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پیشگفتار

والدیـن و مربیـان گرامـی همان طـور کـه می دانیـد زبان  آموزی بعـد از تولد، دومیـن رخداد مهم زندگی هر انسـان 
می باشـد. اگـر ایـن دوران طالیـی یادگیـری و آمـوزش بـدون برنامـه و هـدف باشـد، کـودک فقـط زبان آمـوزی 
عمومـی یـا کلـی را کـه نتیجـه ی برخـورد وی بـا محیـط و اکتسـابی اسـت بدسـت مـی آورد و از زنجیـره ی به هم 

پیوسـته مبایـن زبان آمـوزی جـدا مانـده و اطالعـات منفـرد و غیر منسـجمی را بدسـت می آورد. 
زبـان بـه دو بخـش عمومـی و اکتسـابی هدفمنـد تقسـیم می شـود. زبان آمـوزی عمومـي همـان چیزهایی اسـت 
کـه هـر کـودک بـا توجـه بـه محیـط و بـه طـور غریـزی کسـب می کنـد و ایـن اکتسـابیات رابطـه ی نزدیکـی بـا 
توانایی هـا و ویژگی هـای فـردی و میـزان محـرکات دارد. اگرچـه زبان آمـوزی امـری فطـری اسـت ولـی اگر این 
اکتسـابیات مبتنـی بـر قوانیـن رشـد و بـا روش هـای مناسـب صورت بگیـرد،  مطمئنـاً  نتیجـه ی مطلوب تـری حاصل 
شـده و آمـوزش پایـدار خواهـد بـود. زبان آمـوزی اکتسـابی هدفمند تا آخر عمر انسـان ادامـه می یابد. کـه البته در 
هـر سـن و شـرایط، از ویژگی هـای خاصـی برخـوردار اسـت. که انشـاءاهلل بعـداً در مورد هـر دوره بحـث خواهیم 

کرد.
بـه هـر حـال هدف مـا، ایجـاد توانایی های جدیـد و یا تقویـت مهارت های پیشـین اسـت. مطمئن باشـید در این 
کتـاب مقصـد آمـوزش کالسـیک قواعـد خوانـدن و نوشـتن وجـود نـدارد. بلکـه کـودکان آمـاده می شـوند کـه 
بتواننـد بنویسـند و یـا بخواننـد. بـرای مثال هر کودک از دو سـالگی با مداد و کاغذ آشـنا شـده و ثابت نگهداشـتن 
کاغـذ و درسـت مـداد بدسـت گرفتـن را آموخته، حاال باید در آماده سـازی نوشـتن به جهت بردارها برای ترسـیم 

خطـوط توجـه نمـوده و از ایـن طریـق بتوانـد در کالس اول صحیح تر و بهتر بنویسـد.
اگـر کـودک شـما در آغـاز کار ُکنـد بـود و بـه سـختی تـن بـه کار داد، اصـاًل نگـران نباشـید. با تمریـن همراه 
بـا تشـویق بـه نتیجـه اصلـی و مطلـوب نائـل خواهـد شـد. ایـن کار در واقـع حـرکات ظریـف کـودکان را تقویت 
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می کنـد. تـا در کالس اول بهتـر و سـریع تر بنویسـد و عمـده توجـه خـود را معطـوف بـه قواعـد نوشـتاری نمایـد. 
یادمـان باشـد هیـچ گاه دو کـودک را بـا هم مقایسـه نکنیم،  برای تشـویق می توانید نوشـته های آخـری را با اولی ها 
مقایسـه نماییـد تـا کـودک بـه رشـد و کسـب مهارت خود پـی ببرد و تشـویق شـود که بهتـر و منظم تـر تمریناتش 

را انجـام دهد.
در کتـاب آماده سـازی بـرای خوانـدن، کـودک کلی خوانـی کلمـات را تجربـه می کنـد. ولـی بـه تفکیـک 
حـروف نمی پـردازد. البتـه نکتـه مهم تـر این کـه رابطـه شـکل حـروف را بـا صـدای آن درک می کند و ایـن نکته 
بسـیار مهمـی اسـت کـه کـودک دریابـد هـر شـکل دارای صـدای خاصـی اسـت و ایـن صـدا می توانـد در اول یا 
آخـر کلمـه باشـد و بعضـی از صداهـا یـک شـکل بعضـی دو شـکل و یـا چنـد شـکل دارند. ولـی تلفظشـان یکی 
اسـت. ایـن معضلـی اسـت کـه معلمـان کالس اول همـواره بـا آن روبـرو هسـتند. در ایـن کتـاب کـودک مهارت 
تشـخیص اشـکال مختلـف یـک صـدا را پیـدا می کنـد و البته کار معلم کالس اول سـاده می شـود. کـودکان هم با 
توجـه بـه پیشـینه ی آموزشـی مراحـل سـخت کالس اول را به سـادگی پشـت سـر می گذارنـد و از اُفـت تحصیلی 

در پایـه اول کاسـته می شـود.
نکتـه ی مهم تـر این کـه کـودکان بـه وجود زنجیـره در تلفـظ، نوشـتن... پی می برند و ایـن نکته مهمی اسـت که 
کـودکان از طریـق زنجیره هـای آموزشـی به تفکر زنجیـره ای و نهایتاً منطق و اسـتدالل کافی و ذهنی دسـت یابند.

توجـه داشـته باشـیم، کتاب هـای زنجیـره ای زبان آمـوزی کـه دارای اهـداف از پیـش تعیین شـده اسـت،  باعث 
می شـود مربـی هـر لحظـه بدانـد که کـدام کودک در چـه مرحله ای اسـت و کودکان هـم به ضعـف و قوت خود 

پی ببرنـد.
در همیـن راسـتا گـروه برنامه ریـزی آموزش هـای پیش دبسـتانی موسسـه نشـر و تحقیقـات ذکـر ایـن مهـم را 
پیش بینـی کـرده و اقـدام بـه چـاپ و انتشـار مجموعـه ی دو جلـدی زبان آمـوزی و آماده سـازی بـرای خوانـدن و 
نوشـتن جهـت تقویـت مهارت هـای نوشـتن و خوانـدن ویـژه ی کـودکان پیش دبسـتانی چهار تا شـش سـال نموده 

است. 
به امید موفقیت های روزافزون برای همه ی دست اندرکاران تعلیم و تربیت.

سیما سلمان
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