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اک گذاری کتاب با کودک رسگرم کننده  اش�ت
است - زمان نزدییک، خندیدن و گفتگو با هم است.

مطالعه همراه با فرزندتان می تواند به رشد او کمک 
کند، پیوند شما را تقویت کرده و او را برای مکتب 

آماده کند.

مادران، پدران و رسپرستان عزیز

وع لذت بردن از مطالعه کتاب با یکدیگر زود  هیچگاه برای رسش
ن به او کمک می کند تا  ن پای�ی نیست. خواندن برای کودک از سن�ی

 داشته باشد.
گ

وع ممکن را در زند� ین رسش به�ت

اما همه با کتاب و خواندن با صدای بلند موافق نیستند، بنابراین 
این جزوه پر از نکات و ایده ها�ی در مورد این است که چگونه 

ین بهره را برد. ن کتاب ها با یکدیگر بیش�ت اک گذاش�ت می توان از به اش�ت

 از،
BookTrust همه ما در
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It’s never too early to start enjoying books 
together. Reading to your child from an early age 
helps to give them the best possible start in life.

But not everyone is confident with books and 
reading aloud, so this booklet is full of tips and 
ideas on how to get the most out of sharing books 
together.

From,
All of us at BookTrust

Dear Mums, Dads and Carers
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Use animal noises or sound effects  • 
– these help to bring the story to life 
and make you both laugh!

Stories and rhymes can be shared • 
with the whole family so why not 
invite other family members to join 
in?

It doesn’t matter if you’re not a • 
brilliant reader – just listening to 
your voice is comforting for your 
baby.
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Tops tips for 
reading together

Find somewhere quiet away from noise, TV • 
and mobile phones.

Take time to look and talk about the • 
pictures.

It doesn’t matter if your baby chews books • 
to start with. Soon they’ll enjoy helping 
you turn the pages!

برتر در مورد مطالعه  نکات 
یکدیگر با 

٠  از صدای حیوانات یا افکت های صو�ت استفاده کنید - 
این کار به زنده کردن داستان و خنداندن هر دوی شما 

کمک می کند!

اک  ٠  داستان ها و شعرها را می توان با کل خانواده به اش�ت
ن  گذاشت، پس چرا از سایر اعضای خانواده برای پیوس�ت

به شما دعوت نمی کنید؟

فوق العاده ای  خواننده  شما  که  نیست   ٠  مهم 
برای  به صدای شما  دادن  تنها گوش   - نیستید 

است. آرامش بخش  طفل تان 

٠  مکا�ن آرام و دور از رس و صدا، تلیویزیون و 
تلیفون های همراه پیدا کنید.

٠  برای نگاه کردن و صحبت در مورد تصاویر وقت 
بگذارید.

٠  مهم نیست که طفل شما از ابتدا کتاب ها را به طور 
کامل متوجه شود. به زودی آنها از کمک به شما در 

ورق زدن صفحات لذت خواهند برد!
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‘Twinkle, Twinkle’ is a perfect • 
rhyme for bedtime – why not look 
up at the night sky together?

Make stars with your hands – open • 
and close your hand to show the 
star twinkling.

Sharing rhymes every day, even for • 
a few minutes, can also help your 
child grow into a reader.

چشمک، چشمک، ستاره کوچک، در 

شگفتم که تو چه هستی!

در باالی جهان بسیار باال، مانند یک 

املاس در آسامن!

چشمک، چشمک، ستاره کوچک، در 

شگفتم که تو چه هستی!

ید: از خواندن این شعر با طفل تان لذت ب�ب

 ٠  شعر “چشمک، چشمک” برای زمان خواب عایل 
است - چرا با هم به آسمان شب نگاه نکنید؟

٠  با دستان خویش ستاره بسازید - دست خود را باز و 
بسته کنید تا ستاره در حال چشمک زدن را نشان دهید.

ن روزانه شعر، ح�ت برای چند  اک گذاش�ت ٠  به اش�ت
ن می تواند به فرزند شما کمک کند  دقیقه، همچن�ی

تا خواننده شود.

زمان شعر
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Let’s choose some books

It’s OK to read the same book again and again 
because familiar books are comforting and build 
confi dence. 

But if you’re ready for a change, use our 
Bookfi nder to search for books about things your 
child enjoys. You can fi nd book ideas for children 
of all ages, from babies to teenagers. 

booktrust.org.uk/books

The next page also has some great new book 
ideas to get you started.

8

Why reading with your 
child is important

Reading together is great for bonding and • 
building a strong and loving relationship 
with your child.

The routine of sharing stories and rhymes • 
helps your child to communicate and will 
support their wellbeing.

Children who are read to from an early • 
age do better when they get to school – 
learning rhymes and stories together will 
give them a fl ying start!

٠  مطالعه با هم برای پیوند و ایجاد یک رابطه قوی و 
ن با فرزندتان بسیار عایل است. محبت آم�ی

به طفل  داستان و شعر  ن  گذاش�ت اک  اش�ت به  ٠  روال معمول 
او  از صحت  و  کند  برقرار  ارتباط  تا  شما کمک می کند 

می کند. پشتیبا�ن 

ن برایشان خوانده می شود، زمانیکه  ن پای�ی ٠  کودکا�ن که از سن�ی
ی شعر و  به مکتب می روند، به�ت عمل می کنند - یادگ�ی

وع خو�ب را برای آنها رقم می زند! داستان با هم، رسش

چند بار خواندن یک کتاب خوب است بخاطریکه کتاب های آشنا 
آرامش بخش هستند و اعتماد به نفس ایجاد می کنند.

اما اگر آماده تغی�ی هستید، از Bookfinder برای جستجوی کتاب در 
نها�ی که طفل شما لذت می برد استفاده کنید. شما می توانید  مورد چ�ی
، از نوزادان تا نوجوانان پیدا کنید. ایده ها�ی برای اطفال در هر س�ن

booktrust.org.uk/books

وع دارد. ن ایده های عایل جدید کتاب برای رسش صفحه بعدی همچن�ی

فرزندتان  با  چرا مطالعه همراه 
دارد اهمیت 

کنیم اختیار  را  کتاب  بیایید چند 
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Some great books to 
get you started

It’s a Little Baby 
Julia Donaldson, illustrated by Rebecca Cobb 
(Macmillan Children’s Books)
Somebody is hiding on each page of this 
beautiful and simple book – behind the pile 
of washing, in the long swooshy grass and 
behind the collection of teddies. Lift the 
fl ap to fi nd the baby and see what they’re 
up to! 

Baby Sparkle Bedtime 
DK
(DK Children’s)
Get out of the bath, put on your sleepsuit 
just like tired Ted and share this lovely 
bedtime story. A simple board book with 
lots of colourful photos and glittery pages 
that your baby will love to touch.  

Me… 
Emma Dodd 
(Templar Publishing)  
A baby penguin realises how small they are 
compared to how steep the mountains are 
and how deep the ocean is… but that they 
are very big indeed to their grown up! A 
beautifully illustrated book to cuddle up to.

Where’s Mr Dog?
Ingela P Arrhenius
(Nosy Crow)
Can you fi nd all the friendly pets behind 
each of the felt fl aps in this bright and 
cheerful book? There’s even a mirror on the 
last page to see a familiar friendly face! 

11

Looking for more ideas?

Visit your local library where you can borrow • 
books for free. See if they run a Rhymetime 
or Storytime session where you can meet 
other families and enjoy rhymes together!

Ask your health visitor for ideas on how you • 
can support your baby’s development by 
sharing books together.

Find great books online with BookTrust! Our • 
website has lots of ideas for books to enjoy 
as well as lots more tips to make reading fun. 
booktrust.org.uk

It’s a Little Baby )این یک بچه کوچک است(
Rebecca Cobb تصویرپردازی توسط ،Julia Donaldson

)Macmillan Children’s Books(
شخیص در هر صفحه از این کتاب زیبا و ساده پنهان شده است – 
بلند و پشت مجموعه  انبوه رخت های شستشو، در چمن  در پشت 

عروسیک.برای پیدا کردن نوزاد و دیدن اینکه مشغول چکاری است، 
بلند کنید! آویز را 

٠  از کتابخانه محیل خویش که در آن می توانید کتاب ها را به صورت 
ید، دیدن کنید. ببینید آیا آنها جلسه Rhymetime یا  رایگان قرض بگ�ی
Storytime را برگزار می کنند که در آن می توانید خانواده های دیگر را 

ید! مالقات کرده و از شعر خواندن با هم لذت ب�ب

ید که چگونه می توانید  ٠  از بازدیدکنندگان سالمت خویش ایده بگ�ی
ن کتاب ها با یکدیگر از رشد نوزاد خویش  اک گذاش�ت با به اش�ت

حمایت کنید.

٠  با استفاده از BookTrust کتاب های فوق العاده ای را به صورت 
آنالین پیدا کنید! ویب سایت ما ایده های زیادی برای لذت بردن از 

ی برای لذت بردن از مطالعه دارد. ن نکات بیش�ت  کتاب و همچن�ی
booktrust.org.uk

 تعدادی کتاب عایل برای
شما مطالعه  آغاز 

Baby Sparkle Bedtime )زمان خواب درخشان طفل(
DK

)DK Children’s(
ون بیایید، درست مثل Ted خسته لباس خواب خود  از حمام ب�ی
اک  را بپوشید و این داستان دوست داشت�ن را قبل از خواب به اش�ت

بگذارید. یک کتاب مقوا�ی ساده با تعداد زیادی عکس رنگارنگ و 
صفحات پر زرق و برق که طفل شما دوست دارد آن را لمس کند.

من
Emma Dodd

)Templar Publishing(
یک بچه پنگوئن متوجه می شود که در مقایسه با کوه های شیب دار 
و عمق اقیانوس چقدر کوچک است... اما در واقع برای کالنساالن 
آنها بسیار بزرگ هستند! کتا�ب با تصویر زیبا که می توانید آن را با 

اشتیاق مطالعه کنید.

?Where’s Mr Dog )آقای سگ کجاست؟(
 Ingela P Arrhenius

)Nosy Crow(
 دوست داشت�ن پشت هر یک از 

گ
آیا می توانید همه حیوانات خانیک

آویزها را در این کتاب شاد پیدا کنید؟ ح�ت یک آینه در صفحه 
آخر وجود دارد تا یک چهره دوست داشت�ن آشنا را ببینید!

ایده هستید؟ دنبال  به 
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مونږ تعقيب کړئ

booktrust.org.uk

یه  ین خ�ی  BookTrust بزرگ�ت
تانیا است. هدف  مطالعه اطفال در ب�ی

ما تشویق اطفال به مطالعه است.

Daniel Taylor تصاویر توسط
Charity شماره 313343

ما را دنبال کنید


