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 سه ترفند قدرتمند برای گرفتن بهترین نتیجه   – آموزش زبان انگلیسی به کودکان  

 
 آیا معموال صدای خنده ها و گاها صدای گریه را می شنوید؟

 آیا در و دیوار کالس شما رنگارنگ است و خالقیت در آن موج می زند؟
 بیافتد؟آیا نگران این هستید که اتفاقی برای یکی از بچه ها 

 .اگر به یکی از این سواالت جواب مثبت دادید احتماال معلم کالس کودکان هستید

 .اگر که معلم کودکان هستید، خوش به حالتان. هر روز لبخند به لب دارید
 .شاید به خاطر درگیری های گاه گاه بچه هایتان بعضی وقت ها ناراحت هم می شوید

ط با روش تدریس کودکان و سه استراتژی قوی برای نتیجه ی تاثیر  در نوشته ی پایین قصد دارم در ارتبا
 .گذار در تدریس زبان انگلیسی به کودکان صحبت کنم

 . کالس تان باید مفرح باشد ۱

 .سرگرمی و شادی فاکتورهای بسیار مهم در آموزش به کودکان می باشد ٬تفریح

 .بنشیند و از جایش تکان نخوردنمی توانیم به کودک بگوییم که فقط روی صندلی 
 .کودکان باید با تفریح و سرگرمی زبان انگلیسی را یاد بگیرند

یادم نمی رود وقتی برادزاده ی من از مهد کودک برگشت و گفت: “ما فقط بازی کردیم”، من فورا  
 .متوجه شدم که خیلی خوب دارد یاد می گیرد. یادگیری او با لذت بازی کردن همراه است

 .از آموزگاران بر این عقیده هستند که کودکان با بازی بیش تر یاد می گیرند خیلی

 بازی کنید  •

 .بلکه بزرگساالن است ٬بازی کردن یکی از راه های بسیار مفید در آموزش نه تنها کودکان
بازی کردن نه تنها آنها را سرگرم می کند و به یادگیری شان کمک می کند بلکه برای یادگیری شان هم  

 .دف به وجود می آیده

 .وقتی بازی را می بری یعنی به هدفت رسیده ای
خیلی از مدرسان آن قدر خالق هستند که به درستی بازی ها را با درس در می آمیزند. آنجاست که  

 .کودک به راحتی با بازی کردن درس را فرا می گیرد
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 خالق باشید  •

 کننده است.انجام کارهای روزمره ی تکراری بسیار خسته 

 اگر می خواهید از کارتان لذت ببرید و دانش آموزان تان هم بهتر یاد بگیرند بی زحمت خالق شوید.

 به کارهای روزمره ی تکراری تنوع ببخشید. •

 چیدمان صندلی دانش آموزان را تغییر دهید. •

 عروسک های تن پوش به تن کنید. •

 گاهی خارج از محیط کالس زبان انگلیسی تدریس کنید. •

 نقاشی بکشید و کاردستی درست کنید.  •

 از دانش آموزان بخواهید که در کالس همکار شما باشند. •

 . فعالیت شان را زیاد کنید. ۲

 .کودکان یک چیز را بیشتر از سرگرمی دوست دارند و آن هم ورجه وورجه کردن است
حرکت و جنب و جوش  دکتر مانتسوری می گوید: کودکان در یک صورت یاد می گیرند . وقتی که در 

 .باشند

 استفاده کنید   TPRاز روش   •

 .از فعالیت های فیزیکی استفاده می شود  TPR در روش تدریس 

 .بیش از حد به دانش آموزان فشار وارد نکنید. ۳

یکی از مواردی که نباید فراموش کرد این است که در هنگام تدریس نباید فشار زیادی بر دانش آموزان  
 .ردوارد ک

 .کودکان خیلی از جنبه های یک زبان خارجه را سریع تر از یک بزرگسال یاد می گیرند
 .آن ها کم کم به روند یادگیری می رسند و در مسیر روان صحبت کردن قرار خواهند گرفت

 .البته این بدان معنا نیست که ما آن ها را رها کنیم
 .کم کاری آنها را گوشزد کنیمبلکه می بایست همیشه بر کار آن ها نظارت کنیم و 

 .با مطالعه ادامه مقاله بیشتر متوجه منظورم از فشار نیاوردن به دانش آموزان خواهید شد
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 هر اشتباهی را نباید تصحیح کرد  •

 .ما نباید دانش آموز را مدام صحیح کنیم و قدرت روان صحبت کردن را از آن ها بگیریم
 .تدریس گرفته شونداشتباهات باید در مراحل اولیه ی 

 .باشند فاحش بسیار یا آن هم اشتباهاتی که مربوط به درس آن روز

 به جای گفتن اشتباهات، صحیحش را به دانش آموز بگوییم و از آن بگذریم  •

زمانی که دانش آموز کلمه یا جمله ای را اشتباه بیان کرد، فقط کافیست صحیح آن را بگوییم و  
 .بگذریم

  اجازه و  آموزگاران روی اشتباه دانش آموز دست می گذارند یا به قول خودمان پیله می کنندخیلی از 
 .گردد تقویت صحبت روانی که دهند نمی

بسیار انتزاعی می باشند و دانش آموزان موارد انتزاعی را خوب درک   ٬لغات و گرامر ٬از آنجایی که زبان
 .را یاد بگیرندبهتر است که با تفریح و بازی زبان  ٬نمی کنند

 سواالت متداول: 

 چه سنی برای آموزش زبان به کودکان مناسب است؟ -۱

 به طور کلی سنین زیر شش سال، سنین طالیی یادگیری زبان دوم محسوب می شود. 
 چرا که کودک در این سن می تواند جمالت را با تلفظ صحیح بیاموزد و صحبت کند.

انگلیسی کودکان زمانی است که کودک زبان مادری خود را به خوبی  اما بهترین سن آموزش زبان 
 صحبت کند.

این سن در هر کودک متفاوت است. ممکن است یک کودک در سن سه سالگی به خوبی به زبان  
 مادری صحبت کند ولی کودکی دیگر در همان سن نتواند برخی صداها را درست بیان کند.

 زبان انگلیسی از سن چهار سالگی عنوان شده است.بنابراین بهترین سن شروع یادگیری 

 آیا یادگیری زبان خارجی در سنین پایین در رشد زبان مادری کودکان تداخل ایجاد می کند؟  -۲
کودکی که در زبان اول مشکل دارد، نمی تواند حرف خاصی را تلفظ کند یا برخی کلمات را جابجا می 

 دوم موفق باشد.گوید ، نمی تواند در یادگیری زبان 
آموزش زبان در این شرایط باعث می شود که کودک زبان مادری را با تاخیر بیاموزد و آموزش زبان دوم  

 هم مدت بیشتری طول بکشد.
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 آیا والدین می توانند به کودکان خود زبان انگلیسی بیاموزند؟  - ۳

کودک در منزل این زبان را   والدینی که مسلط به زبان انگلیسی هستند می توانند با صحبت کردن با
 همچون زبان مادری به او بیاموزند.

 اما والدینی که این مهارت را ندارند بهتر است آموزش را به افراد متخصص بسپارند؛
چرا که اگر زبان را با تلفظ اشتباه به کودک آموزش دهیم، این تلفظ در حافظه ی کودک ذخیره می  

 ن آن را تصحیح کرد. شود و زمان زیادی می طلبد تا بتوا 

 فضای کالس کودکان باید چگونه باشد؟   - ۴

 .باشند شاد  فضایی در همیشه دارند  دوست دارند،  که روحیاتی  کودکان با توجه به
 کنید از رنگ های شاد استفاده کنید.  سعی

 میز و صندلی مخصوص کودک فراهم کنید. 
می تواند به بهتر شدن فضای کالس  گذاشتن یک آهنگ بی کالم جذاب در پشت صحنه ی کالس هم 

 کمک کند.

 توجه: کالس را زیاد شلوغ نکنید که تمام حواس کودک به وسایل پرت شود. 

 کنید؟  می استفاده کودکان به انگلیسی زبان  آموزش  برای هایی  روش چه از شما

 

 

 


