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سوا د در خردسالی  سوا د د ر سالهای او لیه

 از ای گسترده طیف به سواد .است مختلفی معانی دارای کند می استفاده آن از کسی چه  اینکه به بسته "سواد" کلمه

 .دهد می را جامعه در مشارکت و یادگیری ارتباط، برقراری امکان باسواد فرد به که شود  می گفته ها دانش و ها مهارت

: است زیر موارد یادگیری و آموزش معنای به سواد

 شفاهی زبان •

و خواندن •

نوشتن  •

.است مختلفی های دانش و ها مهارت شامل سواد های جنبه این از یک هر

 اوقات  بعضی .شود می داده آموزش آمیخته هم و جداگانه طور به هم نوشتن و خواندن شفاهی، زبان اولیه، سالهای در

  .شناخت سواد یادگیری عنوان به را آنها توان می  راحتی به که دارد وجود  رسمی دروس

 آموزان دانش .شود می آمیخته بهم تفریحی های فعالیت و آوازخواندن ها، بازی در سواد دانش و مهارت مواقع، برخی در

 دانش و مهارتها آموزش در مهمی نقش آنها همه اما ندهند تشخیص سواد یادگیری عنوان به را موارد این است ممکن

  .دارند آموزی سواد برای الزم

 می شامل را سواد آموزش از هایی جنبه نیز افتد می اتفاق وعلوم ریاضیات مانند درسی  موضوعات سایر در  که یادگیری

 . است ها رشته آن مختص که شود

زبا ن شفاه ی

 را آموزی سواد مهارتهای سایر یادگیری زمینه شود، می نامیده "شنود  و گفت" مدارس در اوقات گاهی که شفاهی زبان

  .کند می فراهم

:گیرند می یاد  زیر موارد از استفاده با  مدرسه در را شفاهی  زبان کودکان

 جفتی  صورت به و کوچک های  گروه در کالس، کل شکل به کالسی های بحث در شرکت •

 ندارند  دوست و دارند دوست آنچه درباره گفتگو مثال، عنوان به مختلف، موضوعات در صحبت •

 ها  کتاب مورد در گفتگو و بحث با خواندن، بلند •

 خواندن  موزون مطالب و شعر خواندن، سرود خواندن، آواز •

 در آنها که آنچه گذاشتن اشتراک به مثال، عنوان به مختلف، موضوعات مورد در کالس مقابل در کردن صحبت •

 اند  داده انجام هفته آخر

 ها همکالسی و معلم  به دادن گوش •

https://www.alea.edu.au/documents/item/1197#:~:text=Literacy%20is%20the%20ability%20to,materials%20associated%20with%20varying%20contexts.
http://gaml.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/4.6.1_07_4.6-defining-literacy.pdf
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 :از عبارتند آورد خواهند دست به سوادآموزی اولیه مراحل طی در خردسال  کودکان که شفاهی زبان مهم مهارتهای از برخی

  شفاهی دستورات درک و دادن گوش •

 شود می خوانده بلند صدای با که هایی داستان فهمیدن و دادن گوش •

 پاسخها  به کردن گوش و ها درخواست یا سوالها کردن مطرح •

 شفاهی  صورت به عقاید و افکار احساسات، بیان •

 کردن صحبت کامل جمالت با •

  جمله یک در جداگانه کلمات  شنیدن •

 .قافیه مانند صوتی، الگوهای تکرار و شنیدن •

 : است زیر شرح به کنید تقویت خانه در را شفاهی  زبان توانید می که روشهایی از برخی

 افکار، درباره آنها از .باشد "نه" یا "بله" از بیش آن پاسخ که بپرسید سواالتی او از کنید، صحبت خود کودک با •

 و تر طوالنی جمالت با کردن صحبت به آنها تشویق برای توجیهاتی یا توضیحات و کنید سوال ترجیحاتشان عقاید،

  .دهید ارائه تر پیچیده

 . دهید گوش فرزندتان های پاسخ به توجه و دقت با •

انجام دهید.  Taboo و    I spy with my little eye, Twenty questions, Celebrity heads  گفتاری های بازی •

 .باشد کار این برای خوبی مکان تواند می ماشین

 انجام باغبانی یا آشپزی کمی هم با .کنید صحبت اید داده انجام که کارهایی  درباره و دهید انجام هم با را کارها •

 کار این .بزنید قدم خود محله یا بیشه در کنید، دیدن محل پارک یا تخراس از کنید،  سفر قطار یا  اتوبوس با دهید،

 .دهد می قرار جمله  مختلف ساختارهای و  فنی اصطالحات لغات، معرض در را کودکان

 موضوعات درمورد صحبت کودکان شود می باعث البداهه فی یا شده ریزی برنامه های شیوه به یکدیگر با بازی •

 کمی کنید، استفاده بازی خمیر از کنید، نقاشی هم با  .کند می  تقویت را تخیل و خالقیت و کنند تجربه را مختلف

 بازی عروسک کنید،  درست جاده بازی اسباب های ماشین برای بپوشید، مختلف های لباس کنید،  بازی خاک

 . کنید بازی تخته و کارت با یا  کنید

 که مکانهایی و ها نام با را اطرافتان های نام و کلمات .بخوانید آوردی در من شعرهای یا کودکانه شعرهای ترانه، •

 .کنید جایگزین شناسید می فرزندتان و شما
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خواند ن 

 مطالعه، از هدف .خوانند می  کردن کشف و یادگیری و بردن لذت برای خود تحصیل طول در و اولیه سالهای در کودکان

 .است سایت  وب  یا مقاله کتاب، مطلب، درک یا فهمیدن

 :گیرند می زیریاد طرق از را خواندن کودکان مدرسه، در

 با معلم توسط که  هایی سایت وب و داستانی غیر های کتاب شعرها، ها، داستان به دادن پاسخ و دادن گوش •

 شوند می خوانده بلند صدای

 ها  همکالسی و معلم با همراه خواندن •

 معلم  با جداگانه صورت به و کوچک های گروه در خواندن •

  .مستقل طور به خود ظهور حال در های مهارت کردن تمرین و امتحان •

 :گیرند می فرا را زیر موارد شامل خواندن مهم دانش و ها مهارت خردسال کودکان اولیه، سوادآموزی یادگیری طی در

  .شوند می ایجاد خاص اهداف برای تصویرگران و نویسندگان توسط ها سایت وب و  ها کتاب •

 توانند می که شوند استفاده جمالتی ساخت برای توانند می و هستند معنی دارای صفحه در شده چاپ  کلمات •

  .شوند ترکیب تر طوالنی نوشتارهای در

 .کند می کمک خواننده به جمالت و کلمات  معنی یافتن در نگارشی عالئم •

 می کمک آموزنده و تخیلی های  سایت وب و مقاالت ها، کتاب در  معنی یافتن به همچنین تصاویر و ها عکس •

 .کنند

 . کند درک خواند می که را آنچه تا  کند می کمک او به کتابها سایر  و جهان از خواننده تجربه •

 .دهد می متفاوتی پاسخ خواند می که مطالبی به ای خواننده هر •

 . است مهم خانه در مطالعه به تشویق

 .کنند انتخاب را داستانی غیر های کتاب یا تصویری های کتاب کودکان بگذارید و  بروید خود محلی کتابخانه به •

 با را خود کودک .بخوانید آنها برای بلند صدای با را خود کودک عالقه مورد کتابهای و شوید جمع استراحت اتاق در •

 و کنید صحبت خوانید می  هم با که کتابهایی از بردن لذت  درباره .کنید آشنا داشتید دوست بچگی در که کتابهایی

 .بگذارید درمیان او با را آنها

 نظرات درباره(است ماشین با مدت طوالنی سفرهای در خوبی کار این)دهید  گوش صوتی های کتاب به هم با •

 . کنید صحبت داستان مورد در خود

 . کنید رفتار خاص و گرانبها چیزهای عنوان به کتاب با .دهید هدیه کتاب •

 مراجعه دوم دست های فروشگاه و ها کتابفروشی به جدید یا عالقه مورد نویسندگان یا عناوین جستجوی برای •

 .کنید

 کنید تشویق را خود  کودک .کنید صحبت تصویرگران و نویسندگان ها، داستان انواع عالقه، مورد های کتاب درباره •

 .نماید ابراز را نداشتنش دوست و داشتن دوست دالیل و کتابها مورد در را خود شخصی نظرات تا

 روزنامه، کتاب،) هستند جالب شما برای که چیزهایی خواندن حال در را شما فرزندتان  که کنید حاصل اطمینان •

 و بنشینند راحت جایی در خانواده کل تا دهید اختصاص را ای ویژه وقت روز هر .بیند می (!نه تلفن اما مجله

  .بخوانند هم با را خود کتابهای
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 بندی  بسته ها، فروشگاه تابلوی ها،  خیابان نام مانند کنید، می بازدید که مکانهایی و خانه اطراف های نوشته به •

 . کنید اشاره ها نقشه و غذایی مواد

نوش تن 

 مهارت و شفاهی زبان های مهارت از کنند، می تمرین و گیرند می یاد را نوشتن اولیه، های سال در کودکان که همانطور

 .گیرند می بهره خود خواندن دانش و ها

 : گیرند می زیریاد طرق از را نوشتن کودکان مدرسه، در

 ای حرفه نویسندگان و  معلم جمله از دیگران های نوشته به دقیق نگاه داشتن •

 ها همکالسی و معلم با ها ایده گذاشتن درمیان •

 انفرادی صورت به و جفتی یا کوچک های گروه در کالسی، صورت به نوشتن برای ریزی برنامه •

 معلم  راهنمایی با کالسی صورت به نوشتن •

 مستقل  طور به و همکالسی یک با نوشتن •

 هایشان  نوشته مورد در ها همکالسی و  معلم با وصحبت خود  های نوشته ارائه •

 .مختلف اهداف با نوشتن •

 گرفت خواهند یاد آنها .دهند می پرورش خود در را نوشتن مهم دانش و ها مهارت خردسال کودکان آموزی، سواد اوایل در

  :نویسندگان که

 نویسند  می مختلف مخاطبان و اهداف برای •

 باشند  تخیل از لبریز و خالق توانند می •

 کنند انتخاب نوشتن از هدفشان تحقق به کمک برای را خود نوشتار طرح و جمله ساختار کلمات، •

 نوشتن هنگام یکنواخت جهت و شکل حروف، اندازه از استفاده •

 و کلمه یک در اصوات بین ارتباط  شامل کردن هجی دانش) .کنید استفاده مداوم کردن هجی برای هجی دانش از •

 (.است کردن هجی اصول و  کلمات در حروف الگوهای صدا، آن دادن نشان برای شده استفاده حروف

 .کنید امتحان خود کودک با خانه در نوشتن تمرین برای را ها ایده این از یخبر 

 . کنید تهیه نیاز مورد غذایی مواد از لیستی خرید، به رفتن از قبل •

 . کنید ارسال ایمیل و پستال  کارت تبریک،  کارت  نامه، دعوت بنویسید،  نامه خود دوستان و خانواده برای •

 . بنویسید را است تان عالقه مورد که مادربزرگ غذاهای دستور از یکی •

 برای ریزی برنامه یا تعطیالت برای وسایل تهیه مانند خانوادگی، مختلف فعالیتهای برای ریزی برنامه هنگام •

 . کنید تهیه فهرست مهمانی،

 . بنویسند و کنند صحبت هایشان نقاشی مورد در کودکان بگذارید .کنید نامگذاری را کودکان های نقاشی •

 و بازی رستوران مثال، عنوان به دهید، انجام است نوشتن مستلزم که را آفرینی نقش های موقعیت از برخی •

 تصادف جزئیات  خواستن و بازی پلیس بیمار، مشخصات کردن یاداشت و دکتربازی مشتری،  سفارشات نوشتن

 .شاهدان از اتومبیل
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 .نوشت بود  تست نان روی پنیر که را خود مادر ناهار دستور ساله، نیم و چهار ارین

 
© 2021 Commonwealth of Australia, unless otherwise indicated. Creative Commons Attribution 4.0, unless otherwise indicated. 

 


	سواد در خردسالی سواد در سالهای اولیه
	زبان شفاهی
	خواندن
	نوشتن




