھ فرزند تان  کھ  نمود برای فرزند شما. شما می توانید وا ھا معرفی فعالیت

در حالی کھ شما با گام ھای خود  پای خانھ  روی شما باید برای رفتن روی پای من. "حرکت در اطراف 
قدم میزنیید کودک را بھ عنوان راه رفتن در اطراف با ھم . 

و شاید ھم شما   -بلند  قدم ھای دراز یا  طوری کھ شما ھر دو، بسیاری از، چند، گام کوتاه مدت وھمین  بھ  
از کلمات مراحل شمااین راه رفتن و غیره نیز بر ھر دو جلو و عقب. کھ در جریان  م بھ عقب گام بھ گا

میشنود بھ این ترتیب، کودک کلمات را بھ برخی مفاھیم دشوار مختلف  با ھم صحبت کنید . 
، اما برای رسیدن بھ سوپر مارکت، ما اول باید بھ مھستیشما ممکن است بگویید، "حاال ما بھ فروشگاه   

 ".برخی از گام ھای بسیار، بسیارطوالنی است
 

را اجرا کنیدعمل  ززبان خود فرزند خود ، بھ کجا بروید و چھ نوع ا و تمرین  بھ عنوان توسعھ . 
 

 کودک شما می اموزد
         قادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول برای اقدامات  

 در حال قادر بھ درک و استفاده از اندازه کلمھ معمولی         
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۹ ھفتھ  
در حمامبازی  زبان:  یھفتگ ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا  

یا اب بباشید قسمت از بدن کیدر  دیزیآب بر ی، بھ آرامیددر حمام ھست شماکھ  یوقت  
یا  فوق العاده نیا شستھ  : "حاال ما شستن پا و انگشتان پا خود رادییو بگو تان یپا یرو بھ یاسپربشکلی 

انگشتان پا ۵    ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   ۵؟کنیم حساب را  بیا کھ انګشتاناست  جالب !. " 
ایزند و  یاگر کودک لبخند م    دیکودک خود را تقل یصداھا دیتوان یشما م اریم درجریان بازی در حمام د 

و میکند شنا  مرغابی ھا صحبت کنید کھ مرغابی بھ روی ابدر مورد  نینشستھ ھمچن و یا کھ یکنند. ھنگام
دیت کنکنند صحب یم یدر آب زندگ زین یماھ . 

 
اموزد یکودک شما م  
مختلف بدن آگاه یبھ قسمت ھا  

ل کرد انو عم زیھمھ چ یقادر بھ درک و استفاده از کلمات معمول برا   
اعداد نیکوچکتر اعدادی صیقادر بھ درک و تشخ   
 

 
۹فتھ ھ  

 راھنمایی زبان ھفتگی: زمان
 

 اینطور شروع میکنید
استمھم استکمک بھ کودک خود برای رسیدن بھ درک درستی از زمان ھای مختلف   

و در مورد آن صحبت د یصبح، ظھر یا شب؟ نشستن با کودک خود در حالی کھ شما صبحانھ می خور   
 فردا، و در مورد آنچھ در صبح اتفاق می افتد

، لباس پوشیدن میشیم دھید این است کھ از خواب بیدارمیبھ او بگویید کھ اولین چیزی کھ ما در صبح انجام   
 .و خوردن صبحانھ قبل از بیرون رفتن از در

و کودک خود  ستانو فرزند خود را بھ کودک بھ عنوان مثال بگویید بھ فرزند  شما در حال رفتن بھ محل کار
خانھ میاوریید  را بعد از ظھر دوباره   

 
 کودک شما می اموزد

قادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمولی است کھ برای انجام با زمان         
 آگاھی از زمان ھای مختلف رو      
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۱۰ ھفتھ  
نی لباس: بحث در شستیزبان ھفتگ ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا  

در  دکھ چی میکنی دییبگو ھستین لباس ھا مصروف شستنی کھ شما  یدر حالباشد  کنار شما  تان درکودک 
مرتب کردنو شستھ شده و طرح لباس  یلباس ھا باره رنګھای  . 

و پس از آن بستھ  ،ییلباسشو نی"در ابتدا ما باز کردن درب، سپس لباس را در ماش سخبت کنید  
  تان نشان میدھید  کودک را بھدر این صورت شما شستنی لباس و ماشین ."میکنیم

 
اموزد یکودک شما م  

شستھ  ی(بھ عنوان مثال لباس ھا غملو  زیھمھ چ یقادر بھ درک و استفاده از کلمات معمول برا            
 شده)

یرنگ ھا و الگوھا یقادر بھ درک و استفاده از کلمات معمول برا  
 

 
 

 
۱۰ھفتھ   

:راھنمایی زبان ھفتگی بازی با حیوانات   
 

شروع میکنیداینطور   
تصور کنید کھ حیوانات مختلف، بھ عنوان مثال در مزرعھ و یا دشت بطوری مثال  بازی با کودک خود  

کودک  ازممکن است یک اسم حیوان دست اموز، فیل، کانگورو، پرنده، شلنگ و یا دیگر حیوانات است.  
 .خود در مورد آنچھ کھ حیوانات می گویند بپرسید

 ی. شاید فرزند شما می توانید حدس بزنید چبرای فکر کردن زمانرا یک مدت د اجازه دھید کودک خو  
ھنگامی کھ بھ شما می گویند یک صدای خاص. کودک خود را را انتخاب کند تا باھم بازی کنید حیوانی شما 

: "خرگوش می توانید پرشدمی گوی دھید اګرمی  نشانحیوانات  حرکت در مورد چگونگی . 
انید پرش کردن مانند یک خرگوش؟ آیا می دانید حیوانات دیگر، کھ ھمچنین؟ می تواند شما شما ھمچنین می تو

 ھمچنان؟ "بلند برواز میدھد . چگونھ بھ حرکت پرنده خود تمثیل کنیرا مانند یک کانگورو؟ "یا" بال پرندگان 
ت کنیدشما در مورد حیوانات ھمچنین می توانید در مورد پرندگان صحب  

 
 کودک شما می اموزد

 قادر بھ درک و استفاده از کلمات مختلف برای اقدامات       
 قادر بھ تشخیص و استفاده از اندازه کلمھ معمولی      

کنندهعکسالعمل برای تمرکز و         
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۱۱ھفتھ   
صدا یا اواز بھ وجھ : تیزبان ھفتگ ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا  

دیصحبت کن دیشنو یو م دینیب یدر مورد آنچھ م ا، شمستان میایدکودک ازکھ شما در راه خانھ  یھنگام  
م؟یشنو یکھ ما م ی است آنچ ،ی"ھببرسید شما   با کودکتان صحبت کنید و  تواند بشما  یم چیزیکھ میشنویید 

بطوری مثال اګر اوازی امبوالنس را میشنویید  د؟یدھ حیپاسخ داده، لطفا توض تان "پس  کودک سوال کنید
 :توضیح دھید

و برای انتقالی مریضان کمک میمند بھ شفاخانھ  " آمبوالنس،  کی نیا  
 

اموزد یکودک شما م  
 اشنایی بھ صدا ھا

پرنده اوازی پرنده و یصدا ایآن،  یآمبوالنس و صدا کی،  نیبو فرق  کشف ارتباط یبرا  
 
 

 
۱۱ھفتھ   

یا خشتھای بازی گویراھنمایی زبان ھفتگی: بلوک ھای ل  
 

 اینطور شروع میکنید
 گوی"امروز ما با  ل دگویبچھ شما باید انجام دھید. شما می توانید توضح میدھید کھ روی زمین و نشستن بر 

لیګو ھای  بھ نوبھ خود و پیدا کردن تعدادی ازانداختھ گو رو بھ جلو. فرزند شما ییافتن یک لبازی میکنیم 
و تعدادی لیګو  کلمات ما باید حساب و بحث در موردمورد ضرورت را قطار ګذاشتھ بھ کمک فرزند تان 

 معلومات میدھید بعد
 ۳شما  لیګو ھابھ نوبھ خود با  کرده و شما شروع  ګرفتھ انھا شروع میکند و بعد نام فرزند خود را«[. شما   

یک ساختمان یا برج ؟ "تعداد فرزند خود را تبدیل بھ اید شما زده ند تا ضربھ چھا را با ھم حساب میکنید  ۱ ۲
 .میکنید
ھم اکنون می باید سھ بلوک را از جعبھ قرار داده و آنھا را در باالی ھر یک از دیگر، بنابراین شما  : "شما

 .یک برج ساخت
یکدیگر  کمک  آیا ما باید بھ  

کردن و ساخت یک برج. شما می در جور . "پس از آن، شما می توانید ۳، ۲ ۱با ھم می توانید تعداد دفعات: 
 ، "چھ کسی دارای باالترین برجبکنید مقایسھ و بحث در مورد برج باال و پایین.  را توانید برج ھای یکدیگر

؟است  
بازی را دارد ادامھ دھید  عالقھ بھشما شما می توانید تا زمانی کھ کودک   

 
 کودک شما می اموزد

 قادر بھ درک و استفاده از اندازه کلمھ معمولی     
عداد صحیحقادر بھ اتصال کوچکترین اعداد با ت         
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۱۲ ھفتھ  
یا ساخت یک راه یا لبی دریا : کشفیزبان ھفتگ ییراھنما  

 
  
دیکنیشروع م نطوریا  

مثال، باال و  یدوره مانع کوچک کھ در آن کودک خود را، برا کیتان ساخت  یبخش شما با طفل نیدر ا 
بھ  رهیفرش و غ یبر رو ز،یم کی ری، ز ایو  یچوک کی  یکھ باشد. ممکن است برو یزیھر چ نییپا ای

تان یطفل یھمکار   
دییحانھ بساز یموانع برو ایدوره  دیکن یسع   

 کھیطور دیکنیو صحبت م ییالبتھ اول با فرزند خود در مورد موانع مختلف در طول ساخت موانع رھنما 
داند کھ چگونھ آنھا شما را یم  

است شودیآمده م  . 
کلمات با کودک صحبت و  دیتوان ی. " شما مدیھست نجایکھ ا دیکنن یفکر م  ی"چ د،ییو بگو دیشما سوال کن  

دیآ یم نجایا قیو در م چگونھ او / او از کدام طر دیبحث کن  
 

اموزد یکودک شما م  
       مغلق میمفاھ یقادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول برا 
 
 

 
۱۲ھفتھ   

 راھنمایی زبان ھفتگی: برای رفتن بھ حیوانات
 

 اینطور شروع میکنید
آنھا راه یک بازی ببردازیید کھ فکر کنید شما حیوان استین و مانندی کودک خود را بگویید کھ شما باید بھ 

برودمصحبت با فرزند خود در مورد حیوانات مختلف و چگونھ آنھا  میکنید و رفتن. . 
ه مانندی ، گام ھای بلندی یا بشک راه برویید و یا شما می توانید بھ تناوب مانند یک فیل، بھ عنوان یک گربھ 

میتوانیید خیز بزنید اګر فرزند شما نتوانست و مشکل داشت و یا کانگورو مانند  یک زرافھ بلند و یا رفتن را  
و کش کند شما  گذاشتن  خود بستھ یا : "زیر پاار یک ت . اگر کودک پاسخ دادن مشکل است، شما می آیند تا با

ساختھ و بازی رل سرګرم کننده و دلچسب نماییدفیل بزرگ را یعنی از خود   
  

 کودک شما می اموزد
      قادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول برای اقدامات

      قادر بھ داشتن یک مکالمھ در ھمان موضوع
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۱۳ ھفتھ  
ھواز خواندن با کودک تان: یزبان ھفتگ ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا  
 

  را عوض میکنید فرزند خود دایبر یا بمبرس کھ یدر حال یدخوانبآھنگ آواز  کی دیتوان یم
اھنګ ھندیو ھا  ۳ ھندیو ۲بھ ھمین شکل  د، یدھ نشان  1: "یھندبومی یا  مثال آھنگ  یتواند، برا یم 

شمار  کودک بھ 10 ،یبوم 9 ،8، نشان داد 7، نشان داد 6نشان داد، ھند  ۵ و اھنګ،۴، نشان داد دی ھن
ھمراه باشد حرکات بدنبا  بیت ھا میخوانید کھ شما  یھنگام نشان دھید  ..." (تعداد انگشتان).اھنګھا را با   

و منتظر واکنش فرزند خود را یشنا کرد. حفظ تماس چشم  آنھا اھنګ خواندن  یعنوان مثال زمان .  
و خوشحال است، سپس  ی. اگر فرزند شما سر و صداشوییدصورت فرزند شماو  صداکنید و متوجھ دنبال   

 یتا زمان دیاز حاالت چھره. نگھ دار دیفرزند خود را وفق دھند، و تقل جانیبھ سطح صدا و ھ دیتوان یشما م
احساس کندکھ کودک خود را  سرگرم   

 
اموزد یکودک شما م  

ندوشمیآھنگ و صدا آگاه  د،یگوش دادن بھ و کلمات جد  
کوچکتر اعداد درک و استفاده از قادر بھ  

 

 
۱۳ھفتھ   

زبان ھفتگیراھنمایی  . با بر توجھ بر حساب  اوقاتی غذاییتمرکز بر   
 

 اینطور شروع میکنید
است مختلف بھ کودک شما ک ومتشکل از بسیاری از چیزھای کوچغذایی یا ناشتا  تھیھ یک میان وعده   

 5قطعھ از سیب و  4، و دو توتھ مالتھ قطعھ قطعھ کیلھ با یک در یک قاب شما می توانید برای مثال یک 
زمینیوت ت  

می خورید، می توانید در مورد اعداد با کودک خود صحبت کنید، "چند تکھ ھایی از سیب شما  ھدر حالی ک  
خود داشتھ باشید؟ قابرا در   

کردن  فکرموقع "بھ  کودک خود چند تا از میوه ھای مختلف در قاب باقی استخوردن  یک توتھ را اگر  
دشوار استبھ کودکیتان  اگر  باقیمانده میتوانیید کمک کنید در حساب بھ تعداد بدھید  

 
می اموزدشما کودک   

      بھ تشخیص و استفاده از کوچکترین اعدادقادر 
      قادر بھ اتصال کوچکترین اعداد با تعداد صحیح 

د    فرزند شما پشتیبانی می شود بھ طور مستقل فکر می کن  
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۱۴ھفتھ   
ی: احساس بازیزبان ھفتگ ییراھنما  

 
  
دیکنیشروع م نطوریا  
 د،ینگاه کن نھیحال، در آ نیناراحت. در ھم ایشگفت زده  ،یو صحبت در مورد احساسات، مانند شاد، عصباننگاه با کودک خود در اینھ  

با توجھ بھ احساسات مختلف در اینھصورت  مختلف  را در چھره ھای نیتمر این  دیتوان یشما م . 
 یتلفن ھا یدھد برا یبستھ بھ احساس است کھ شما را نشان م نیغمگ ایشاد  مثال ، بسازسسدخود را متفاوت  یصدا دیتوان یم نیھمچن
 کنید انجام میدھید میتوانیید طفل خود را اکتیف او را / او در مورد آنچھ شما  دنیکودک خود را با پرس دیتوان یاگر شما م دینی. ببلیموبا

دیروشن کن بھ کودک خودکھ شما خوشحال ھستند،  یمانند زمان . 
 

اموزد یکودک شما م  
احساسات یقادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول برا  

کردن دیتقل یبرا  
 
 

 
۱۴ھفتھ   

ھا زبان ھا: بازی با اندازه راھنمایی ھفتھ  
 

 اینطور شروع میکنید
است در نظر بیګیریید بزرگ و کوچک، بلند و کوتاه، و غیره شده  مطرحبا اشیایی  بھ کودکتان بھ بازی کھ   

ما استشنیاز بھ نشان دادن اندازه ھای مختلف با بدن  شما شما می توانید می بھ بازی یک بازی کھ در آن     
برسید کح کی در خانواده ھای خود را بھ مراتب باالتر از سر خود  دراز و باال برود و  دستمی توانیم ما   

سپس ما باال و طوالنی خواھد  ما بلند است و خود را کوچکتر ساختھ و ببرسید کی در خانواده کوچک است
 .بود. "کشش اسلحھ خود را در ھوا و باعث می شود شما باال است

ترتیب پس  بھ ھمین . 
بحث در مورد کسی کھ در خانواده بھ عنوان مثال، باال و پایین، بزرگ و کوچک. شما ھمچنین می توانید 

صحبت کنید کھ زرافھ بلند است و گردن بلند و موش کوچک است. بھ مقدار زیادی کودک خود را از زمان 
دموقع فکر کردن و جواب دادن دھیبرای پاسخ و پیگیری واکنش فرزند خود   

 
 کودک شما می اموزد

 درک و استفاده از اندازه کلمھ معمولی          
 برای تقلید          

کوچک -بھ عنوان مثال بزرگ  یا متضاد دانش اضداد            
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۱۵ ھفتھ  
داروچنان   یا نان یا شکل نانی سیاه : سبکیزبان ھفتگ ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا   

مانند مربع، مثلث، و  در اشکال مختلفتوتھ یا برش کنید   جو را بشکل ھای مختلفنان  دیتوان یشما م 
شده از نان خوشمزه جور یادیمقدار ز کیما  نجاینگاه کن! در ا: «را بھ طفل حود نشان دھید .رهیغ . 

بھ کودک خود تان یکی انرا انتخاب کرده بعد شما در باره شکل "کودک  د؟یرا دوست دار کیکدام  شما
بعد با دیصحبت کن . دییتوانم در مورد آن صحبت را انتخاب نما یکھ من م دیشکل جد کیبا    

 
اموزد یکودک شما م  
یشناخت شکلھا  

کوچکتر اعدادی قادر بھ درک و استفاده از  
 

 
۱۵ھفتھ   

 راھنمایی زبان ھفتگی: سبک یا شکل نانی سیاه نان یا  نان چودار
 

 ینطور شروع میکنید
توانید نان جو را بشکل ھای مختلف  توتھ یا برش کنید در اشکال مختلف مانند مربع، مثلث، و غیره. شما می 

نگاه کن! در اینجا ما یک مقدار زیادی از نان خوشمزه جور شده«را بھ طفل حود نشان دھید:  . 
کودک خود  شما کدام یک را دوست دارید؟ "کودک تان یکی انرا انتخاب کرده بعد شما در باره شکل بھ
  .صحبت کنید بعد با با یک شکل جدید کھ من می توانم در مورد آن صحبت را انتخاب نمایید

 
 کودک شما می اموزد

       شناخت شکلھای
 قادر بھ درک و استفاده از اعدادی کوچکتر      
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۱۶ ھفتھ  
ھا یا بزرګی با اندازه یھفتھ زبان ھا: باز ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا  

: "ما ندیگو یم دیتوان یم رهیبزرگ و کوچک، بلند و کوتاه، و غسامانیبازی   کردن بھ یبھ کودکتان  بھ باز
بدن حرکاتی  مختلف با  ینشان دادن اندازه ھا کی یبھ باز دیبا  

بر  ودراز و باال برود   بلند برده و یا خود را بھ مراتب باالتر از سر خود یھابا حرکاتی دست میتوان یم  
انگشتان.  یرو  

کودک خود را  دیدھ یبھ اندازه کافخود سوال  کنید در باره یی خورد بزرګ بلند دراز وغیره فرزند از  
ھ عنوان مثال، باال و در خانواده ب  یا چیزھایکھ یبحث در مورد کس دیتوان ی. پس از آن شما مدیتماشا کن

بزرگ و کوچک ن،ییپا . 
بعد  زرافھ بلند است و گردن بلند و موش کوچک است و یا در باره حیوانات مثال بیوریید کھ دیصحبت کن 

داشتھ باشیدواکنش فرزند  یریگیپاسخ و پ یزمان برا و شده و کودک خود متوجھ واکنش   
 

اموزد یکودک شما م  
یاستفاده از اندازه کلمھ معمولقادر بھ درک و          

کردن دیتقل یبرا   
کوچک -دانش اضداد بھ عنوان مثال بزرگ    

 
 
 

 
۱۶ھفتھ   

 راھنمایی زبان ھفتگی: احساس بازی
 

 اینطور شروع میکنید
نگاه و صحبت در مورد احساسات، مانند شاد، عصبانی، شگفت زده یا ناراحت. در  با کودک خود در اینھ

ھمین حال، در آینھ نگاه کنید، شما می توانید این  تمرین را در چھره ھای مختلف  صورت در اینھ با توجھ بھ 
 .احساسات مختلف

بھ احساس است کھ شما را ھمچنین می توانید صدای خود را متفاوت بسازسسد، مثال  شاد یا غمگین بستھ 
نشان می دھد برای تلفن ھای موبایل. ببینید اگر شما می توانید کودک خود را با پرسیدن او را / او در مورد 

آنچھ شما انجام میدھید میتوانیید طفل خود را اکتیف کنید  مانند زمانی کھ شما خوشحال ھستند، بھ کودک خود 
 .روشن کنید

 
 کودک تان می اموزد

 قادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول برای احساسات      
 قادر بھ در مورد خود و تجارب خود را بھ      
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۱۷ ھفتھ  

خریداری: در یزبان ھفتگ ییراھنما  
 
دیکنیشروع م نطوریا  

و صحبت در مورد آنچھ در سوپر  خود را با بھ خریداری ببریدو اجناسی کی میبیند نام بګیرید کودک
لباس یا سبز مانند  رنګشاست.  بادرنګ کی نی: "اندیگو یم دیتوان یبھ عنوان مثال شما م است مارکت 

 " .موزه ھای 
شما با طفلیتان  قرار دادن بھ کلمات یحفظ و کمک براتان اشاره میکند و برای آنچھ کودک   نیشما ھمچن  

چرا کھ  ،نمیکنیم یداریخر رومی امروز است. رنګ سرخ است.  بادنجانی رومی نی"ا کمک میکنید مثال 
بھ  م،یدار ازیما ن اکنون برداخت بول در اخیر توضح میدھید  کھ  "در مورد  مدر خانھ داشتما در 

کنیمپرداخت  بول صندوقدار ". 
 

اموزد یکودک شما م  
)دی(خر اتفاقات عمل ز،یاز کلمات مربوط بھ ھمھ چ اموزش   

شنود یفرزند خود را م یزی را کھو چ ندیب یآنچھ کھ فرزند خود را م نیارتباط ب جادیا یبرا  
 

 
۱۷ھفتھ   

 راھنمایی زبان ھفتگی: در خریداری
 

 اینطور شروع میکنید
کودک خود را با بھ خریداری ببریدو اجناسی کی میبیند نام بګیرید و صحبت در مورد آنچھ در سوپر مارکت 

بھ عنوان مثال شما می توانید می گویند: "این یک بادرنګ است. رنګش سبز مانند لباس یا موزه ھای  است  . 
" 

و ما نیاز داریم در قطی نان بھ خود داشتھ باشیم در مکتب  شما     
برای قرار دادن بھ کلمات شما با طفلیتان کمک ھمچنین  آنچھ کودک تان اشاره میکند و برای حفظ و کمک 

میکنید مثال  "این بادنجانی رومی است. رنګ سرخ  است. امروز رومی خریداری نمیکنیم، چرا کھ ما در در 
خانھ داشتم "در مورد  برداخت بول در اخیر توضح میدھید  کھ اکنون  ما نیاز داریم، بھ صندوقدار بول 

 پرداخت کنیم
 

اموزد کودک شما می  
      وعملاتفاقات قادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول برای 

     فکر می کنم بھ طور مستقل
از نظرمظلب ارائھ یک  او      
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۱۸ ھفتھ  
صورت  چھره یا: یزبان ھفتگ ییراھنما  

 
  
دیکنیشروع م نطوریا  

کھ شما در  یچھره ھا و نقطھ نظر خود را در حال دیبا کودک خود. با دقت نگاه کن نھینشستن در مقابل آ
دیصحبت کن دینیب یمورد آنچھ م  

 نی"، و بھ انجا؟یدر ااست  یچاین  کودک "کرده و سوال کیید از اشاره  بینی کودکشما ممکن است بھ   
دکن یخود  فکر م بھ زمان کودک یک مدتی بیترت . 

بحث در چشم ھا، گوش و دھانبھ ھمین ترتیب !" است شما ینی"بلھ، آن ب ند،یگو یم و،کرده یریگیپ شما  . 
؟" باشیم یکھ خوشحال م یوقت معلوم میشیم: "چگونھ دببرسیدکودک خود از دیتوان یبھ عنوان مثال، شما م  

. بعد وقت داده تا فکر کند و ھمچنان ببرسید وقتی کھ  غمګین باشیم جی نوع چھره داریمبھ کودک خود 
 کھ یمانا زبھ ھمین ترتیب ادامھ دھید تاست.  زیمثال، غم انگ یاگر، برا د،ینگاه کن دیچھ دوست دار دیبپرس
است زیانگ جانیکودک سرگرم کننده و ھ برای  

 
اموزد یکودک شما م  

کلمات مربوط بھ صورتاموزش از    
احساسات یقادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول برا   

 
 

 
۱۸ ھفتھ  

 راھنمایی زبان ھفتگی: بحث در اسباب بازی
 

  اینطور شروع میکنید
ا تمامی ان ر کمک کودک خود اوری کنید و بھعجممتفاوت از اسباب بازی کودک خود را بھ  ھای چیزی
،موتر ھا، ګدیھا، مانند خرس کرده مرتب  

وقتیکھ  و غیره من می توانم شروع بھ مرتب کردن چند چیز و بیشتر ھنگامی کھ کودک شما بھتر می شود   
شما پیدا کردن" یا "آیا ھا تمام خرس ببرسید کھ میتوانی ھمھ خرس ھا را جمع کنید یا مثال، شما طوری بھ 

موتر وانید پیدا کردن تمام می ت  
زمان برای این کار است کنید و مدت خود. صحبت   کودک با  ؟" با توجھ بھ اسباب بازی کھرا سبزھا   

 
 کودک شما می اموزد

 قادر بھ نشان دادن دانش از اشکال، رنگ، اندازه و غیره     
می رسد کودک ل آنھا بھ آنچھ بھ نظروصگوش دادن بھ کلمات خود را و        

 تمرکز     
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۱۹ ھفتھ  
ی: بحث در اسباب بازیزبان ھفتگ ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا  

و صحبت کردن با کودک خود در مورد رنگ ھا و اشکال مختلف،  جمع کرده فرزند خود را یاسباب باز
ببردازیید یاسباب باز  

 دیاجازه دھو . کمک کنید با رنگ، شکل و اندازه  یاز اسباب باز یبھ مرتب کردن برخ میآن را بھ نس و 
کنید کمک  یکودک خود را بھ فعل اسباب باز دیتوان ی. شما منام ببرد  راشما وسایل بازی کودک  کھ

رنګ سرخ دارد بیا کھ بھ مادرکالنت زنګ بزنیم  است.  تیلیفون یگوش نی: "اندیگو یمبطوری مثال   
دھد و تمثیل کنید مادر بزرگ پاسخ؟  دیبا   - ]ګرفتھ  ، آن را [نام فرزند خود راسالم؟ بلھ، سالم مادر    

 
اموزد یکودک شما م  
و اندازه یمعمول ھای و استفاده از اشکال کلمھ صیقادر بھ تشخ  

 

 
۱۹ھفتھ   

   بیرون راھنمایی زبان ھفتگی در ترافیک
 

 اینطور شروع میکنید
صحبت کنید.:  و راه تان می توانید در مورد سفربا ھم یکجا ھستین ، شما موترو یا با بایسکیل ھنگامی کھ 

بھ  در موردی راه صحبت میکنید طوریکھطوریکھ بمب یا جمب میاید اندکی احساسی جالب رخ میدھد ویا  "
در اشاره سرخ می  اگر شمادر باره اشاره ھای ترافیکی معلومات بدھید زودی ما بھ سمت چپ. " از کودکتان 

 ایستید توضیح دھید 
 

صداھای خنده دار  با  . توضیح کلمات جدیدحرکت کنیم ، ما باید دوبارهمیشود تبدیل بھ سبز اشارهھنگامی کھ 
یت دوووووت وغیره ھمراھی کنیدد مثال  

 
 کودک شما می اموزد

و عملاتفاقات قادر بھ درک و استفاده از کلمھ معمول برای         
 آگاه باشید     

 گوش دادن بھ کلمات جنبش، برای مثال تبدیل، در حال اجرا، و غیره     
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۲۰ ھفتھ  
: خواندنیزبان ھفتگ ییراھنما  

 
دیکنیشروع م نطوریا  

ابتدا کتاب را معرفی و واضح کرده و بھ  . کووچ  و غیره   ایو زمین  یشستن با کودک خود ، بر رو
کتاب بھ  کی: "امروز ما ندیگو یرا بھ فرزند خود  ممثال . ببردازیید امنن در فضای ارام و خواندن ا
[عنوان کتاب] بھ د یمخوان می      عنوان . " 

شود یفرزند خود در مورد ظاھر کتاب و آنچھ کھ در جلو شروع م   
 

کودک خود  یخواندن، بھ دنبال کنجکاو جریانی  در  
/ پاسخ او / پر  سواالت او بھاو و  رسد و گوش دادن  یدر مورد آنچھ کھ فرزند شما بھ نظر مباشید  و 

 و سمت نیدر ا دیتوان یم چیزی را ی"چ توانید از او ببرسید یمثال، شما م ی. برادنش توجھ کنیدبو حرف
کتاب ھمراه میکنیدقصھ شامل در  فرزند خود را بھ عنوان  ب،یترت نی." بھ ادینیبب نجایدر ا  
بھ ارتباط آنچھ کھ در مورد  دیکن یسع دیتوان یو شما م د،یکنکتاب صحبت  نیاز خواندن، در مورد ا پس

 در کتاباست کھ  دیاستفاده از کلمات جد و نده اګاھتر سازییدعنوان خوانفرزند خود را  قصھ کتاب باشد
تکرار کرده برای بھتر بھ یاد داشتن لمات،. بھ فرزند خود کباشد شامل  

 
اموزد یکودک شما م  
ھا و اتفاقات و عملزیھمھ چ یو استفاده از کلمھ معمول برا صیقادر بھ تشخ  

 
 

۲۰ھفتھ   
 راھنمایی زبان ھفتگی: چھره یا  صورت

 
 اینطور شروع میکنید

نشستن در مقابل آینھ با کودک خود. با دقت نگاه کنید چھره ھا و نقطھ نظر خود را در حالی کھ شما در مورد 
 آنچھ می بینید صحبت کنید

شما ممکن است بھ بینی کودک اشاره کرده و سوال کیید از کودک " این چی است در اینجا؟"، و بھ این   
ندترتیب یک مدتی زمان کودک بھ خود  فکر می ک . 

 .شما پیگیری کرده،و می گویند، "بلھ، آن بینی شما است!" بھ ھمین ترتیب بحث در چشم ھا، گوش و دھان 
بھ عنوان مثال، شما می توانید ازکودک خود ببرسیدد: "چگونھ معلوم میشیم وقتی کھ خوشحال می باشیم؟"   

غمګین باشیم جی نوع چھره داریم. بعد بپرسید بھ کودک خود وقت داده تا فکر کند و ھمچنان ببرسید وقتی کھ  
چھ دوست دارید نگاه کنید، اگر، برای مثال، غم انگیز است. بھ ھمین ترتیب ادامھ دھید تا زمانی کھ برای 

 کودک سرگرم کننده و ھیجان انگیز است
 

 کودک شما می اموزد
از کلمات مربوط بھ صورت ناختش       

کلمھ معمول برای احساسات قادر بھ درک و استفاده از       
 


