
 
نکتھ برای صحبت کردن: 10  

با من حرف میزنی و   کھ  زمانیکھ  شق گوش دادن بھ صدای شمامن وقتی در شکم مادرم ھستم میشنوم. من عا  .1
 . حتی دوست دارم بھ موسیقی مورد عالقھ شما گوش دھم. ھستم  یا وقنی کھ آواز میخوانی

و   پیوند بین ما میشود. موزیک سبب بوجود آمدنشنیدن صدای شما بھ من کمک میکند تا شما را بشناسم و این    
 صداھائی کھ میشناسم در زمان بدنیا آمدن بھ من احساس دلداری میدھد.

 . ورتت را ببینمتا ص و با من حرف بزن . بھ محض اینکھ بدنیا آمدم مرا محکم بغل کن2
. در سراسر دنیا مردم با را دوست دارم با آھنگ آواز میخوانی بلند صحبت کردن شما و زمانیکھمن با صدای   

یادگیری کمک میکند. و این ما را درباین شیوه صحبت میکنند  وزادنن  
وقتی شما صحبت  است ھنوز قادر بھ صحبت کردن نباشم ولی بھ روش خودم جواب خواھم داد. من ممکن  

دن دھان و حتی دست و پایم  با خیره شدن در صورت شما و حرکت دا واب شما راج میکنید ممکن است من  
بھ معنای پیوند من با شماست   ھابدھم و این  

 ید کھ فکر میکنید چھ احساسی دارم.بھ من بگوئ برای من جالب است صحبت کنید و . در مورد چیزھائی کھ3
صحبت کن این بھ من نشان میدھد کھ شما مرا میفھمید.  با من در موردش اگر بھ چیزی نگاه و یا اشاره کردم  

 . مرا نادیده نگیر.4
 بزرگساالن تجربھ صحبت کردن را دارند و من ھمھ چیز را از شما یاد میگیرم. 

صحبت کنیم  را کنار بگذار تلویزیون را خاموش کن بیا تاتلفن   
رم بھ دقت بھ صحبت کردن شما گوش         دوست دامن صدای شما را بھ خوبی میشنوم.   وقتی صدای دیگری نباشد

  . این بھ من کمک میکند تا شنونده و گوینده خوبی باشم ھمد

 . من بازی کردن آواز خواندن و یا خواندن چیزی را با ھمدیگر دوست دارم .5
میتوانیم با صورتمان                ی باشد. ماما میتوانیم با ھر چیزی با ھمدیگر بازی کنیم الزاما نباید حتما اسباب باز  
     بازی کنیم. ر بیاوریم و یا با یک جعبھ مقواکلک دش

 موقع بازی منو دنبال کن تا من بازی را ھدایت کنم این بھ من اجازه استفاده از قوه تخیلم را میدھد 
بیشتر حرف خواھم زد بھ جای سئوال کردن در مورد کارھائی کھ انجام میدھم با من صحبت کن اینطوری من   

کمک میکند. من عاشق ر بھ من در یادگیری کلمات و ایده ھای جدیدباشتراک گذاشتن داستان با ھمدیگ   
اجازه بده تصاویر را ببینم.. ی ھستم کھ در حال ورق زدن آن ھستیمحبت کردن در مورد داستانص  

 . ھمیشھ با من صحبت کنید6
کھ انجام میدھیم مانند خرید کردن حمام کردن عوض کردن پوشک و یا با من وقتی بازی میکنیم و یا ھر کاری   

 چای نوشیدن صحبت کنید. 
یاد میگیرم. من اینطوری مھم نیست کھ شما این حرفھا را مرتبا تکرار میکنید  

 . با من مثل بازی تنیس صحبت کنید7
د تا ده برای بھ من فرصت زیادی بده. اگر بھ شما کمک میکن و برای نشان دادن عکس العمل چیزی بھ من بگو  

د میگیرم.نید. اینطوری من نوبت گرفتن را یاشمرده بعد مجددا اقدام بھ صحبت ک خودتان  



نگاه کردن ی صدا و نحوه ،. حواست بھ لبخندخواھم مثل روش بازی تنیس صحبت کنیدزمانیکھ کودک ھستم می  
یکنم. ھمانطور کھ بزرگ میشوم استفاده از کلمات را شروع شما صحبت موشی کھ من با این ر اشدب من  
واھم کرد.خ  

 . بھ من کلمات جدید بیاموزید 8
شما میتوانید با تکرار و اضافھ کردن یک یا دو کلمھ بآنچھ کھ من میگویم در توسعھ صحبت                    

 کردنم            بھ من کمک کنید. 
ید               م اگر من گفتم" ماشین " شما میتوانید بگوئید" شما دارار ھم گذاشتن کلمات را یاد میگیردر کن یاینطور        
.ا ھل میدھید یا " ماشین در حال حرکت است"رماشین   

 از دھانم بیرون بیاورید. تونک رادارم صحبت میکنم پس . وقتی9
واضح من میشود. دنکر  پستونک مانع از صحبت          

 . در خانھ با زبانی کھ بھتر میدانید با من صحبت کنید 10
انگلیسلی را           خانھ صحیت میکنیم بدانمدر رشد مغز من بھ من کمک میکند. وقتی معنی کلمھ بزبانی کھ در این        

.  سریعتر یاد میگیرم  
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