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 یادگیری زبان انگلیسی 
 کودکان چگونه -کودکان  
 زبان انگلیسی یاد می گیرند؟ 
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 :اهمیت یادگیری زبان انگلیسی کودکان 
 

 .مهم در جوامع پیشرفته است  امروزه تسلط بر زبان انگلیسی یکی از نیازهای

  از آن جایی که دنیا رو به پیشرفت است ،دیگر نمیتوان گفت که یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان

 .زود است 

 چرا که کودکان از همان سن کم در معرض جمالت انگلیسی قرار می گیرند؛ مثل بازی های

 ... .کامپیوتری ، انیمیشن های انگلیسی و 
 

 .امروزه اکثر والدین از همان سن کودکی دغدغه ی آموزش زبان انگلیسی به کودکان خود دارند

 اما همیشه این سوال برایشان پیش می آید که چه سنی برای آموزش زبان به کودکان مناسب است؟
 

 چه سنی برای شروع یادگیری زبان انگلیسی کودکان مناسب تر است؟ 
 

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

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

 .این سن در هر کودک متفاوت است . صحبت کند

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

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

 د می کند؟ آیا یادگیری زبان خارجی در سنین پایین در رشد زبان مادری کودکان تداخل ایجا 
 

 کودکی که در زبان اول مشکل دارد، نمی تواند حرف خاصی را تلفظ کند یا برخی کلمات را جابجا می

 .گوید ، نمی تواند در یادگیری زبان دوم موفق باشد

 آموزش زبان در این شرایط باعث می شود که کودک زبان مادری را با تاخیر بیاموزد و آموزش زبان دوم 

 .بکشد هم مدت بیشتری طول

 

 آیا والدین می توانند به کودکان خود زبان انگلیسی بیاموزند؟ 
 

 والدینی که مسلط به زبان انگلیسی هستند می توانند با صحبت کردن با کودک در منزل این زبان را 

اما والدینی که این مهارت را ندارند بهتر است آموزش را به افراد   .همچون زبان مادری به او بیاموزند
 چرا که اگر زبان را با تلفظ اشتباه به کودک آموزش دهیم، این تلفظ در حافظه ی  ؛بسپارند متخصص

 .شود و زمان زیادی می طلبد تا بتوان آن را تصحیح کرد کودک ذخیره می
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 نقش والدین در رشد فرآیند یادگیری زبان انگلیسی کودکان چیست؟ 
 

 برای توانایی او در یادگیری صحبت کردن به والدین باید مشوق کودک باشند و به او نشان دهند که

 .زبان انگلیسی ارزش قائل هستند

 همچنین می توانند با پخش کردن ویدیوها و آهنگ های انگلیسی در منزل محیطی فراهم آورند که 

 .به پیشرفت او در یادگیری انگلیسی کمک کند 

 مرتبط و قرار گرفتن او در محیطی برای کودکان بزرگتر شرکت در دوره های آموزش تابستانی در کشور 

 .واقعی، سبب می شود بدون واسطه با فرهنگ و مردم آن زبان ارتباط برقرار کند
 

 یادگیری زبان دوم چه تاثیری بر سایر توانایی های کودکان دارد؟ 
 

 .طبق تحقیقات کودکانی که زبان دوم آموخته اند، خالق ترند و مهارت بیشتری در حل مس ٔاله دارند

 این کودکان توانایی ارتباط با انسانهای بیشتری را دارند ، با فرهنگهای بیشتری آشنا می شوند و بیشتر 

 .یاد می گیرند

 نده شانس شغلی بیشتری خواهند همچنین به شناخت عمیق تری از تجربیات بشری می رسند و در آی

 .داشت 

 چطور می توان کودک را به زبان انگلیسی عالقمند کرد؟ 
 

 .ابتدا باید کودک را در معرض زبان انگلیسی قرار دهیم. با کارتونها، آهنگها، داستانها و بازیها 

 رای این کار باعث می شود کودک حس مثبتی نسبت به زبان انگلیسی داشته باشد و از نظر ذهنی ب

 .یادگیری این زبان آمادگی پیدا خواهد کرد 

 

 :از روشهای زیر برای بیشتر لذت بردن فرزندتان از زبان انگلیسی استفاده کنید 
 

 هروقت الزم شد زبان را آسانش کنید1.

 .اینکه با کودک کامال انگلیسی صحبت شود برای یادگیری زبان انگلیسی کودکان خیلی خوب است 

 .باعث قطع ارتباط بین شما و کودک شود اما نباید این کار 

 از آنجایی که کودک از همان ابتدا قادر به صحبت کردن یا درک زبان انگلیسی نیست، امکان دارد 

 .صحبت کردن شما به زبان انگلیسی، آن ها را در برقراری ارتباط با شما نا امید کند 

 .ر است به زبان بومی با او حرف بزنید بنابراین هرجا احساس کردید کودک احساس ناتوانی می کند بهت
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 به کودک نشان دهید که شما به زبان انگلیسی عالقمندید2.

 .کتابها و روزنامه های انگلیسی بخوانید •

 .ویدیوهای انگلیسی ببینید •

 .آهنگهای انگلیسی گوش دهید  •

 با اشخاص اطرافتان انگلیسی صحبت کنید  •

 .و طوری وانمود کنید که به این زبان عالقمندید •

 .کودکان کارهای والدین را تقلید می کنند و همان حس را از آنها می گیرند 

 پس ازآن خواهید دید که دربازی های خود شما را الگو قرار داده و عینا کارهای شما را انجام می دهند 

 .و لذت می برند 
 

 اده کنید در بازی ها از زبان انگلیسی استف3.

 هنگامی که کودک مشغول بازی کردن است سعی کنید با دادن دستور عملهای کوتاه انگلیسی با 

 .اوبازی کنید 

 مثال به جای اینکه بگویید توپ را بنداز با دست حالت انداختن توپ را نشان دهید و به او 
 throw the ball  :بگویید 

 

 اختیارش قرار دهید   کارتونهای مورد عالقه اش را به زبان انگلیسی در4.

 این کار باعث می شود بیشتر جذب این زبان شود و از شنیدن زبان انگلیسی لذت ببرد و برای یادگیری 

 .آن اشتیاق بیشتری نشان خواهد داد 

 

 کتاب های عکس دار در اختیار کودک قرار دهید 5.

 .ب می شوند کودکان با دیدن کتابهای عکس دار لذت بیشتری می برند و بیشترجذب آن کتا

 .همچنین با دیدن تصاویر موضوع و مفاهیم آن کتاب بیشتر در ذهنشان تثبیت خواهد شد
 

 کودکان را برای زبان انگلیسی شان تشویق و تحسین کنید 6.

 اگر زبان انگلیسی را به روشهای سرگرم کننده در اختیار کودک قرار دهید، آنها همینطور در یادگیری 

 .پیش خواهند رفت 

 .آن ها فشار بیاورید مقاومت خواهند کرد اگر به 

 کودکان را برای زبان انگلیسیشان تشویق و تحسین کنید تا با شور و حس مثبتی به ادامه ی یادگیری 

 .زبان بپردازند

  



 

P a g e  5 | 5 

 کودکان چگونه زبان انگلیسی یاد می گیرند؟ -یادگیری زبان انگلیسی کودکان 

 

 آیا کالسهای انگلیسی می توانند در سنین کم برای کودکان مفید باشند؟ 
 

 تجربه نشان داده است که اکثر کودکان در جمع دوستان و هم سن و ساالن خود بهتر می توانند

 .زبان را بیاموزند و از آن لذت ببرند

 امروزه آموزشگاههای زیادی با عنوان آموزش زبان به کودکان وجود دارد؛ اما چطور می توان بهترین را 

 انتخاب کرد؟

 مختص کودکان باشد با میز و صندلیهای کودکانه که کودک از کالسهای کودکان از نظ ظاهر باید 

 .نشستن روی آن خسته نشود 
 

 اما آیا کودک می تواند کل ساعت کالس را بنشیند و فقط آموزش ببیند؟ 
 

 مسلما نه. آموزش باید با روشهای جذاب صورت گیرد؛ از قبیل نقاشی، بازی، نمایش، کارتون، شعر،

 ...کاردستی و 

 ودک به راحتی و با اشتیاق فراوان زبان انگلیسی را می آموزد و می توانید با لذتدر این صورت ک

 .بنشینید و پیشرفت روزافزون کودکانتان را نظاره گر باشید

 
 
 


