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پودمان اول: توسعۀ واژگان کودک

پودمان 1

توسعۀ واژگان کودک
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همه کودکان می آموزند، اما نه در یک روز و با یک روش
زمان: 60 ساعت ) نظری24 ساعت +  عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد

به کارگیری سبک های یادگیری زبان و  از طریق شناخت زبان، در هم تنیدگی زبان،  توسعه واژگان کودک 
شناخت دو زبانگی براساس نظریات متخصصین تعلیم و تربیت، استانداردهاي بین المللي، دستورالعمل های 

وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

شایستگي هاي فني:
توسعه واژگان کودک

1  توسعه شناخت زبان

2  درهم تنیدگی زبان

3  به کارگیری سبک های یادگیری زبان

4  توسعه شناخت دو زبانگی

شایستگی های غیر فنی:
1  یادگیری

2  مهارت گوش کردن 

3  آموزش و کمک به فراگیري دیگران

واحد یادگیری 1 

توسعۀ واژگان كودك
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پودمان اول: توسعۀ واژگان کودک

1ـ 1ـ هدف توانمندسازی: مفاهیم شناخت زبان را توضیح دهد.

زبان آموزي

گفت      و  گو 
فعالیت 1 : در گروه های کالسی قصه ای با دوستانتان بیافرینید که در آن مخلوقي عجیب وغریب مشتاق کنید

انسان شدن است. او باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ در مورد آن گفت وگو کنید و نتایج را در کالس 
ارائه دهید.

ویژگی های مطرح شده در قصه ها را جمع بندی کنید. در کنار صفاتي چون قد، وزن، شكل ظاهري، یكي از 
تكراری ترین صفات، قدرت تفكر و تكلم اوست. او باید بیندیشد و بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند، زیرا:

   او بدین  وسیله نیازهایش را شناخته و باید برطرف کند. همان گونه که دیگران بر او کنترل دارند، او نیز از 
طریق تكلم با دیگران ارتباط برقرار کند و کنترل داشته باشد.
     برای اثبات فردیت خود می گوید: کیست و چه می خواهد؟
     با پرسش هایی مانند »چه، چرا، کجا« بیشتر یاد می گیرد.

    حتي می تواند تخیالت و آرزوهایش را بیان کند.

 تعریف زبان 
زبان یا زفان واژه ای فارسي است و چون وسیله و ابزار گفتار است، به مفهوم خوِدکالم، گفتار و سخِن گفته شده 

و نوشته  شده به کار می رود.
و  » فهمیدن«  و  انساني  افراد  بین  رابطه  و  پیوند  ایجاد  اندیشه ها،  انتقال  بیان خواسته ها،  براي  ابزاری  زبان 

» فهماندن« است و حرف ها، کلمه ها و جمله ها، عناصر سازند ة آن است.

 ضرورت و اهمیت زبان آموزی 
پایان سن  تا  یا فراگیري زبان در کودکان، پدیده ای کاماًل طبیعي است و یک کودک سالم  فراگیري تكلم 
چهارسالگی، زبان مادري یا هر زبان مورد استفاده در محیط اجتماعي خود را به خوبی از اطرافیان می آموزد. 
درحالی که یادگیری خواندن و زبان نوشتاري، نیاز به برنامه ریزی آموزشي و برخورداري از آموزش رسمي دارد. 
زبان آموزی یكي از مهم ترین زمینه های یادگیري در آموزش کودکان خردسال است و هرچند در یادگیری های 
رسمي بیشتر به خواندن توجه می شود اما سایر جنبه های زبان آموزی مثل گوش دادن و صحبت کردن نیز به 
همان نسبت اهمیت دارد و پایه های خواندن را پی ریزی می کند. کودکان ازلحاظ رشد زبان با یكدیگر تفاوت 

دارند؛ عده ای از آنها زود به حرف می آیند و گروهي دیرتر، اما در هر حال، آنها باید زبان را بیاموزند.
برنامه های مهارت های زباني در سال های اول کودکي چند هدف را دنبال می کند که عبارت اند از:

1  پیشرفت در مهارت های ارتباط کالمي

2  افزایش محتواي فكري به کمک زبان 

3  افزایش قدرت تكلم در اثرگذاری و اثرپذیری

4  افزایش رضایت شخصي و تحسین زیبایی با زبان
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از کاربردهای زبان برای آموزش کودکان  2ـ 1ـ هدف توانمندسازی: گزارشی1 
پیش از دبستان تهیه کند.

كاربرد زبان

امروزه بر کاربرد ارتباطی گفتار تأکید می شود. طبقه بندی کاربرد ارتباطي گفتار طبق نظر مایكل هلیدي2 
زبان شناس شامل موارد زیر است )جدول 1(:

1ـ برای تهیه گزارش به فصل 5 کتاب دانش فنی پایه سال دهم مراجعه شود.
Michael Halliday ـ2

جدول 1 ـ کاربردهاي زباني هلیدي

تفسیرکاربرد یا نقشردیف

)من ابزاري1 می کند.  استفاده  نیازهایش  ارضاي  براي  ابزاري  به عنوان  زبان  از  کودک 
می خواهم( 

تنظیمي )کنترل کننده(2
کودک درمی یابد که دیگران سعي می کنند تا هنگام حرف زدن بر حرف های 
زدن می تواند  هنگام حرف  که  باشند. کودک می فهمد  داشته  کنترل  خویش 

صحبت دیگران را کنترل کند. ) این کار را بكن(

کودک درمی یابد که می تواند با حرف زدن با دیگران ارتباط برقرار کند. ) من و ارتباطي )نقش  بین فردي(3
تو با هم این کار را انجام می دهیم(

کودک نظرات، احساسات و نگرش های خاص خود را از طریق زبان ابراز می کند شخصي4
و هویت شخصي خود را تثبیت می کند. )من این را دوست ندارم(

بعد از آنكه میان خود و محیطش فرق قائل شد، زبان را براي کشف و درک اکتشافي5
محیطش به کار می گیرد. ) چرا این را به من می گویی؟(

کودک در می یابد که می تواند در زبان از تخیل استفاده کند، از واقعیت بگریزد خیالي6
و به جهان خودساخته پناه ببرد. )بیا وانمود کنیم که به فضا رفتیم(

کودک از طریق زبان می تواند اطالعات جدید را مبادله کند. )مطلبی هست که گزارشي یا اطالع رسانی7
می خواهم به شما بگویم(

فعالیت 2: در گروه های کالسی برای هر کدام از کاربردهای زبانی جدول 1، نمونه ای ذکر کنید و نتیجه 
را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید
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پودمان اول: توسعۀ واژگان کودک

3ـ 1ـ هدف توانمندسازی: در هم تنیدگی زبان را توضیح دهد.

نظریه های مختلفی در مورد  باز  از دیر  ارتباط است،  برقراری  ابزار  تكلم در معنی وسیع کلمه،  آنجا که  از 
چگونگی رشد زبان و ساختار آن مطرح گردیده و ضروری است که به آن توجه کنید. 

نظریه های رشد زبان

گفت      و  گو 
فعالیت 3 : به نظر شما چه عواملی در یادگیری زبان مؤثر است؟ در مورد آن با هم کالسی های خود کنید

گفت وگو کنید.

این نظریه ها عبارت اند از:
1  نظریه رفتارگرایان: اسكینر1 و طرفداران این گروه معتقدند وجود عامل تقویت کننده، مشاهده و سرمشق 

عوامل تعیین کننده مهمي براي رشد زبان هستند. والدین یا دیگران در برابر تولید آواهایی که شبیه به کلمات 
است، پاداش می دهند و به همین ترتیب گاهي که کودک جمالت و یا کلمات را درست ادا می کند، کار آنها 
مورد تشویق قرار می گیرد و تقویت می شوند. مثاًل کودک صداي »م م« را بیان می کند و با شادماني و توجه 
خاص مادر، مواجه می شود و یا احیاناً چیزي را به عنوان پاداش دریافت می کند )تقویت(. بعداً مادر همان صدا 
را به شكل اصالح  شده ای به کار می برد و کودک براي اداي کلمه » مامان« تقویت می شود. به همین ترتیب 

کلمات دو بخشی را به کار می برد و برحسب تقویتي که صورت می گیرد، تكرار می کند.
منتقدین این نظریه می گویند، گاهی کودکان لغاتي را می گویند که قباًل نشنیده اند و ترکیب منحصر به فرد و 
خالقانه کودک است. مانند »دستم سوزید« به جای »دستم سوخت«، » گل کاشیدم« به جای » گل کاشتم« و 

یا » گوشت وایی« به تبعیت از » نانوایي« براي گوشت فروشی.
تقلید گفته  تنها  تولید زبان مؤثر است، ولي  آنان در  از دیگران و مشاهده  تقلید  بنابراین، درست است که 

دیگران ابزار اصلي فراگیري زبان نیست.
این صورت است که  به  زبان  یادگیري  فرایند  اعتقاد ویگوتسكي2،  به  2   نظریه یادگیری های اجتماعی: 

و  بلوغ  با  کودکان  به تدریج  آن صحبت می کنند. سپس  مورد  در  و  نام گذاری می کنند  را  اشیاء  بزرگساالن 
تحریک ارتباطات اجتماعي، زبان را می آموزند و به همین ترتیب، از میزان کمک بزرگ ترها نیز کاسته می شود. 
به نظر ویگوتسكي دوره پیش از دبستان را باید مرحله رشد زبان کودک نا امید، زیرا در این مرحله عملكردهاي 

منظم و طرح های زباني او رشد می کند.
چنانچه بزرگسال مدام کلمات کودک را حدس بزند و به جای تشویق و استفاده از کالم درست، غلط های او را تكرار 
و یا به او در بیان و یا جایگزیني کلمات کمک نكند، کودک هیچ انگیزه ای براي پیشبرد زبان خود فراتر ازآنچه دارد، 
پیدا نمی کند. برای نمونه، کامل کردن جمالت کودک، تصحیح لغات غلط مثل »اتوبوس دو طقبه«، »مخمخ« به 

جای »مطبخ«، و تفكیک لغات مشترک در کاربرد، از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.

Skinner ـ1

Vigostkiy ـ2
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3    نظریه شناختي: به نظر پیاژه و پیروانش، رشد شناختي، فراگیري زبان را هدایت می کند و رشد زبان ، 

بستگی به رشد تفكر دارد و عكس آن صادق نیست. بنابراین کودک، آگاهی های خود را ابتدا از راه تجربیات 
متمرکز  اعمال خودش  روي  کلمات کودک  اولین  نظریه،  این  بر طبق  در محیط کسب می کند.  حسی اش 
می شود؛ استفاده از کلمه »جیز« به معنای داغ، در نتیجه اولین تجربه وتعمیم آن برای هر چیز داغ مثل 
بخاری، شمع، آتش و استفاده از یک کلمه برای بیان مقصود مانند »بغل« به جای »بغلم کن«. به مرور که 

رشد تفكر توسعه می یابد، خزانه لغات کودک نیز بیشتر شده و کاربرد لغات گسترده تر می شود.
انسان  مغز  در  که  است  معتقد  است،  نظریه  این  طرفداران  از  که  چامسكي1  نوام  نهادگرایان:  4  نظریه 

مكانیزمي ذاتي وجود دارد که به فراگیري زبان اختصاص دارد. او نام این مكانیزم را »دستگاه فراگیري زبان« 
نامیده است. به نظر او فطري بودن مكانیزم زبان ازآنجا ناشي می شود که روند تولید آوا همگاني و داراي نظم 
است. همة کودکان، صرف نظر از اینكه چه زباني را می آموزند، توالي یكساني را می گذرانند؛ غان و غون کردن، 
گفتن اولین کلمه در یک سالگی، ترکیب دوکلمه ای در نیمة دوم سال دوم، تسلط بر قواعد دستوري زبان در 

4 تا 5 سالگي و.... این نظریه بعدها به نام نظریه مادري بودن زبان معروف شد. 
تفاوت اصلي بین نظریه ها، بیشتر مربوط به نقش والدین و مربیان، محیط و باالخره فرایندهاي شناختي است 

که در کنار یادگیري زبان قرار دارند. 

 ضرورت و اهمیت کاربرد نظریه ها 
1   با کمک نظریه ها معیاري به دست می آید که می توان آن را در برنامه ریزی و تعیین محتواي آموزشي و 

ارزیابي انواع مختلف مواد و وسایل آموزشي  استفاده کرد. 
2  به ما امكان می دهد تا کودک معیني را از نظر رشد شناختي با سایر کودکان مقایسه کنیم و محتوا و روش 

آموزشي خود را با سطح رشد فكري کودک در مرحله سني معیني متناسب نماییم. 

4ـ 1ـ هدف توانمندسازی: نظریه هاي رشد زباني را با هم مقایسه کند. 

با توجه به مطالب آموخته شده فعالیت های زیر را انجام بدهید.

Chamsky ـ1

فعالیت 4: نظریه های رشد زبانی مطرح شده را در جدول زیر فهرست کنید.

تئوری نظریهنظریه پردازنوع نظریه

تمرین     کنید
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پودمان اول: توسعۀ واژگان کودک

5  ـ 1ـ هدف توانمند سازی: گزارشی از جنبه های ساختاری زبان برای آموزش 
کودکان پیش از دبستان ارائه دهد.

جنبه های ساختاری زبان

فعالیت 5: در گروه های کالسی نظریه ها را با هم مقایسه کنید. در مورد کارایی هر کدام از آنها، نظرات 
دوستان خود را جمع بندی کنید.

تمرین     کنید

در آموزش زبان با در هم تنیدگی روبه رو هستیم، چرا که ساختار زبان به دلیل پیوستگی نمی تواند جدا از هم 
باشد و برای آموزش زبان باید به هر چهار مورد توجه شود. گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن، 

ساختار زبان هستند و هریک به نوبه خود در رشد مهارت های کالمي سهم دارند.
صحبت کردن: استفاده از لغات جدید در جهت روانی کالم 

گوش کردن: توجه به مكالمات و مفاهیم و قدرت تشخیص بین صداها 
آمادگي براي خواندن: تشخیص حروف و صدا، اعداد، نمادهاي دیداري و دنبال کردن مراحل داستان ها و 

توسعه مهارت های ادراکي 
آمادگي براي نوشتن: توسعه مهارت های حرکتي و آشنایي با نوشتن 

از آنجا که نوشتن با توجه به نظام آموزش وپرورش کشور، بیشتر در مدارس باید صورت گیرد لذا آمادگی برای 
نوشتن در مراکز پیش از  دبستان روی فعالیت هایی مانند نحوه در دست گرفتن مداد، تطابق چشم و دست، 
تمرین براي کسب مهارت کشیدن از راست به چپ و نیز آشنایي و تشخیص صداي حروف متمرکز می شوند.

مربي باتجربه ای که به اهمیت زبان آموزی واقف باشد با برنامه ریزی درست باید فضا و محیط مناسبي براي 
انجام فعالیت های زبان آموزی فراهم سازد. ازاین رو با توجه به اهمیت جنبه های زباني )= گوش دادن، صحبت 

کردن، خواندن و نوشتن( در فصول آینده به طور مفصل در این زمینه ها بحث می شود.

گفت      و  گو 
فعالیت 6 : آیا آدمک قصه ساخته شده شما )در فعالیت 1مبحث زبان آموزی( غیر از حرف زدن، گوش هایش کنید

هم می شنود؟
آیا می تواند کتاب بخواند یا نامه ای بنویسد؟ در مورد چگونگي آن گفت وگو کنید.

نمودار 1ـ نمودار زبان و مهارت های درهم تنیده آن

خواندن

صحبت کردن

نوشتن

گوش دادن
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6  ـ 1ـ هدف توانمند سازی  : سبک های یادگیری را توضیح دهد.

سبک های یادگیري1

همان گونه که دو نفر ازلحاظ شكل ظاهري شبیه هم نیستند، ازلحاظ آموختن نیز کودکان روش های متفاوتي 
دارند. از این رو توجه به این امر در زبان آموزی کودکان بسیار اهمیت دارد. در برخورد با کودکان چنانچه 
به این تفاوت ها توجه نشود، در امر یادگیری زبان مشكالتی را به وجود می آورد. سبک های یادگیری شامل 

موارد زیر است: 
1  دیداري 

2  شنیداري

3   لمسي

1  یادگیران دیداري2

این گروه با دیدن بهتر یاد می گیرند. آنها با شكل و رنگ روي کاغذ یاد می گیرند » بیا بلوک های ساختمان سازی 
را روی هم بگذاریم و یک خانه بسازیم« و با دیدن می توانند به خاطر بسپارند و نقشه را یاد بگیرند. آنها حتي 
احساسشان را با نمایش های بصري در نقاشي نشان می دهند. اکثر کودکان پیش از دبستان در این گروه قرار 

می گیرند.
مربیان در رابطه با ویژگی های دیداری ها تجارب جالبي را ارائه می دهند. آنها معتقدند دیداری ها: 

     وقتي می خواهند چیزي را به یاد آورند، به باال نگاه می کنند )شكل1(.
     معموالً با سرعت صحبت می کنند و آهنگ صدایشان بلند است.

   از اطالعات دیداري مثل جدول، نمودار، پوستر، نقشه و لغات کلیدی لذت می برند.

Learning Styles ـ1

Visual Learner ـ2

فعالیت 7: در گروه های کالسی برای آموزش صحبت کردن، گوش کردن و خواندن، ابزار مناسبی با 
استفاده از کاغذ تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
فعالیت 8 : وقتي شماره تلفن دوستي را از شما می پرسند، آن را چگونه به خاطر می آورید؟ درمورد کنید

روش خود با هم کالسی ها گفت وگو کنید.

هیچ سبک یادگیری بهتر از روش دیگر نیست و هر کودکی با سبک خود بهتر می آموزد و شاید ترکیبي 
از سه سبک یادگیری را داشته باشد.

نکته
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   کشیدن تصاویر ذهني در فضا با دست را دوست دارند.
     مكرراً از کلمات و جمالتی مانند »نمی بینم، روشن نشدم، به او نگاه کردم، تصور کن« استفاده می کنند.

   جمالت بی پایان و از موضوعي به موضوع دیگر پریدن، از دیگر ویژگی های این گروه است.

شکل1ـ یادگیران دیداری

2  یادگیران شنیداري1

 تعدادی از مردم دوست دارند ازطریق شنیدن که شامل صحبت کردن است، یاد بگیرند. 
باید در مورد آن موضوع صحبت کنند و براي هجي کردن، آن کلمه را  شنیداري ها براي به خاطر آوردن 
بلند ادا کرده و دوباره بیان کنند. آنها نام ها را بیشتر از صورت ها به خاطر می آورند و چنانچه بخواهند شماره 
تلفني را بگویند، اعداد را دو شماره، دو شماره، یا سه عدد سه عدد )22ـ23ـ45ـ96 یا 888   ـ553( بر اساس 

ضرب آهنگ کالم به خاطر می سپارند و به یاد می آورند. اغلب گوش خود را لمس می کنند )شكل2(.
مربیان در رابطه با ویژگی های کودکان شنیداري چنین می گویند:

     از بازی های کالمي، موسیقي و نوار قصه لذت می برند.
     به هنگام اندیشیدن اغلب به اطراف خود می نگرند.

شکل2ـ یادگیران شنیداری

Auditory Learner ـ1
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    آرام ولي پرطنین سخن می گویند.
   حرکت دست هایشان آرام و محدود به شمردن با انگشتان و گاه نشان دادن برای تأکید است.

     مكرراً از ترکیباتی مانند »چون من شنیدم، شرح دادن، صدا کردن«، استفاده می کنند. 

3   یادگیران لمسي1

این گروه اغلب از طریق لمس کردن می آموزند. آنها با اجرا و 
انجام یک فعالیت آن را می آموزند )شكل3(.

را  آن  باید  حتماً  آدرس  یا  تلفن  شماره  یک  یادگیري  براي 
باید  کسي  موقعیت  درک  براي  آورند.  به خاطر  تا  بنویسند 
کنند  احساس  را  آن  و  گذاشته  فرد  آن  به جای  را  خودشان 
گرفتار  را  خودشان  اغلب  گذاشتن(.  دیگري  جاي  را  )خود 

واکنش های هیجاني می کنند.
مربیـان ویژگی هـای ایـن گـروه از کـودکان را چنیـن بیـان 

می کنند:
نگاه  پایین  بـه سمت  انـدیشیدن و پاسخ گویی      به هنگـام 

می کنند.
   صدایشان عمیق است و کلمات را شمرده بیان می کنند.

   حرکات بدن، به خصوص دست ها و تغییرات چهره و نشان 
دادن اعمال زیاد است.

    استفاده از ابزار براي یادگیری را دوست دارند.
    به انجام آزمایش های عملي عالقه مند هستند.

   معموالً در صحبت کردن افعال را با نشان دادن توأم می کنند؛ در نتیجه افعال حرکتي را بیشتر دوست 
دارند و به کار می گیرند؛ مانند هل دادن، گرفتن، چسبیدن، دور ریختن، اتصال، باال و پایین پریدن و امثال آن.

Metor / Kinaesthetic Learner ـ1

شکل3ـ یادگیران لمسی

از آن  باشد که هرسه گروه  به گونه ای  باید  بنابراین شیوه تدریس  به یک طریق نمی آموزند،     همه 
استفاده کنند.

 گاهي دیده  شده است که فرد در هر سه گروه قرار دارد. در واقع براي پاره ای موارد شنیداري یا 
دیداري بوده حتي به یادداشت برداری نیز پرداخته است.

نکته

فعالیت 9: سبک یادگیری شما جزء کدام مورد است؟ ویژگی های خود را بنویسید و نتیجه را درکالس 
ارائه دهید.

تمرین     کنید
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کارکرد نیم کره های مغز
تغییرات رشد مغز در دوره کودکي قابل توجه است. رشد مغز داراي یک دوره منظم است و وقتي نوزاد از رفتارهای 
واکنشی اولیه در مراحل نخستین به سوی کنترل ارادي حرکات پیش می رود، ناحیه حرکتي اولیه مغز سریع تر 
از هر بخش دیگري رشد می کند. رشد بخش هایی از مغز که کنترل حواس مهم تری چون بینایي و شنوایی را بر 
عهده دارند، کندتر است )شكل4(. طبیعی است که در یادگیری از توانایی کلی مغز استفاده شود اما وقتی ما عماًل 

یک گوش یا دستمان را بر دیگری ترجیح می دهیم، یک قسمت از مغز بر دیگری تسلط داشته است. 

جدول 2 ویژگی افراد را بر حسب استفاده از نیم کره چپ و راست و تسلط یكی بر دیگری نشان می دهد. 

جدول2ـ ویژگی های تسلط نیم کره های مغز )شکل4(

ویژگی های افراد در صورت غالب 
بودن نیم کره چپ

ویژگی های افراد در صورت غالب بودن 
نیم کره راست

پیشرفت های کالمي
توجه به ساختار و توالي

آغازگران موفق
توانایي تنظیم و طبقه بندی

توانایي تنظیم زمان در کارها
پژوهش گر و تحلیل گر

توجه به جزئیات )از جزء به کل(
رسیدن به هدف گام به گام 

کمال گرا
وقت شناس

مطمئن به خود

توانایي در استدالل ریاضي
توجه به الگوها، نقشه ها، چارت و...

عالقه مند به موسیقي و هنر
انجام چند کار در آن واحد

انجام کار با تأخیر و درخواست زمان بیشتر
یادگیري مطلب به صورت کل و سریع

در خواندن کتاب توجه به انتها یا فصل های دروني 
انتخاب مطالب خواندنی بر اساس نظرات شخصی

شکل 4ـ نیم کره های مغز

چپ مغزراست مغز
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برای  یادگیری  به کارگیری سبک های  از  گزارشی  توانمند سازی :  1ـ هدف  7  ـ 
آموزش کودکان پیش از دبستان ارائه دهد.

ارتباط صحیح دو نیم کره مغز به یادگیري سرعت می بخشد. براي مثال، جهت فعال کردن دو نیم کره می توان 
موارد زیر را به کار برد: 

    با تصویر بزرگ کار را شروع کنید )کل( سپس به اجزاء اشاره کنید )جزئیات(.
   نقشه ها و چارت ها را با کالم درآمیزید.

    بگذارید نتایج و پیامدها را تجسم کند، قبل از آنكه آنها را به طور شفاهي بیان کنید.

فعالیت 10: ویژگی های یكی از اطرافیان خود را فهرست کنید و حدس بزنید کدام نیم کره مغز او بر 
دیگری تسلط دارد. گزارش را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

از آنجا که مطالعات در زمینه نیم کره های مغز ادامه دارد، شاید روزي تغییراتي در کارکرد و ویژگی 
آنها به وجود آید.

نکته

سبک های  افعال  )جدول  هنرجو  همراه  کتاب  از  استفاده  و   5 شكل  تصاویر  به  توجه  با   :11 فعالیت 
یادگیری(، قصه ای با افعال دیداري و شنیداری بنویسید و در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

شکل5  ـ تصاویر برای قصه گویی
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8   ـ 1ـ هدف توانمندسازی : دو زبانگی را توضیح دهد.

دوزبانگی

بعضي از نظریه پردازان معتقدند که براي فراگیري زبان »دورة حساسي« وجود دارد )18 ماهگي( و بعد از این 
دوره فراگیري زبان دشوار است. مهاجران بزرگ سالی که زبان دوم را آغاز می کنند، آن را به دشواری و تقریباً 
با لهجه ادا می کنند. درحالی که فرزندان آنها که به مرحلة بزرگ سالی نرسیده اند، زبان دوم را به سرعت و بدون 

لهجه حرف می زنند.
با توجه به گویش های گوناگون و زبان رسمي کشور که معیار و مالک زبان آموزش وپرورش و اجتماع نیز است، 
کودکان باید قبل از ورود به مدرسه با زبان رسمي آشنا شوند؛ در غیر این صورت، مسئلة دوزبانه بودن می تواند 

در طول تحصیل به کودکان لطمه وارد کند.
هرچند امروزه استفاده از رسانه های ارتباطي )رادیو و تلویزیون( تا حد زیادي کودکان مناطق دو زبانه را با 
زبان رسمي آشنا کرده است، لیكن این یادگیري کافي نیست و افت تحصیلي در پایة اول دبستان، مؤید این 

مطلب است.

فعالیت 12: با انتخاب یكی از دو تصویر صفحه قبل و استفاده از کتاب همراه هنرجو )جدول افعال 
سبک های یادگیری(، قصه ای را با استفاده از لغات لمسی یا واژه افعال حرکتی بنویسید و در کالس 

اجرا کنید.

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
فعالیت 13 : در گروه های کالسی در مورد سؤال های زیر گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید:کنید

1  زبان مادری شما چه زبانی است؟

2  اگر زبان مادری شما با زبان رسمی کشور تفاوت دارد، تجربیات تلخ و شیرین شروع مدرسه خود 

را بیان کنید.

زبان رسمی یا زبان معیار، زبانی که سیستم آموزشی یک کشور بر اساس آن طراحی می شود.
نکته

از موضوعات عمده ای که امروزه با آن روبه رو هستیم، مسئلة »دوزبانگي« است که قبل از هر چیز باید تعریف 
شود.

دو زبانه به فردی گفته می شود که عالوه بر زبان اول دارای مهارتی هم اندازه در زبان دیگر باشد و این توانایی 
را داشته باشد که بتواند هر یک از آنها را به طور مساوی در شرایطی همانند استفاده کند.

از  دیگری  تعاریف  فرد« می تواند  زبانه شدن  »دو  اما روش های  است  زبانگی  دو  از  ایده آل  تعریف  این یک 
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دو زبانگی را بیان کند:
1  یادگیری زبان دوم هم زمان با زبان مادری: زبان دوم را کودک هم زمان با یادگیري زبان اول، بافاصله ای 

کم وبیش، اما در دوران کودکي بیاموزد.
2  یادگیری زبان دوم هنگام شروع مدرسه: کودک در خانواده تک زبانه رشد می کند و هنگام شروع 

مدرسه با آموزش رسمي، با زبان دومي روبه رو می شود. زبان دوم زبان رسمي جامعه است.
3   کسب خود به خودي زبان دوم: در چنین حالتي تماس با جامعه الزاماً فرد را مجبور به آموزش زبان 

دوم می کند. 
دوم،  زبان  به کسب  فرد  اینجا  در  با شرکت در کالس های آموزشی:  زبان دوم  انتخابی  4   یادگیری 

به صورت آکادمیک می پردازد و با ساختار زبان و فهم لغات نوشته شده کاماًل و در حد مطلوبي آشنا می شود.
زماني که کودک در خانواده های دو زبانه هم زمان با یادگیري زبان اول، با فاصله ای کم وبیش در دوران کودکي 
زبان دوم را بیاموزد، هر دو زبان را به همان راحتي که زبان اول را آموخته است، خواهد آموخت. او قادر است 

با هر دو زبان صحبت کند و بیندیشد.
یادآوري این نكته مهم است که از ابتداي سه سالگی، کودک قادر است دو سیستم زباني را به طور هم زمان 
توسعه دهد و زماني که به سن مدرسه رسید، براي آموزش زبان رسمي کاماًل آماده است. گاهي کودک دو زبان 
متفاوت را می شنود اما تماس و ارتباط او با یكي از زبان ها بیشتر است. در چنین حالتي زبان دوم نسبت به 
زبان اول در مرحلة دیرتري آموخته می شود؛ مثاًل در خانه به زبان مادري صحبت می کند و در مهدکودک براي 
ارتباط با سایر کودکان و با مربي با زبان دومي برخورد می کند. در چنین حالتي زبان دوم زماني بهتر آموخته 
می شود که زبان اول به طور ثابتي تحكیم یافته باشد؛ هرچند امكان تداخل بین دو زبان وجود دارد. اما میل 
به برقراري ارتباط کالمي با هم بازی ها و اطرافیان، فرد را وادار می کند که سریع و مؤثر زبان دوم را فرا گیرد.

9ـ 1ـ هدف توانمند سازی  : فعالیت های آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی 
طراحی و اجرا کند.

با توجه به مطالب آموخته شده در زمینة آموزش زبان دوم، به چند نكتة اساسي باید توجه داشت:
    متناسب ترین سن براي آموزش زبان به طورکلی پیش از دبستان است.

   فراگیري زبان دوم در دوران کودکي مبتني بر زیربناي زبان اول است. هرچه این زیربنا مستحكم تر باشد، 
فراگیري زبان دوم آسان تر است.

   به کار بردن زبان مادري کودک در مراحل اول فرایند آموزشي و براي ادامه و گسترش آن تأکید می شود. 
)خالصة قصه به زبان مادري گفته شود و یا گاهي فعلي و یا صفتي به زبان مادري تكرار شود(.

    دوره های پیش از دبستان به فعالیت های زباني کودکان توجه خاص شود.
     تا حد امكان سعي شود عالوه بر تنوع فعالیت ها، کودکان گنجینة لغاتشان افزایش یابد.

   به سؤاالت کودکان به طور کامل پاسخ دهید و از پاسخ کوتاه اجتناب کنید.
     نسبت به جمالت و کلمات کودکان بازخورد خوبي نشان دهید.
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   تا حد امكان موضوعات و مفاهیم مورد نظر را در قالب جمله های گوناگون تكرار کنید.
   گاهی اوقات همراه کردن زبان مادری برای فهم بهتر بالمانع است. از طرفی به یاد داشته باشید هدف اصلی 

آموزش، زبان معیار )زبان رسمی( است.

فعالیت 14: با انتخاب هرکدام از تصاویر زیر از کودک بخواهید آنها را به دو زبان توصیف کند.
تمرین     کنید

شکل 6 ـ فعالیت های روزانه کودک

فعالیت 15: با انتخاب قصه ای کوتاه و تعریف خالصه آن به زبان مادری قصه را به طور کامل با زبان 
رسمی مجدداً بیان کنید. گاهی اوقات می توانید کلمات کلیدی قصه و یا جمالت تكراری را به زبان مادری 

بیان کنید.

تمرین     کنید
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با توجه به آنچه در اين پودمان آموختيد، جمع آوري اطالعات طبيعتاً آگاهي را افزايش مي دهد، اما داشتن 
اطالعات كافي نيست، زيرا تا زماني كه اطالعات به دست آمده از محتوا را عماًل به كار نبنديد و تجربه كسب 

نكنيد، نمي توانيد در امر آموزش موفق باشيد.
از طرفي با توجه به مراحل رشد كه به مرور صورت مي گيرد، آموزش نيز بايد گام به گام باشد و اين همان چيزي 

است كه شما با آموخته هايتان در عمل انجام مي دهيد.
بر اساس آنچه آموخته ايد و طراحی كرده ايد، آموخته هايتان را با كودكان تجربه كنيد. طبق نمودار زير فعاليت هايي در 

4 مبحث كلي اين پودمان برايتان طراحي شده است كه می توانيد با راهنمايي هنرآموز خود به انجام آن اقدام كنيد.

دیداری، 
شنیداری، لمسی

راست برتر، چپ 
برتر

قصه بگو کاربرد هلیدی
توسعه واژگان 

کودک

نمودار2ـ تقسیم بندي فعالیت ها بر اساس مباحث کلي پودمان

 فعالیت مبحث کاربرد هلیدی 
هدف: آشنايی با كاربرد زبان 

مواد الزم: كاغذ، مداد 
مراحل اجرا:

1   در فضای مهدكودک، چند كودک را انتخاب كنيد.

2  در شرايط و زمان های مختلف مكالمات كودک را يادداشت كنيد.

3    مكالمات را نسبت به جدول هليدی در بخش كاربرد زبان طبقه بندی كنيد.

4  گزارش خود را در كالس ارائه دهيد.

فعالیت 16: در گروه های كالسی برای آموزش كودكان دو زبانه فعاليت آموزشی طراحی و در كالس 
اجرا كنيد.

تمرین     کنید

فعالیت 17: با توجه به جدول واژه نامۀ فارسی ـ انگليسی ارائه شده در كتاب همراه هنرجو دو لغت را 
انتخاب كرده و با مراجعه به لغت نامۀ انگليسی دو كلمۀ باال و پايين آن را نوشته در كالس ارائه دهيد.

تمرین     کنید

تجربه کنیدبه کار ببندید
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 فعالیت مبحث دیداری، شنیداری، لمسی 
هدف: آشنایی با سبک های یادگیری 

مواد الزم: کاغذ، قلم 
مراحل اجرا:

1  در فضای مهدکودک چند کالس را انتخاب کنید.

2    در هر درس مثل: کالس هنری، ورزشی، آموزشی )واحد کار( سه کودک را مشاهده کنید.

3  گزارشتان را طبق مطالب نوشته شده در بخش سبک های یادگیری دسته بندی کنید.

4   فهرستی از ویژگی هایی که مشاهده کردید، تهیه کنید.

5  فهرست را در کالس ارائه دهید.

 فعالیت مبحث راست برتر، چپ برتر 
هدف: آشنایی با کارکرد نیم کره ای مغزی 

مواد الزم: کاغذ، قلم 
مراحل اجرا:

1   در فضای مهدکودک، یک کودک راست دست و یک کودک چپ دست انتخاب کنید.

2  فعالیت آنان را در یک روز در فضاهای مختلف )هنگام فعالیت آموزشی، بازی، غذا خوردن و...(یاداشت 

کنید.
3   بر اساس مطالب آمده در نیم کره مغزی و غالب بودن هر نیم کره مطالبتان را دسته بندی کنید.

4   مطالب دسته بندی شده را در کالس گزارش دهید.

 فعالیت مبحث »قصه بگو1« 
هدف: آشنایی با دو زبانگی 

مواد الزم: تعدادی تصاویر )مشابه آنچه در مطلب سبک های یادگیری آمد( انتخاب کنید و کارت هایی در 
اندازه A5 بسازید.

مراحل اجرا:
1    در فضای مهدکودک، یک کودک دو زبانه و یک کودک تک زبانه انتخاب کنید.

2  کارت ها را به کودکان نشان دهید و قصة آنان را یادداشت کنید.

3  قصه های این دو کودک را از لحاظ خزانه لغات و اشتباهات کالمی نسبت به زبان معیار باهم مقایسه کنید.

4   نتیجه را در کالس ارائه دهید.

1ـ از روش ایفای نقش هم می توان در این فعالیت استفاده کرد.
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تمرین كنید

1  یک گزارش برای آموزش کاربردهای زبان کودکان پیش از دبستان ارائه دهید.

2   یک گزارش برای یكی از جنبه های ساختاری زبان در آموزش کودکان پیش از دبستان ارائه دهید.

3  نظریه های زبان را با هم مقایسه کنید.

4  یک گزارش برای به کارگیری سبک های یادگیری زبان در آموزش کودکان پیش از دبستان ارائه دهید.

5  یک فعالیت آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی طراحی1 کنید.

خود ارزیابی پایان پودمان 1

واحدیادگیری: توسعه واژگان کودک

در هر سؤال  است.  تهیه شده  واژگان کودک  توسعه  یادگیری  واحد  در  مهارت های شما  ارزیابی  برای  کاربرگ  این 
بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خود را ارزیابی کنید و به خود امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف

تا چه حد می توانید یک گزارش برای توسعه شناخت زبان از طریق نحوه کاربرد زبان برای 
سنین مختلف ارائه دهید؟ 1

تا چه حد می توانید یک گزارش برای جنبه های مختلف ساختاری زبان ارائه دهید؟ 2

تا چه حد می توانید یک گزارش برای به کارگیری سبک های یادگیری زبان ارائه دهید؟ 3

تا چه حد می توانید یک فعالیت آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی با استفاده از 
روش های آموزش کودکان دو زبانه طراحی و اجرا کنید؟ 4

1ـ برای طراحی کلیه فعالیت ها در این کتاب موارد ده گانه شامل: نام فعالیت، هدف فعالیت، نوع فعالیت، زمان فعالیت، سن 
کودکان، تعداد مربی و مربی یار، مكان فعالیت، وسیله و ابزار موردنیاز، تعداد کودکان و روش کار باید آورده شود.
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ارزشیابی شایستگی توسعه واژگان کودک

شرح کار: 
ارائه گزارشی از نحوه کاربرد زبان برای آموزش سنین مختلف کودکان پیش از دبستان

ارائه گزارشی از جنبه های مختلف ساختاری زبان برای آموزش کودکان پیش از دبستان
ارائه گزارشی از به کارگیری سبک های یادگیری برای آموزش کودکان پیش از دبستان

طراحی و اجرای یک فعالیت آموزشی برای توسعه شناخت دو زبانگی با استفاده از روش های آموزش کودکان دو زبانه 
طراحی و اجرای هر فعالیت با توجه به موارد زیر انجام می شود:
نام فعالیت:                                                 نوع فعالیت:

هدف فعالیت:                                              مكان فعالیت:
زمان فعالیت:                                              وسیله و ابزار مورد نیاز:

سن کودکان:                                              تعداد کودکان:
تعداد مربی و مربی یار:                                  روش کار:

استاندارد عملکرد: توسعه واژگان کودک از طریق شناخت زبان، درهم تنیدگی زبان، به کارگیری سبک های یادگیری و شناخت دوزبانگی بر 
اساس نظرات متخصصین تعلیم و تربیت، استانداردهای بین المللی، دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

شاخص ها:
توسعه شناخت زبان )ضرورت و اهمیت کاربرد زبان(

در هم تنیدگی زبان )نظریه های زبان آموزی ـ جنبه های ساختاری زبان(
به کارگیری سبک های یادگیری زبان )سبک های یادگیری ـ کارکردهای مغز(

توسعه شناخت دو زبانگی )روش های آموزش کودکان دو زبانه(

شرایط انجام کار: طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی در کارگاه هنرستان با توجه به شرایط زیر: 
مکان: مرکز آزمون                 زمان: 40دقیقه )برای هر مرحله ده دقیقه(

مواد و تجهیزات و ابزار: لوازم التحریر و وسایل هنری
استاندارد و سایر شرایط: منابع علمی و آموزشی معتبر و استانداردهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی 

ابزار و تجهیزات: لوازم اداری مناسب ـ لوازم هنری 
اسناد: دستورالعمل های سازمان بهزیستی، جدول رشد کالمی طبق منابع معتبر

منابع: کتب آموزشی مرتبط ـ لوح های فشرده آموزشی

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف
2توسعه شناخت زبان1
1درهم تنیدگی زبان2
2به کارگیری سبک های یادگیری زبان3
1توسعه شناخت دو زبانگی4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: یادگیری، مهارت گوش کردن، آموزش و کمک به فراگیری دیگران

نكات  رعایت  ـ  بهزیستی  آیین نامه های  بهداشتی موجود در  استانداردهای  رعایت  ایمنی: 
ایمنی در به کارگیری ابزار و تجهیزات بهداشتی 

بهداشت: رعایت نكات بهداشتی در انجام فعالیت ها
توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیط ـ صرفه جویی در مصرف آب 

و وسایل دیگر
نگرش: اهمیت دادن به انجام صحیح فعالیت های آموزشی در کوتاه ترین زمان

2

*میانگین نمرات 
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.


