
1 booktrust.org.uk

مطالعه با 
طفل خویش

3-4 ساله



23

3

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

اک گذاری کتاب با کودک رسگرم کننده است - اش�ت
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

ن در روز برای خواندن برای طفل تان به او  10 دقیقه وقت گذاش�ت
کمک می کند تا مهارت های اجتماعی و عاطفی خود را توسعه دهد و 

نده شاد و با اعتماد به نفیس باشد. یادگ�ی

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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Ask questions when you’re reading • 
together such as:
‘What can you see on this page?’
‘How do you think the characters feel?’

Try asking your child to tell the story. • 
They can ‘read’ the pictures to you and 
talk about what’s happening on the 
page. 

If you feel comfortable, try making • 
funny faces or using character voices – 
these always make children giggle! 
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Top tips for
reading together

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

Cuddle up together or get brothers and • 
sisters to join in and enjoy stories and 
rhymes together. 

Make animal noises or sound effects –  • 
these help to bring the story to life and 
will make you both laugh!

برتر در مورد مطالعه  نکات 
یکدیگر  با 

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

ید یا از خواهران و برادران بخواهید ٠  یکدیگر را در آغوش بگ�ی
به شما ملحق شوند و از خواندن داستان و شعر با هم لذت 

ید. ب�ب

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!

سید از قبیل:  ٠ هنگام مطالعه با هم سؤاال�ت ب�پ
؟”  “در این صفحه چه می بی�ن

“فکر می ک�ن شخصیت های داستان چه حیس دارند؟”

٠  کوشش کنید از طفل خویش بخواهید داستان را بگوید. آنها
می توانند تصاویر را برای شما “بخوانند” و در مورد آنچه در 

صفحه اتفاق می افتد صحبت کنند.

شکلک های کنید  سعی  می کنید،  راح�ت  احساس  ٠  اگر 
استفاده  شخصیت ها  صدای  از  یا  کنید  درست  خنده دار 

می شود کودکان  خنده  باعث  همیشه  موارد  این   - کنید 
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Look at the pictures and 
start talking about them

Can you find a dinosaur or a rabbit? What else can you see?• 
How many bananas are there? • 
What games are the children playing?• 

یادآوری: صحبت کردن با طفل تان به او کمک خواهد 
د ی یاد بگ�ی کرد کلمات بیش�ت
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Remember: talking with your child will 
help them learn more words

به تصاویر نگاه کرده و در 
کنید آنها صحبت  مورد 

؟ ؟ دیگر چه می بی�ن ٠  آیا می توا�ن دایناسور یا خرگوش پیدا ک�ن
٠  چند موز در تصویر است؟
٠  اطفال چی بازی می کنند؟
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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 
confidence. 

But if you’re ready for a change, use our 
Bookfinder to search for books about things your 
child enjoys. You can find 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.

کنیم! اختیار  کتاب  چند  بیایید 

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 

نها�ی که  هستید، از Bookfinder برای جستجوی کتاب در مورد چ�ی
طفل شما لذت می برد استفاده کنید.

، از  در اینجا شما می توانید ایده های کتاب برای اطفال در هر س�ن
نوزادان تا نوجوانان پیدا کنید.

booktrust.org.uk/books

ن ایده های عایل و جدیدی در رابطه  وع، صفحه بعدی همچن�ی برای رسش
با کتاب دارد.

Shark in the Park )کوسه در پارک(
Nick Sharratt

)Picture Corgi(
’Timothy Pope, Timothy Pope, در تلسکوپ خویش 
آیا واقعا یک کوسه در پارک وجود  ببینید؟’  ی می توانید  ز چه چ�ی

ببیند؟ او می تواند  دارد که 
طفل شما دوست دارد در این کتاب رسگرم کننده به بیان کلمات 

دازد. ب�پ کارها  و انجام 

 تعدادی کتاب عایل برای
شما مطالعه  آغاز 

Oi Frog!
Kes Gray & Jim Field

)Hodder Children’s Books(
می نشینند، خرگوش ها  پادری  روی  گربه ها  ز هستند:  قوان�ی اینها 
روی پله ها، االغ ها روی مدفوع... اما قورباغه نمی خواهد روی 

چوب بنشیند! یک کتاب تصویری خنده دار دارای شعر که باعث 
خنده شما و کوچولوی شما می شود.

The Sheep Who Hatched an Egg 
)گوسفندی که تخم گذاشت(

Gemma Merino
)Macmillan Children’s Books(

گوسفند لوال هر روز ساعت ها به مراقبت از پشم زیبای خود 
می پردازد، بنابراین وق�ت روزی آن را از دست بدهد بسیار ناراحت 

می شود. اما وق�ت پشم او به طرز وحشیانه ای رشد می کند، یک 
سورپرایز دلپذیر دریافت می کند... یک داستان دوست داشت�ز در 

ز موهای خوب مهم�ت است. مورد اینکه چگونه دوس�ت از داش�ت

We are Family )ما یک خانواده هستیم(
Ryan تصویرپردازی توسط ،Patricia Hegarty 

 Wheatcroft
)Caterpillar Books(

ک  ز مش�ت  همه خانواده ها متفاوت هستند، اما همه آنها در یک چ�ی
 هستند: عشق. کتا�ب زیبا که اک�ث اطفال در آن می توانند خودشان 

یا خانواده ای مانند خانواده خویش را ببینند.
9

Some great books to 
get you started

Shark in the Park
Nick Sharratt
(Picture Corgi)
‘Timothy Pope, Timothy Pope, what can 
you see through your telescope?’ Is it really 
a shark in the park he can see?
Your child will love joining in the words and 
actions in this fun book. 

Oi Frog!
Kes Gray & Jim Field
(Hodder Children’s Books)
These are the rules: cats sit on mats, hares 
sit on stairs, mules sit on stools… but Frog 
doesn’t want to sit on a log! A hilarious 
rhyming picture book that will get you and 
your little one giggling. 

The Sheep Who Hatched an Egg
Gemma Merino
(Macmillan Children’s Books) 
Lola the sheep spends hours every day 
looking after her wonderful wool, so she’s 
very upset when one day she loses it. But 
when her wool grows back wild, she gets 
a delightful surprise… A lovely story about 
how friendship is more important than 
good hair.  

We are Family
Patricia Hegarty, illustrated by Ryan 
Wheatcroft
(Caterpillar Books)
All families are different, but they all have 
one thing in common: love. A beautiful 
book in which most children will be able to 
see themselves or a family like their own.
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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

10

Learn through having fun

Play a guessing game when you’re out • 
and about together. Ask your child what 
numbers or letters they can see on buses, 
posters and signs.

Let your child enjoy making marks on paper • 
with pencils or crayons. There’s no right or 
wrong way to draw a picture – this is the 
very first stage of writing and drawing. 

Encourage your child to ask lots of questions • 
– it’s one of the most important skills a 
learner needs!

ند ایده هستید؟از طریق رسگرمی یاد بگ�ی دنبال  به 

ون و دور هم هستید یک بازی حدس زدن انجام ٠ هنگامی که ب�ی
دهید. از طفل خویش پرسان کنید چه اعداد یا حرو�ن را می تواند 

ها و تابلوها ببیند. بر روی اتوبوس ها، پوس�ت

٠ به فرزند خویش اجازه دهید از عالمت گذاری روی کاغذ با مداد
د. هیچ روش درست یا غلطی برای کشیدن   لذت ب�ب

گ
یا مداد رنیک

ن و طراحی است. ن مرحله نوش�ت تصویر وجود ندارد - این اول�ی

 ٠ طفل خویش را تشویق کنید تا سؤاالت زیادی پرسان کند 
نده به  ین مهارت ها�ی است که یک یادگ�ی  - این ییک از مهم�ت

آن نیاز دارد!

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 بازدیدکننده صحت 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
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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


