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به فرزند خود کمک کنید

از همین حاال شروع کنید –
حتی اگر فرزند شما خیلی
کوچک است .اساس یک زبان
خوب درهمان سال های اولیه
زندگی فرزندتان پایه گذاری
می شود.

کودکان به شنیدن قصه عالقه دارند
همه کودکان وقتی برایشان کتاب می خوانیم ،لذت می برند – حتی کودکان خردسال دوست
دارند به قصه های خوب مادر و پدر گوش کنند .این جای بسی خوشحالی است.
هنگامی که کودکان از همان خردسالی به داستان و افسانه گوش کنند ،دارای زبانی خوب و
غنی می شوند.
مطالعه را با ترانه خوانی ،توضیح دادن
و بازی ،برای فرزندتان جذاب تر کنید.

چه امکاناتی می توانید
در کتابخانه پیدا کنید؟

امانت گرفتن کتاب ،موسیقی
و فیلم و اقالم دیگر از
کتابخانه رایگان است .ما
اقالمی به زبان های مختلف
از تمام نقاط دنیا داریم.
در صورت نیاز ،کارکنان
کتابخانه در پیدا کردن آن ها
می توانند به شما کمک کنند.

مطالعه قدرت تخیل و توانایی
یادگیری فرزند شما را باال می برد
اگر در خانه به چند زبان صحبت می کنید ،با فرزند
خود به زبان خودتان حرف بزنید و کتاب بخوانید.
وقتی فرزند شما به زبان مادری خود آشنایی پیدا
کند ،یادگیری زبان دیگر ،مثال دانمارکی و فارسی
برای او آسان تر خواهد بود.
هنگامی که با فرزند خود کتاب می خوانید
– فرقی نمی کند به کدام زبان – قدرت
تخیل و توانایی زبان او باال می رود.
بعالوه هنگامی که فرزند شما مدرسه را
آغاز کند ،یادگیری برایش آسان تر است.

توصیه های خوب برای شما که می
خواهید با فرزندتان کتاب بخوانید
اوقات بیشتری را صرف مطالعه کنید.
هر دفعه کم بخوانید.
خودتان مطالعه کنید .وقتی خودتان کتاب می خوانید،
فرزند شما هم از مطالعه کردن لذت می برد.
همه چیز بخوانید .شما با خواندن چیزهای دیگر به غیر از کتاب،
زبان خود را غنی تر می کنید .به عنوان مثال تبلیغات ،تابلوهای
راهنمایی و رانندگی ،نوشته های کارتن شیرو یا برنامه های
تلویزیونی بخوانید.
لغات جدید .با خواندن کتاب برای فرزندتان ،او اصطالحات و لغت های جدید
می آموزد .کودکان دوست دارند که برایشان کتاب بخوانیم.
خوب است که در مورد لغات سخت برای کودک توضیح داده شود .کودکان
کنجکاو هستند و عالقه دارند در مورد جهان یاد بگیرند.

شما می توانید در کتابخانه برای همه رده های سنی
کودکان کتاب پیدا کنید .ما کتاب های اشاره ای برای
پایین ترین رده سنی ،کتاب های تصویری ،شعر ،کتاب با
موضوعات غیرداستانی و افسانه داریم.
کتابخانه برای بزرگساالن نیز کتاب دارد ،به عنوان مثال
درمورد بیماری های کودکان ،تعلیم و تربیت و تغذیه کودک.
کودکان خردسال هم می توانند به کتابخانه بیایند و نیازی به
سکوت کردن آن ها نیست.
از دیدن شما در کتابخانه خوشحال می شویم.
شما می توانید کتاب ،موسیقی و فیلم به بیش از سی زبان در
سایت زیر سفارش دهیدwww.bibliotek.dk :

یک خوابه؟ یک بیداره؟

بچه ها از کجا یم آیند؟

زیفرت ،هریت
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کتاب رن� تصویری-اشاره ای،
مقوا� در بارۀ حیوانات و زمان
ی
خواب آن ها.

یک کتاب خوب پیدا کنید
هیس! بب� را بیدار نکنیم!

کوچولو� متوجه یم شود که
پرس
ی
مادرش باردار است .اینجاست که او از
همه سؤال یم کند ،که بچه از کجا یم
ت
گ�د؟
آید؟ آیا او جواب
درس� یم ی

ف
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کاله پر رس و صدا

ت
بریس�وم ،گانیال

قاسیم نیا ،شکوه

پدر ف
ال� نظافت بهاری را انجام داده
هم� دلیل ف
است .به ی ن
ال� و ویکتور
ین
ماش� های کوچک بازی
باید فقط با
کنند .اما آن ها با شال گردن و شیشه
ام�اطوری
های ادویه برای خود پ
درست یم کنند .آیا آن ها فرصت یم
کنند قبل از رسیدن پدر به خانه ،آن
جا را ی ز
تم� کنند؟

کتاب تصویری-اشاره ای در مورد
زرافه یا� که در گوشه و کنار راه یم
رود و از درختان یم خورد ،اما با
آشیانۀ یک پرنده برخورد یم کند.
ن
چرا آواز یم خوا� زنجره؟
صابری ،بابک
یک زنجره به دلیل یک حس
ت
مش�ک ،با مردی دوست یم شود.

ت
تکن�وپ ،بریتا

بب� خییل رسی ــع به خواب یم رود ،اما او
رس راه دیگران خوابیده است .حیوانات
دیگر چگونه باید از آن جا عبور کنند ،ب�
آنکه او را بیدار کنند؟

قورباغه ی بداخالق
ویرِ ،اد
ین
همچن�
قورباغه کوچولو پریدن را دوست دارد،
برنده شدن را .اما ت
وق� نه یم پرد و نه برنده یم
ق
ن
شود ،چه اتفا� یم افتد؟ آیا عصبا� یم شود؟

کودکستان اِ ّما
ولده ،گونیال
کتاب تصویری در مورد روزی که
ِاما در کودکستان است ،در مورد
دوس� و قهر و ت
ت
آش�
دوستانش و
دوبارۀ آن ها.

روزی که مامان به مهدکودک آمد
فرگوس ،مورین
ت
وق� مادر ی برای ی ن
اول� بار به
کودکستان فرزندش یم رود ،چه
ق
اتفا� یم افتد؟ آن جا چکار یم
کند؟
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