Málþroski fjöltyngdra barna
ﻧﻣو اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد أطﻔﺎل ﻣﺗﻌددي اﻟﻠﻐﺎت

Rafræn fræðsla fyrir foreldra á fjölbreyttum tungumálum
ﻣﺣﺎﺿرة ﻋﻠﯽ اﻟﮭواء ﻷوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻷطﻔﺎل اﻟروﺿﺔ ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
25. maí kl. 17:00-18:00
https://sites.google.com/gskolar.is/leikskolaforeldrafraedsla/heim

https://player.vimeo.com/video/472626835?h=2c4
1a63d88

https://menntastefna.is/tool/islenska-skolakerfid-myndbond/

https://www.youtube.com/watch?v=9g7oj942IuA

Af hverju að tala um málþroska
•

Rannsóknir sýna að góður málþroski, sérstaklega orðaforði, á leikskólaaldri er undirstaða undir
velgengni í námi

 ﻓﻲ ﺳن ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ ھو أﺳﺎس اﻟﻧﺟﺎح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ،  وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻔردات، ﺗظﮭر اﻷﺑﺣﺎث أن اﻟﺗطور اﻟﻠﻐوي اﻟﺟﯾد
•

•

•

Íslenskar rannsóknir benda til að börn með erlendan bakgrunn, þar sem foreldrar hafa jákvætt viðhorf
til íslensku og bjóða hana velkomna á heimilið, séu með betri hljóðkerfisvitund og orðaforða en
samanburðarhópur
 ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻠواﻟدﯾن ﻣوﻗف إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗﺟﺎه اﻵﯾﺳﻠﻧدﯾﺔ وﯾرﺣﺑون ﺑﮭﺎ ﻓﻲ،• ﺗﺷﯾر اﻷﺑﺣﺎث اﻵﯾﺳﻠﻧدﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻷطﻔﺎل ذوي اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
 ﻟدﯾﮭم ذﺧﯾرة ﻣُﻔردات ﻣﻊ وﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧظﺎم ﺻوﺗﻲ أﻓﺿل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻷﺧری،اﻟﻣﻧزل
Rannsóknir hafa sýnt fram á að færni í hljóðkerfisvitund hefur forspárgildi um velgengni í námi
أظﮭرت اﻷﺑﺣﺎث أن اﻟﻣﮭﺎرات ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺻوﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎح اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ

•

Máltaka fjöltyngdra barna
إﻛﺗﺳﺎب وﻧﻣو اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد أطﻔﺎل ﻣﺗﻌددي اﻟﻠﻐﺔ
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

أطﻔﺎل ﻣﺗﻌددو اﻟﻠﻐﺎت ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻟﻐﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﮫ أھﻣﯾﮫ
ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻟﻠﻐﺗﯾن ﺑﻧﻔس اﻟﺗرﺗﯾب وﯾﺗﻌﻠﻣون ﻟﻐﺗﯾن ﺑﺎﻟﺗزاﻣن
ﯾﺗﻌﻠﻣون ﮐل ﻟﻐﺔ ﻟﺣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺳرﻋﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ
ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻵﯾﺳﻼﻧدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ/ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻧزل ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟواﻟدﯾن:اﻟﻠﻐﺔ اﻵﯾﺳﻼﻧدﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل-ﻣرﺣﺑﺎ ﺑﺎﻵﯾﺳﻼﻧدﯾﺔ
➢

➢

اﻵﯾﺳﻠﻧدﯾﺔ ھﻲ ﻟﻐﺔ اﻷم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣوﻟودﯾن ﻓﻲ آﯾﺳﻠﻧدا

➢

آﯾﺳﻠﻧدﯾون ﻣﺗﻌددو اﻟﻠﻐﺎت

Fjöltyngd börn læra tvö tungumál eða fleiri á sama tíma
Tími í tungumáli skiptir máli
Læra bæði tungumálin í sömu röð en eru að læra
tvö tungumál samtímis
Læra hvort mál fyrir sig mishratt
Læra íslensku í leikskólanum
Læra heimamálið, heima
Skilaboð til foreldra: Íslenska velkomin á heimilum

Íslenska er annað móðurmál barna sem fædd eru á
Íslandi
?Hvað finnst ykkur
Fjöltyngdir Íslendingar

Samtíða (simultaneous) máltaka
0-3 ára  ﻧﻣو اﻟﻠﻐﺔ و ﺗﻌﻠم اﻟﮑﻼم، ﺑﺎﻟﺗزاﻣن

Raðbundin (sequential) máltaka annars máls:
Læra fyrst eitt tungumál og svo annað 4-12 ára
12-4  ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺔ واﺣدة و ﻣن ﺛم ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ،ﺑﺎﻟﺗﺳﺳل

Einkenni fjöltyngi *- ﺧﺻﺎﺋص و أﻋراض ﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت
● Gerið ráð fyrir að barnið skipti á milli tungumála í samtalinu (code switching) ﺗﻧﺎوب و ﺗﺣول
○ hálf setning á heimamálinu og hálf setning á íslensku ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘول اﻟطﻔل ﻧﺻف ﺟﻣﻠﺔ ﺑﻠﻐﺔ، ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﻘﻠق

( اﻟﻣﻧزل و ﻧﺻف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻵﯾﺳﻼﻧدﯾﺔ )ﺗﺣول ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت أو ﺗﻧﺎوب ﻟﻐوي
● Gerið ráð fyrir að barnið fái lánuð orð úr íslensku á meðan það talar heimamálið og öfugt
(Borrowing) إﺳﺗﻌﺎرة
○ skýtur inn orði úr íslensku meðan það talar heimamálið إﺳﺗﻌﺎﻧﺔ و إﺳﺗﻌﺎرة ﮐﻠﻣﺎت آﯾﺳﻼﻧدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﮑﻼم
ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧزل
● Þetta er dæmigert ferli í að læra tungumál  اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻣﺳﯾرة،ھذه ھﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ
Hljótt tímabil أطﻔﺎل ﻣﺗﻌددي اﻟﻠﻐﺎت ﻻﯾﺗﮑﻠﻣون ﻓﯾﮭﺎ أو ﻻ ﯾﻌﺑرون ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﮑﻼم، اﻟﺗﻔﮑﯾر اﻟﺻﺎﻣت،ﻓﺗرة اﻟﺗﻣﻌن
Leikskólastarfsmenn gætu rætt um það við ykkur að barnið ykkar tjáir sig ekki í skólanum. Til að byrja
með er þetta dæmigerð upplifun, sum fjöltyngd börn fara í gegnum hljótt tímabil
Þau eru að læra að greina hljóðin og greina ný orð ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔل ﺗﻣﯾز ﺻوت اﻷﺣرف و ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﯽ ﮐﻠﻣﺎت ﺟدﯾدة
Hvetjið leikskólastarfsmenn til að tala við börnin, þó þau svari ekki á móti
 رﻏم إن اﻷطﻔﺎل ﻻ ﯾﺟﺎوﺑون ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل،ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺣﺿﺎﻧﺎت اﻟﮑﻼم ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل

Við tveggja ára aldur…ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺎﻣﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر
•

Tveggja ára börn hafa áhuga á öllu og eru að
uppgötva heiminn í kring um sig í gegnum
athafnir sínar

•

Skilningur þeirra á orðum og setningahlutum vex
hratt á þessum tíma

•

Þau skilja mun meira en þau segja

•

Það getur valdið vonbrigðum og skapraun þegar
þau koma skilaboðum sínum ekki á framfæri

اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن ﻋﺎﻣﯾن ﯾﮭﺗﻣون ﺑﻛل ﺷﻲء
وﯾﻛﺗﺷﻔون اﻟﻌﺎﻟم ﺣواﻟﯾﮭم ﻣن ﺧﻼل ﺣرﮐﺎﺗﮭم و
.ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭم
ﻓﮭﻣﮭم ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات ﺗﻧﻣو ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ھذه
.اﻟﻔﺗرة
.ﯾﻔﮭﻣون أﮐﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻘوﻟون أو ﯾﺗﻔوھون ﺑﮫ
 ﻏﺿب أو ﺧﯾﺑﺔ أﻣل،ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺑب اﻟﯽ اﻟﺗﮭﯾﺞ
 ﻋﻣﻠﯾﺔ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻣﮑﻧون ﻣن إﯾﺻﺎل اﻓﮑﺎرھم
.اﻟﺗواﺻل

●

●
●
●

Skemmtileg verkefni fyrir 2 ára
ﻣﮭﺎم ﻣﻣﺗﻌﺔ و ﺷﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
•

•

•
•

Lesið saman gagnvirkar bækur þar sem þarf

t.d. að lyfta flipa eða snerta mismunandi
áferðir
Endurtaktu og bættu við það sem börnin
segja. Ef barnið segir „bíll“ segir þú „mömmu
bíll“, „blár bíll“ o.s.frv. Þannig upplifa börn
hvernig orðum er raðað í setningar
Þulur, rímur og hreyfisöngvar hjálpa börnum
að læra taktinn í tungumálinu og hvetur börn
til að tala og hlusta
Börn læra mikið af því að fullorðnir leiki við
þau, fylgi frumkvæði þeirra, setji orð á það
sem þau gera og hugsa

 أو ﻟﻣس،اﻗرأ اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻘﻠب اﻟﺻﻔﺣﺎت
اﻟﮑﺗﺎب و ﺗﻣﺛﯾل أو اﻷﺷﺎرة و طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 إذا ﻗﺎل اﻟطﻔل "اﻟﺳﯾﺎرة" ﺗﻘول إﻧك.ﻛرر وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﮫ اﻷطﻔﺎل
 ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. "اﻟﺳﯾﺎرة اﻟزرﻗﺎء" إﻟﺦ،""ﺳﯾﺎرة أﻣﻲ
 ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗرﺗﯾب اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻣل،ﺗﺟرﺑﺔ
 ﻧظم اﻟﺣرﻛﺎت ﺗﺳﺎﻋد اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم إﯾﻘﺎع اﻟﻠﻐﺔ،اﻟﻘواﻓﻲ
وﯾﺷﺟﻊ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدث واﻻﺳﺗﻣﺎع
 اﺗﺑﻊ،ﯾﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛﺑﺎرﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻌب ﻣﻌﮭم
 وﺿﻊ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠوﻧﮫ واﻟﺗﻔﻛﯾر،ﻣﺑﺎدرﺗﮭم

●
●

●
●

Við þriggja ára aldur…ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻋوام ﻣن اﻟﻌﻣر
•
•
•
•

Þriggja ára börn eru byrjuð að nota fjölmörg
orð
Þú munt taka eftir að þau nota ný orð
næstum daglega
Börn spyrja fjölmargra spurninga til að hjálpa
þeim að læra og átta sig á heiminum í kring
um sig
Þeim finnst oftast skemmtilegt að „spjalla“
við fullorðna sem þeir þekkja vel

أطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾﺑدأون
.ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﻠﻣﺎت ﮐﺛﯾرة
ﯾﻣﮑﻧﮏ ﻣﻼﺣظﺔ إﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﻠﻣﺎت
.ﺟدﯾدة ﯾوﻣﯾﺎ ﻟدی اﻷطﻔﺎل
اﻧﮭم ﯾﺳﺄﻟون ﮐﺛﯾرا ﻟﮑﻲ ﯾﺳﺎﻋدھم
.ﻋﻠﯽ ﻓﮭم اﻟﻌﻠم ﺣواﻟﯾﮭم
" ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣﺗﻌون" ﺑﺎﻟدردﺷﺔ
.ﻣﻊ اﻟﻛﺑﺎر اﻟذﯾن ﯾﻌرﻓوﻧﮭم ﺟﯾدًا

●
●
●
●

Skemmtileg verkefni fyrir 3 ára
ﻣﮭﺎم ﻣﻣﺗﻌﺔ و ﺷﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
•

•

•
•

Bættu orðum við setningar barna (endurtaktu og

bættu við), t.d. ef barnið segir „greiða dúkku hár“, þá
getur þú sagt „já, Lilja er að bursta hárið á dúkkunn,
enn skemmtilegt”.
Ef börn segja orð sem eru óskýr, er best að hjálpa
þeim með því að endurtaka rétt það sem þau sögðu
án þess að benda á mistökin. Það er enginn þörf á að
biðja þau að endurtaka.
Gott er að syngja og fara með þulur og rímur því með
því læra börn takt í tali og máli sem er mikilvæg færni
fyrir lestur
Styddu við spjallið með því að hneigja höfuð til
samþykkis, brosa og hvetja þau til að halda áfram að
tjá sig með því að nota orð eins og „einmitt, hvað
segir‘ðu, vá“, í alvöru, fékkstu Bósa búning“ o.s.frv.,
frekar en að spyrja spurninga

 ﻣﺛﻼ إذا ﻗﺎل،(إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺎت إﻟﻰ ﺟﻣل اﻷطﻔﺎل )ﻛرر و زﯾد ﻓﯾﮭﺎ
 ﻟﯾﻠﯾﺎ ﺗﻣﺷط، ﺛم ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﻘول "ﻧﻌم،"اﻟطﻔل "ﻣﺷط ﺷﻌر دﻣﯾﺔ
." ﯾﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﺔ،ﺷﻌراﻟدﻣﯾﺔ
 ﻓﻣن اﻷﻓﺿل أن ﺗﺳﺎﻋدھم ﻣن،إذا ﻗﺎل اﻟطﻔل ﻛﻠﻣﺎت ﻏﯾر واﺿﺣﺔ
.ﺧﻼل ﺗﻛرار اﻟﺷﻲء اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذي ﻗﺎﻟوه دون اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ
.ﻟﯾﺳت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟطﻠب أن ﯾﻛررھم
 ﻷن ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل، ﻣن اﻟﺟﯾد أن ﺗﻐﻧﻲ ﻣﺛل أﺷﻌﺎر وﻗﺎﻓﯾﺔ
اﻷدراک ﻓﻲ ﻓﮭم ﻣﮭﺎرات اﻟﻛﻼم واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻘراءة
،أﮐد و داوم ﻋﻠﻰ اﻟدردﺷﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣرﯾﮏ واﻹﯾﻣﺎء ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺗﺑﺳم وﺷﺟﻌﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛﻠﻣﺎت ﻣﺛل
 ھل، ھل ﺣﻘﺎ،" wow "  واوو ﻣﺎذا ﻗﻠت، ﺷﺎطر، ﻋﺎﻓﯾﺔ،"ﺗﻣﺎم
.. ﺑدﻻ ﻣن طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ،ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑس و دﻣﯾﺔ" وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك

●

●

●
●

Við fjögurra ára aldur… ﻓﻲ ﺳن اﻟراﺑﻌﺔ
•
•
•
•

Börn á þessum aldri skilja og segja fjölda
orða og setninga
Þau nota tungumálið þegar þau hitta nýja
vini eða til að leysa úr vandamálum
Þau spyrja mikið til að fá nýjar
upplýsingar
Mikið nám á sér stað á þessum aldri

أطﻔﺎل ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻣر ﯾﻔﮭﻣون و ﯾﻘوﻟون أﻋداد
ﻣن اﻟﮑﻠﻣﺎت و اﻟﺟﻣل
ھم ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻘﺎء ﺻدﯾق ﺟدﯾد ﻣن
اﺟل اﻟﺗﻔﺎھم
ﯾﺳﺄﻟون ﮐﺛﯾرا ﻷﺧذ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﯾﺑﺣﺛون ﻋن أﺷﯾﺎء و أﻣﺎﮐن ﺟدﯾدة

●
●
●
●

Skemmtileg verkefni fyrir 4 ára
ﻣﮭﺎم ﻣﻣﺗﻌﺔ و ﺷﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟراﺑﻌﺔ
•

•
•
•

Verið með börnunum í hlutverka- og þykjustuleikjum.
Gefið börnum tækifæri til að taka frumkvæðið í
leiknum. Hlustið á þau og talið um það sem þau eru að
segja og gera frekar en að spyrja spurninga
Gefið þeim lengri og flóknari fyrirmæli
Leikið með orð og hljóð, t.d. hugsum okkur orð sem
byrja á sama hljóði eða orð sem tilheyra sama flokki,
t.d. að nefna eins margar dýrategundir og þau geta
Búið til sögu saman; skapið söguhetju, hvar býr hún,
hvað gerði hún í dag, gerðist eitthvað óhapp, hvernig
endar sagan

 اﻣﻧﺢ اﻷطﻔﺎل ﻓرﺻﺔ.أﻧﺿم إﻟﻰ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻟﻌب اﻷدوار واﻟﺗﺧﯾل
 اﺳﺗﻣﻊ إﻟﯾﮭم وﺗﺣدث ﻋﻣﺎ ﯾﻘوﻟوﻧﮫ.ﻷﺧذ زﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺑﺔ
وﯾﻔﻌﻠوﻧﮫ ﺑدﻻً ﻣن طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ
أﻋطﮭم ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أطول وأﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدًا
 ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺧﯾل ﻛﻠﻣﺎت ﺗﺑدأ، اﻟﻌب ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت واﻷﺻوات
 ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل، ﺑﻧﻔس اﻟﺻوت أو اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻔﺋﺔ
اﻟﻣﺛﺎل ﻟﺗﺳﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن أﻧواع اﻟﺣﯾواﻧﺎت
 ﺣدث،  ﻣﺎذا ﻓﻌﻠت اﻟﯾوم،  أﯾن ﺗﻌﯾش، إﻧﺷﺎء ﻗﺻﺔ ﻣﻌًﺎ ؛ ﺧﻠق ﺑطﻠﺔ
 ﻛﯾف ﺗﻧﺗﮭﻲ اﻟﻘﺻﺔ، ﺧطﺄ ﻣﺎ

●

●
●

●

Við fimm ára aldur… ﻓﻲ ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ
•

•
•

Þegar hér er komið við sögu þurfa
börnin að læra að hlusta, skilja og deila
hugmyndum sínum með öðrum
Þau þurfa að læra orð og setningar sem
tengjast umhverfi þeirra
Þau þurfa áfram að eiga samræður til að
deila upplýsingum, til að eignast vini og
til að útskýra hvernig þeim líður

 ﯾﺣﺗﺎج اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﺗﻌﻠم، ● ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ أﻓﻛﺎرھم وﻓﮭﻣﮭﺎ وﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ
ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
● إﻧﮭم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﯾﺋﺗﮭم
● ﯾﺳﺗﻣرون ﻓﻲ إﺟراء ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻛوﯾن ﺻداﻗﺎت وﺷرح ﻣﺎ
ﯾﺷﻌرون ﺑﮫ

Skemmtileg verkefni fyrir 5 ára
ﻣﮭﺎم ﻣﻣﺗﻌﺔ و ﺷﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
●
●

●
●

أﻟﻌﺎب اﻟورق ﻋﻠﯽ اﻟطﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺑﺎدل و اﻟﺗﺣﺎور
ھﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺟﯾدة ﻟﻺﺳﺗﻣﺎع
ﺗﻘدﯾم و ﺗﻌرﯾف ﻛﻠﻣﺎت وﻋﺑﺎرات ﺟدﯾدة ﻟﻸطﻔﺎل .ﻓﻛر ﻓﻲ
ﻛﻠﻣﺎت ﻣﺗﻌددة  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛﻠﻣﺎت ﻣﺛل " زاوﯾﺔ،
رﮐن"
إﻟﻌﺑو ﺑﺎﻟوزن واﻟﻘﺎﻓﯾﺔ واﺑﺣث ﻋن اﻟﺻوت اﻷول ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ
ﻗد ﯾﺣﺗﺎج اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ وﻗت ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﻗﺑل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺋﻠﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت

Borðspil sem krefjast þess að skiptast á er góð
æfing í hlustun
Kynnið ný orð og setningar fyrir börnum.
Hugsið um margræð orð, t.d. orð eins og
”,,horn
Leikið ykkur með rím og að finna fyrsta hljóðið
í orði
Börn gætu þurft tíma til að hugsa áður en þau
svara spurningum eða fyrirmælum

•
•
•
•

Bregðumst strax við… ﻧﺳﺗﺟﯾب و ﻧﺗﺣﺳب
★ Ef barnið nær ekki þeim
viðmiðum sem koma fram í
glærunum er mikilvægt að leita
sér hjálparal
★ EKKI BÍÐA OG SJÁ TIL...
★ Barn hefur 2000 daga til að ná
góðum tökum á tungumálinu frá
fæðingu þar til grunnskólagangan
hefst
★ Byrjið á að ræða við deildarstjóra
barnsins

إذا اﻟطﻔل ﻻ ﯾرﺗﻘﻲ اﻟﯽ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ
 ﺿروري طﻠب، اﻟﻌرض/ ﻓﻲ اﻟﺷراﺋﺢ
.ﻣﺳﺎﻋدة
...ﻻ ﺗﺑﻘﯽ ﻓﻲ إﻧﺗظﺎر
 ﯾوم ﻟﮑﻲ ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺈﺗﻘﺎن2000 ﻟدى اﻟطﻔل
.ﻣﻧذ وﻻدﺗﮫ ﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
ﺑﺎﺷر ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﻣرﻣﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﯽ
. رﺋﯾس اﻟﻘﺳم/ اﻟطﻔل

★

★
★
★

Að fylgjast með þroska - heilsugæslan
 اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ- ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﻣو اﻟطﻔل
•

Ung- og smábarnavernd býður upp á heilsufarsskoðanir

•

Fylgst er með þroska barna frá fæðingu til skólaaldurs
•

Málþroski er skoðaður stuttlega við 12, 18, 2;6 og 4 ára
aldur

•

https://www.heilsugaeslan.is/thjonusta-stodvanna/ung-og-smabarnavernd/?lan
g=is

•

Brigance Fyrir 2.5 ára og 4 ára. Kannar m.a. málþroska

•

PEDS Þar sem foreldrar geta lýst áhyggjum sínum. 10
Spurningar

•

M-Chat Lagt fyrir ef grunur er um einhverfu, 18 mánaða

.ﺧدﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟرﺿﻊ ﺗوﻓرﻓﺣوﺻﺎت طﺑﯾﺔ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطور اﻷطﻔﺎل ﻣﻧذ اﻟوﻻدة وﺣﺗﻰ ﺳن/ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ
.اﻟﻣدرﺳﺔ
18  و12 ○ ﯾﺗم ﻓﺣص ﺗطور اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﺗرة وﺟﯾزة ﻓﻲ ﺳن
. ﺳﻧوات4  و6  و2 و
Ung- og smábarnavernd (heilsugaeslan.is) ○
 ﻟﺑﺣث أﻣور. ﺳﻧوات4  ﺳﻧﺔ و2½  ﻷﻋﻣﺎرBrigance
.ﻣﺛل ﻧﻣو اﻟﻠﻐﺔ
10 ". ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠواﻟدﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺧﺎوﻓﮭمPEDS
"أﺳﺋﻠﺔ
 ﯾطﺑق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺗﺑﺎه ﻓﻲ ﻣرض اﻟﺗوﺣد ﺑﺣﻠولM-Chat
. ﺷﮭرً ا18 ﺳن

●
●

●
●
●

Að fylgjast með þroska- leikskólinn
 ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ/ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ- ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﻣو اﻟطﻔل
•

Orðaskil fyrir 18-36 mánaða. Prófar orðaforða og setningamyndunﺻﯾﺎﻏﺔ
 اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻔردات وﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟﻣﻠﺔ. أﺷﮭر36-18 ﻛﻠﻣﺎت ﻓﺗرة

•

EVI-2 skimunarpróf fyrir 3-4 ára börn. Prófar bæði tjáningu og
skilning  اﺧﺗﺑﺎرات ﻛﻼ اﻷﻣرﯾن؛ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﻔﮭم. ﺳﻧوات4-3ﻓﺣص اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟﻌﻣر
HLJÓM-2 fyrir 5 ára. Prófar hljóðkerfisvitund  اﺧﺗﺑﺎر ﻧظﺎم، ﺳﻧوات5 ﻷﻋﻣﺎر
اﻟوﻋﻲ اﻟﺻوﺗﻲ
TRAS fyrir 2-5 ára. Skráning á málþroska ﺗﺳﺟﯾل. ﺳﻧوات5-2 ﻷﻋﻣﺎر
ﻧﻣواﻟﮑﻼم
Grunnskóli ﻓﺗرة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﺑﺗداﺋﯾﺔ

•
•
•

Spjall örvar heilastarfsemi barna
اﻟدردﺷﺔ ﺗﺣﻔز دﻣﺎغ اﻷطﻔﺎل
ﻣﺎ ﻣﻌﻧﯽ اﻟﺣوار  ،ﻣﺎ ھﻲ اﻟدردﺷﺔ؟
اﻟدردﺷﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺑﺎدل ﺑﺎﻟﻎ واﻟطﻔل اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ
اﺳﺗﻣرارﯾﺔ و ﺗدﻓق اﻟﺗواﺻل
ﺗﮑرار اﻷﺷﯾﺎء ،ﻓﻌﻠﮭﺎ ،ﺧﻣس ﻣرات
اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟدردﺷﺔ ﻋن

طرﯾق :

ﻣﺎ ﻣﻌﻧﯽ اﻟﺣوار  ،ﻣﺎ ھﻲ اﻟدردﺷﺔ؟ ?Hvað eru spjall

•

Spjall þýðir að fullorðinn og barn skiptast á að
tala og halda uppi ákveðnu flæði í
اﻟدردﺷﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺑﺎدل ﺑﺎﻟﻎ واﻟطﻔل اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ samskiptunum
اﺳﺗﻣرارﯾﺔ و ﺗدﻓق اﻟﺗواﺻل

•

ﺗﮑرار Þarf að ganga á milli a.m.k. fimm sinnum
اﻷﺷﯾﺎء ،ﻓﻌﻠﮭﺎ ،ﺧﻣس ﻣرات

•

اﺳﺗﻣرارﯾﺔ Haltu spjallinu gangandi með því að:
اﻟدردﺷﺔ ﻋن طرﯾق

•

tala um það sem börnin eru að gera eða það sem þau eru
ﺣدﯾث ﻋن أﺷﯾﺎء ﯾﻔﻌﻠﮭﺎ اﻷطﻔﺎل أو ﯾﺷﺎھدﻧوﻧﮫ að horfa á
اﻧﺗظر اﻟﺟواب ،اﻋطﻲ وﻗت bíða eftir að þau svari
ﺗﻔﺎﻋل و ﮐن ﻣﺗﺟﺎوب ﻟﻣﺎ ﯾﻘوﻟﮫ bregðast við því sem þau segja

اﻟطﻔل

اﻟﺣدﯾث ﻋن أﺷﯾﺎء ﯾﻔﻌﻠﮭﺎ اﻷطﻔﺎل أو ﯾﺷﺎھدﻧوﻧﮫ

اﻧﺗظر اﻟﺟواب ،اﻋطﻲ وﻗت
ﺗﻔﺎﻋل و ﮐن ﻣﺗﺟﺎوب ﻟﻣﺎ ﯾﻘوﻟﮫ اﻟطﻔل

•
•
•

Aukum orðaforða með því að setja orð á hluti og athafnir
 اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء/زﯾﺎدة اﻟﻣﻔردات ﻋن طرﯾق وﺿﻊ اﻷﺳﻣﺎء
•

Höfum orð á því sem við erum að gera (Sjálftal)

•

Við lýsum því sem við gerum
„ég er að stappa fiskinn", „nú ætla ég að setja

hreina bleyju", ,,nú ætla ég að leggja á borð
fyrir hádegismatinn“, ,,ég sópa því það er svo
mikill sandur“

•

Tölum við barnið um það sem tengist því og
nánasta umhverfi (Samhliða tal)

•

Við tölum um það sem barnið gerir hverju sinni.
Við tölum um athafnir, líðan, það sem barnið sér
og heyrir
"Ó, ég sé að þú ert að setja gula kubbinn efst.
Núna setur þú græna kubbinn við hliðina á
langa rauða kubbnum. Turninn þinn hækkar og
hækkar„

: ﻧﻌﻠق ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﻘوم ﺑﮫ )ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ( ﻧﺻف ﻣﺎ ﻧﻘوم ﺑﮫ ﻣﺛﻼ
 "اﻵن ﺳﺄﺿﻊ اﻟطﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺿدة، " "اﻵن ﺳﺄﺿﻊ ﺣﻔﺎﺿﺎت ﻧظﯾﻔﺔ، ""أﻧﺎ أھرس اﻟﺳﻣك
"  "أﻧﺎ أﻗوم ﺑﺎﻟﻛﻧس ﻷن ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟرﻣﺎل، "ﻟﺗﻧﺎول اﻟﻐداء
(ﺗﺣدث ﻣﻊ اﻟطﻔل ﺣول اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ )اﻟﻛﻼم اﻟﻣوازي
 ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟرﻓﺎھﯾﺔ وﻣﺎ ﯾراه اﻟطﻔل وﯾﺳﻣﻌﮫ.ﻧﺗﺣدث ﻋﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ اﻟطﻔل ﻓﻲ أي وﻗت

• Ekki krefjast þess að barnið svari ef það er ekki
tilbúið til þess

• Nefndu það sem barnið hefur áhuga á og lýstu
því. Þú getur talað um lit, áferð, lögun, lykt og
hvað maður gerir

 اﻵن أﻧت ﺗﺿﻊ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺧﺿراء ﺑﺟوار اﻟﻛﺗﻠﺔ. أرى أﻧك ﺗﺿﻊ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺻﻔراء ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ، "أوه
". ﺑرﺟك ﯾرﺗﻔﻊ وﯾرﺗﻔﻊ.اﻟﺣﻣراء اﻟطوﯾﻠﺔ
ﻻ ﺗطﻠب ﻣن اﻟطﻔل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﺳﺗﻌدًا
 اﻟﻠون واﻟﺷﻛل واﻟراﺋﺣﺔ وﻣﺎ، ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﺣدث ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ.ﻗم ﺑﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﮭﺗم ﺑﮫ اﻟطﻔل ووﺻﻔﮫ
ﯾﻔﻌﻠﮫ اﻟﻣرء

Endurtaktu og bættu við það sem barnið segir
ﻗم ﺑﺈﻋﺎدة و ﺗﮑرار و إﺿﺎﻓﺔ ﻷﺷﯾﺎء ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﮫ طﻔﻠﮏ
• Ef um ung börn er að ræða: ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر
best er að endurtaka það sem barnið segir og bæta við, þ.e. orði, setningarhluta
eða hljóði  اﻷﺷﯾﺎء، ﺻﻔﺎت، ﺗﮑرار ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﮫ اﻟطﻔل و إﺿﺎﻓﺔ ﮐﻠﻣﺎت

Ef barnið segir "sjáðu bíll", þá segjum við "já, sjáðu
þarna er rauður bíll". ﻓﺗﻘول أﻧت واووو، إذ ﻗﺎل اﻟطﻔل اﻧظر اﻟﯽ اﻟﺳﯾﺎرة
اﻧظر اﻟﯽ اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺣﻣراء

• Ef um eldri börn er að ræða:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷطﻔﺎل اﻟﮑﺑﺎر
Best er að endurtaka það sem barnið segir og bæta við upplýsingum

ﺗﮑرار ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﮫ اﻟطﻔل و إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت

Ef barnið segir "Sjáðu, mávurinn er þarna", þá segjum við "Já,
mávurinn er að fljúga yfir sjóinn"

 ﻧﻌم طﺎﺋر اﻟﻧورس ﯾﺣﻠق ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻓوق،  ﻓﺗﻘول أﻧت، إذ ﻗﺎل اﻟطﻔل اﻧظر اﻟﯽ اﻟﻧورس
اﻟﺑﺣر

Nýtum hvert tækifæri til að auka við orðaforða
ﻧﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻛل ﻓرﺻﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻣﻔرداﺗﻧﺎ/دﻋﻧﺎ ﻧﻧﺗﮭز
Nýtið öll tækifæri s.s. í búðarferðinni, í bílnum, á leikvellinum, þegar þið horfið á
sjónvarpið saman, þegar þið lesið, matartímann o.s.fr. ، ﺟوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرة،إﺳﺗﻐﻼل ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﺳوق

 واﻟﺦ، وﻗت اﻟﻐذاء، وﻗت اﻟﻘراءة، وﻗت اﻟﻔرﺟﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﺗﻠﻔﺎز، ﻓﻲ اﻟﻣ ﻌب..
• Ekkert heitir svona ! ﻻﯾوﺟد ﺷﯽء اﺳﻣﮭﺎ ھﯾﮏ و ھﯾﮏ

• Kennið orð í gegnum athafnir. Nýtið t.d. útivist til að kenna orð ﻋﻠﻣو اﻷﺷﯾﺎء ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
• grafa, skríða, róla, sveiflast, rúlla, dingla, mold, laufblað, köngull, ormar, pöddur o.s.frv.،ﺣﻔﺎرة
 ﺣﺷرة و اﻟﺦ، دودة، ؤﻋﻧﮑﺑور، اوراق اﻟﺷﺟر، ﺗراب، رن اﻟﺟرس،طرق اﻟﺑﺎب، ارﺟوﺣﺔ..
• Matmálstímar nýtast t.d. vel til samræðna  ﺑﺷﮑل ﺟﯾد ﻣن اﺟل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ، اﻟوﺟﺑﺎت،إﺳﺗﻐﻼل اوﻗﺎت اﻷﮐل
• biðja barnið að rétta sér, spyrja hvort þau vilji mikið, lítið eða miðlungs o.s.frv. اطﻠب ﻣن اﻟطﻔل ﯾﻣرر
 أو ﺣد اﻟوﺳطﻲ..  اﺳﺄل إدا ﮐﺎن ﯾرﯾد أن ﯾﺄﮐل أﮐﺛر أو أﻗل،ﻟﮏ او ﯾﻧﺎول ﺷﯽء..
• Lýsum daglegum athöfnum, „ég stappa …“, „nú er ég að hræra …“, „ég helli …“ ، وﺻف اﻷﻋﻣﺎل
 ﯾﺳﮑب اﻟﻣﺎء و اﻟﺦ،  ﺧﻠط اﻟﺳﻠطﺔ،…ھرس اﻟﺑطﺎطﺎ
• Ræðum um matinn og uppruna hans .. اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻷﮐﻼت و ﻣﺻﺎدرھﺎ
• Notum tækifærið til að æfa málnotkun ef það er viðeigandi: „Má bjóða þér A eða B“ - „Viltu gjöra
svo að rétta mér…“ - „Má ég fá…“ - „Takk fyrir matinn“ - „Verði þér að góðu“ و ﮐذﻟﮏ ﻧﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﮐل
 ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ و،  ﺷﮑرا ﻟﻠطﻌﺎم.  ﯾﻣرر ﻟﮏ،  ﻓﻣﺛﻼ ﻧﺳﺄل ھل اﻗدم ﻟﮏ أ أو ب ؟ أو اطﻠب ﻣﻧﮫ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﮏ ﺷﯾﺋﺎ، اﻷوﻗﺎت و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
اﻟﻌﺎﻓﯾﺔ و ھﮑذا اﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ..

Endurtaktu ný orð við hvert tækifæri

Vandið spurningar - þær eiga að vera opnar og leiða til samtals
ﺣوار/ﯾﺟب أن ﺗﻛون أﺳﺋﻠﺗﮏ ﻣﻔﺗوﺣﺔ وﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ-  اﺗﻘن اﻷﺳﺋﻠﺔ،اﺧﺗر
•

Hvað eru opnar spurningar? اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ؟
• Hvernig gerðist…  ﺷو ﺻﺎر،ﮐﯾف ﺣدث؟
• Hvað fannst þér… ﮐﯾف رأﯾﮏ ؟
• Hvernig hefði…  ﻣﺎذا ﻟو...
• Hvað gæti… ﻣﺎذا راح ﯾﺻﯾر
• Hvers vegna… ﻟﻣﺎذا

•

Góðar spurningar gefa barninu tækifæri til að hugsa dýpra og velta fyrir sér اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺟﯾدة ﺗﻌطﻲ اﻷطﻔﺎل ﻓرص اﻟﺗﻔﮑﯾر اﻟﻌﻣﯾق و اﻟﺗﺧﻣﯾن
•

ﻣﺎھﯽ

Spurningar mega ekki vera of erfiðar ﻻداﻋﻲ ﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﻌﻘدة
• Dæmi um erfiðar spurningar fyrir 2-3 ára, en mögulega í lagi 5-6 ára 6-5  ﻧﻔس ﺳوأل ﺑﻌﻣر3-2 ﻣﺛﻼ ﻣﺎ ﺗﺳﺄل طﻔل ﺑﻌﻣر
• hvað varstu að gera í dag? ﻣﺎذا ﮐﻧت ﺗﻔﻌل اﻟﯾوم؟
• hvar vorum við áðan? أﯾن ﮐﻧﻧﺎ ﻗﺑل ﻗﻠﯾل ؟
• hvert erum við að fara? أﯾن ذاھﺑون ﻧﺣن ؟
• á hvaða orðum byrja þessar spurningar? ﻣﺎھﻲ اول ﮐﻠﻣﺔ ﻓ اﻟﺟﻣﻠﺔ ال… ؟

ﻻداﻋﻲ ﻟﮑﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ

•

Reynið að spyrja ekki of margra spurninga

•

Of margar spurningar koma í veg fyrir að samtalið flæði á milli viðmælenda  اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﮑﭘﯾرة ﯾﻌرﻗل اﻧﺳﯾﺎﺑﯾﺔ و ﺗدﻓق اﻟﮑﻼم ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﮐﯾن...

Virk hlustun ﺗرﮐﯾز-اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﻔﻌﺎل
● Virk hlustun: Þá veit barnið að þú hefur áhuga á því sem það
hefur að segja
● Virk hlustun: Gefðu barninu alla athygli þína. Vertu í
augnsambandi og hættu að gera það annað sem þú ert að
gera
● Virk hlustun
○ Byggir upp traust og gott samband
○ Sýnir að að þú látir þig málið varða
○ Endurorðaðu til að sýna skilning
○ Notaðu óyrt samskipti til að sýna skilning t.d. með því
að nikka höfðinu, augnsamband og að halla þér fram í
átt að barninu
○ Notaðu stutt jákvæð skilaboð eins og „ég skil“, „ég
veit“, „einmitt“, „ég skil“, „þakka þér fyrir „

ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﯾﻌرف اﻟطﻔل أﻧك ﻣﮭﺗم ﺑﻣﺎ:اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﻧﺷط
ﯾﺟب ﻗوﻟﮫ
 اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ. أﻋط طﻔﻠك ﻛل اﻧﺗﺑﺎھك:اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﻧﺷط
اﺗﺻﺎل اﻟﻌﯾن وﺗوﻗف ﻋن ﻓﻌل أﺷﯾﺎء أﺧری
: اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﻔﻌﺎل
ﯾﺑﻧﻲ اﻟﺛﻘﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﯾدة
 ﺗﮭﺗم ﺑﺄﻣوره.ﯾظﮭر أﻧك ﺗدع ﻧﻔﺳك ﺗﻘﻠق ﻋﻠﯽ اﻟطﻔل
 ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻹظﮭﺎراﻟﻔﮭم/ﻋﺎود اﻟﮑﻠﻣﺎت
 ﺑواﺳطﺔ.اﺳﺗﺧدم اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻹظﮭﺎر ﻓﮭم
ﺗواﺻل اﻟﻌﯾون وﻣﯾﻼن ﻧﺣو اﻟطﻔل، ھز اﻟرأس،إﯾﻣﺎء
 " أﻧﺎ،"اﺳﺗﺧدم رﺳﺎﻟﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﻣﺛل " أﻧﺎ أﻓﮭم
" "ﺑﺎﻟﺿﺑط،"أﻋرف

●

●
●
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➢
➢
➢

ﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل

●
●

اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﻧﺷط:
ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﯾﻌرف اﻟطﻔل أﻧك ﻣﮭﺗم ﺑﻣﺎ ﯾﺟب ﻗوﻟﮫ
أﻋط طﻔﻠك ﺟل اﻧﺗﺑﺎھك .اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﺗﺻﺎل اﻟﻌﯾن وﺗوﻗف ﻋن ﻓﻌل أﺷﯾﺎء أﺧری/ﺗرک اﻟﺟوال ﺟﺎﻧﺑﺎ

●
●
●
●
●

اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﻔﻌﺎل :
ﯾﺑﻧﻲ اﻟﺛﻘﺔ وﯾﻘوي اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾظﮭرأﻧك ﺗدع ﻧﻔﺳك ﺗﻘﻠق /إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ أﻣور طﻔﻠﮏ
ﻋﺎود اﻟﮑﻠﻣﺎت /ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟﻣل ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻹظﮭﺎراﻟﻔﮭم
اﺳﺗﺧدم اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻹظﮭﺎرﻓﮭم .ﺑواﺳطﺔ إﯾﻣﺎء ،ھزاﻟرأس ،ﺗواﺻل اﻟﻌﯾون وﻣﯾﻼن ﻧﺣواﻟطﻔل
اﺳﺗﺧدم رﺳﺎﺋل إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﻣﺛل "أﻓﮭم"" ،أﻋرف"" ،ﺑﺎﻟﺿﺑط"" ،اﻧﺎ اوءﯾد و اﻟﺦ

https://mml.reykjavik.is/portfolio-item/gaedamalorvun-i-daglegu-amstri/
https://mml.reykjavik.is/wp-content/uploads/2021/05/2021.04.28Gaedamalorvun-i-daglegu-starfi.pdf

Hvers vegna er lestur mikilvægur?
 ﻣﺎ أھﻣﯾﺔ اﻟﻘراءة؟،ﻟﻣﺎذا ﻧﻘرأ ﻟﻸطﻔﺎل
Á meðan þú lest fyrir barnið þitt, eigið þið
notalega stund sem eykur tengsl og nánd
milli ykkar
• Barnið fær tækifæri til að læra á heiminn.
Það fær upplýsingar í gegnum efni
bókarinnar og spjall við þig
• Lestur eykur orðaforða, málfræði,
setningamyndun
• Barnið fær tækifæri til að sjá það sem
fjallað er um í bókinni með öðrum augum
• Barnið lærir að njóta bóka sem undirbýr
það undir eigið lestrarnám
•

 ﺳﺗﻘﺿﻲ وﻗﺗًﺎ ﻣﻣﺗﻌًﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘرأ ﻟطﻔﻠك
.أن ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻣودة ﺑﯾﻧﻛﻣﺎ
.ﯾﺣﺻل اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم
ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺗﺎب
.واﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻣﻌك
اﻟﻘراءة ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻣﻔردات واﻟﻘواﻋد وﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟﻣل
ﯾﺣﺻل اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻟرؤﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮫ
.ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻌﯾون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔل اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﻌده ﻟدروس
.اﻟﻘراءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ

●
●

●
●
●

Lestu fyrir barnið þitt إﻗرأ ﻟطﻔﻠﮏ

•

Fjögur þrep þegar lesið er fyrir barn
أرﺑﻊ ﺧطوات ﺣﯾن اﻟﻘراءة ﻟﻠطﻔل

1
3

Áður en þú byrjar að lesa
ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﻘراءة
Talaðu um bókina áður
en þú lest hana

Þegar lestrinum er lokið
ﻋﻧد اﻹﻧﺗﮭﺎء اﻟﻘراءة
Talið um efni bókarinnar

Á meðan þú lest أﺛﻧﺎء اﻟﻘراءة
Talað um það sem er að gerast í
bókinni um leið og þú lest

2
4

Endurtaktu lesturinn  ﻋﺎود اﻟﻘراءة،ﮐرر
Það er góð hugmynd að lesa
bókina aftur og aftur

Lestur ﻗراءة
•

Það er mikilvægt að þú lesir fyrir barnið þitt á hverjum degi

•

Áður en lesturinn hefst:
•

Það hjálpar barninu að skilja textann, ef þú talar um bókina áður en þú byrjar að
lesa
Þið getið t.d.
• lesið heiti bókarinnar og nafn höfundarins og teiknarans
• talað um myndina á forsíðu bókarinnar
• talað um efni bókarinnar
• lesið baksíðu bókarinnar
• talað um það sem barnið þitt veit nú þegar um efni bókarinnar

Á meðan lesið er أﺛﻧﺎء اﻟﻘراءة
•

Þú hjálpar barninu þínu að skilja um hvað bókin er með því að tala um
efni hennar um leið og þú lest

•

Þið getið t.d.
•
•
•
•

talað um hvað orð og orðatiltæki merkja
talað um það sem þið sjáið á myndunum
bent á myndir og texta
lesið ákveðinn hluta eða kafla og rætt svo um það sem hann fjallar um

Þegar lestrinum er lokið
• Þú hjálpar barninu þínu að skilja efni bókarinnar með því að tala um bókina
að lestri loknum
• Þið getið t.d.
•
•
•
•
•
•

talað um það sem bókin fjallaði um
skoðað myndirnar í bókinni aftur og rifjað upp efni hennar
rætt um það sem barnið þitt hefur upplifað í daglegu lífi eða frá öðrum bókum
rætt um það sem barninu þínu finnst áhugaverðast við bókina eða það sem kom
mest á óvart
rætt um ný orð sem þið rákust á í bókinni og notað þau í margskonar öðru
samhengi
Þú hjálpar barninu þínu ef þú talar um hljóð bókstafanna og hvernig bókstafir líta
út

Byggt á: READ sammen om læsning, Árósum, Danmörku.
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/read-sammen-om-laesning/
Different languages including English, Polish and more

Myndband ﻓﯾدﯾو
•

https://youtu.be/D4Ph-pz2wq8

•

Samskipti  ﺗﻌﺎﻣل و ﻣﺷﺎرﮐﺔ،ﺗواﺻل
Endurtekning  إﻋﺎدة، ﺗﮑرار
Lestur ﻗراءة

•
•

ﻟﻠﺗواﺻل واﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
Miðja máls og læsis
mml@reykjavik.is
Thora.saeunn.ulfsdottir@reykjavik.is
Takk fyrir

https://www.infomentor.is/wp-content/uploads/sites/5/2020/03/handbok-fyrir-nemendur.pdf

