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کھ: میدانستید آیا
دارد. حمایت شما احتیاج بھ و میباشد عاشق جستجو نوپای شما طفل

میداند. را کلمات بیشتر معنی ولی میکند محدودی کلمات از استفاده بھ شروع شما نوپای طفل
لذت مداوم کردن گوش آھنگ و کردن بازی خواندن، آواز شما، با کردن صرف وقت از پا نو اطفال

میبرند.
میکنند. جدیدتر کلمات از کتاب با لذت بردن بیشتری بھ شروع پا نو اطفال
میبرند. بزرگ لذت ھای رنگی کشیدن با مداد نقطھ و خط پا از نو اطفال

میباشد. تلویزیون تماشای ھمیشھ بھتر از خود طفل با بازی یادگیری زبان میباشد. در بزرگی مرحلٌھ این

بکنید؟ میتوانید چھ شما حاال
جدیدتری کلمات او بھ خود لسان بھ و کرده تکرار را کلمات کنید. کمک زبان یادگیری در خود طفل بھ

بیاموزید.
تکان دھید. را خود انگشتان و بخوانید آسان ترانھ ھای

خود بیاموزید. طفل بھ را بدن اعضای ترانھ و یا بازی با
کتاب ببرید. خود جا با ھمھ بخوانید. داستان و کنید تماشا نشستھ عکس ھم روز با ھر

کنید. را خاموش یا رادیو و تلویزیون بازی میکنید طفل خود با وقتی
صداھا کنار بگذارید. بھ گوش کردن و اشیاء منزل بھ برای نگاه کردن وقت

با ھم شما آواز میخواند، یا و میکند بازی کرده و CD گوش بھ یا و میکند ویدئو تماشا نوار طفل وقتی
کنید. ھمراھی او

است. فکر خوبی کودکان یا گروه بازی کودکان و در کتابخانھ شدن عضو

کند؟ کمک شما بھ میتواند کسی چھ
شما. دوستان و فامیل

طفل شما. یا گروه بازی و اجتمائی دکتر خانوادگی شما، مددکار
کنید. مشورت اطفال مخصوص کارمند و یا دکتر با مخصوص دارد احتیاجات شما پای نو طفل اگر

کنید web کلمات اولیھ مراجعھ site بھ

باشید: نشریھ زیر منتظر
ماھھ. 18 اطفال دیگری برای راھنمائی ورقھ

www.earlywords.info

اولین
کلمات

12 ماھھ ورقھ راھنمائی برای اطفال
12 months Dari


