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  ش ی پ  کودکان  به  حروف  آموزش 
چند روش ساده، جذاب   ،ی دبستان
 و آسان 
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ع  آموزش در  رس  نیبه خردساالن  نظر  به  تر   یکی  دن ی ساه  پر چالش    ی قسمت ها   نیاز 

  ف یرا در مورد آموزش به کودکان در ط  ییها   دهیاست.  امروز ا  یس یدر زبان انگل   سیتدر 
  ن یپس اگر شما هم مدرس زبان کودکان با سن  م،یده   یشما قرار م  اریدر اخت  نییپا  یسن

 .دیاز دست ند  ومقاله ر نیمطالعه ا دیهست  نییپا
 

 صدا دار؟   ا ی صدا    ی حروف ب   اول 
  ی شناسند، بهتر م  یصدا را م   یکه حروف ب  ی دهد کودکان  یچاپ شده نشان م  قاتیتحق 

هم خواهند داشت. پس بهتر است    یشتریب  ی و آمادگ  رندی بگ  ادیتوانند حروف صدادار را  
 .دیصدا آغاز کن یابتدا با حروف ب

 
 حروف کوچک؟   ا ی حروف بزرگ    اول 

را    دیبا  کودکان  . البته که حروف کوچک  رندیبگ  ادیهر دو ساختار حروف بزرگ و کوچک 
  از یو مورد ن  یاتیگرفتن هر دو ح  اد یاما    رند ی گیمورد استفاده قرار م   شتریهنگام خواندن ب

  .است
 چرا؟  د،یاست که اول از حروف بزرگ آغاز کن نیمن ا  شنهادیپ

 :چون 
اگر دقت کرده  . a یبه جا A راحت تر است. مثل  اری نوشتن حروف بزرگ در ابتدا بس .1

شوند، کودکان نوشتن حروف   یکه حروف کوچک هم آموزش داده م یوقت  یحت دیباش 
 .آنها آسان تر است یدهند چون برا ی م حی بزرگ را ترج

تشخ  ص یتشخ .2 به  نسبت  بزرگ  بس   ص یحروف  هم  از  کوچک  تر    اری حروف  آسان 
 . d/b و    B /D است. مثال

 .بهتر است میا حروف برزگ شروع کنبا توجه به شواهد آموزش را ب پس
 
 
 
 



 

P a g e  3 | 5 

 چند روش ساده، جذاب و آسان  ، یدبستان شی آموزش حروف به کودکان پ  

 !به هم   ه ی کننده شب   ج ی در حروف گ   ی سردرگم 
آموزش حروف را    دیده   حیکه ترج   دیباش  ییاست شما هم از آن دسته معلم ها  ممکن

  ب ی ترت   تیبار بدون رعا  نیهم هست. ا  یبهتر  یاما راه ها   د،یببر   ش ی آنها پ  بیطبق ترت 
به هم هستند شروع    هیشان شب  یکه شکل ظاهر  ییصدا  یآموزش را با حروف صدادار و ب

 .رسدیممکن م حداقلبه   یسردرگم زان یکار م  نی. با ادیکن
و ممکن است   w,v,Y  و b, d, p, q به هم هستند. مثل  هیشب  اریاز حروف بس   یبعض

زمان متفاوت    کیاز آن ها  آموزش هر کدام    یاشتباه گرفته شوند. برا  گریکدیکه آن ها با  
 .شود یتا کودک کم تر دچار سردرگم  دیر ی را در نظر بگ

 
  م؟ ی آموزش ده   ی ب ی به چه ترت   د ی را با   حروف 

دهد پس بهتر است    ی را به او م   تیمهم است و احساس هو  اریاو بس  ی کودک برا  نام
حروف هم   ریسا  یریادگی  یو بعد با نوشتن اسم خود برا  ردیبگ  ادیابتدا حروف اسمش را  

ترت   یم  قیتشو از  را خارج  از آن حروف ها  او آموزش ده  بیشود. بعد  که   ی بی. ترت دیبه 
را   ABC توانند آهنگ  یکودکان م  شتریدارد. ب  کودک به سن    یبستگ  د،یده  ی آموزش م

 .شناسند   یم را  بیترت  نیا نیبخوانند. آن ها همچن یسه سالگ   ایدر سن دو 
کند که کودکان آن ها را به دور از    ی شما را مطمئن م  ب،یدادن حروف بدون ترت   آموزش

کودک    ه؟یچه حرف  ن یکه ا  دیپرس   یکه از کودک سوال م  ی آواز و شعر شناختند. زمان  یفضا
از کودکان   یاریمجبور باشد به آن آواز معروف سر بزند تا متوجه حروف شود. بس   دینبا

نم را  باالخره به حرف مورد نظر    مجبورندشناسند و    ی حروف  تا  بخوانند  را  شعر معروف 
 .برسند

 
 روش موثر، آسان و سرگرم کننده در آموزش حروف 5

ادامه ما   نیساده باشد. در اتواند واقعًا سرگرم کننده و    یحروف  به کودکان م  آموزش
 .میده  یبه شما ارائه م  یدبستان  شیآموزش الفبا به کودکان پ  ی را برا  یساده ا  یروشها
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 ی برف شاد   ا ی فوم اصالح     ی نوشتن حروف رو  .1
رو  یبرف شاد   ا یاصالح    فوم بخواه  دیکن   یاسپر  ینی س  کی  ا ی  زیم   ی را  از کودک  که    دی و 

 نی. ادیآن را پاک کرده و دوباره شروع کن  دی توان  یم  ی. و به راحتسدیآن بنو  یحروف را رو
 .کند  یکمک م  یریادگی است و هم به  زیانگ  جان یکار هم ه

 
 ی حروف خوردن  .2
برا  نیاز بهتر   یکی از مواد خوراک  یریادگی  یابزارها  به    هیکه شب  ستی ا  یحروف استفاده 

موجود    ی حروف  یها  ی ماکارون  ا ی.    یحروف  یها  ت ییسکوی حروف هستند. در بازار انواع ب
  .است
که   دیو او به شما بگو  دیصورت است که حرف را به کودکان نشان ده  نیکار به ا  روش

ب  یم  حیپاسخ صح   ی  زه یاست. جا  یچه حرف  خوشمزه    ت ییسکوی تواند خوردن همان 
 .باشد

 
 مگنت دار   ا ی   ی حروف   ی استفاده از پازل ها  .3

را بصورت قاط  حروف بزرگ  ا  یکوچک و  از بچه ها بخواه   د یقرار ده  یدرون کاسه    د یو 
پ را  بزرگ و کوچک  بگذارند    دایحروف  کنار هم  در مراحل    تیوا  یرو  ایو  بچسبانند.  برد 

 .سندی تا با حروف کلمه بنو دیاز آنها بخواه  دیتوان یتر م  دهی چیپ
 
 حروف الفبا   ی خواندن آهنگ ها  .4

حال   نی. با امیشناس  یرا م  یسی انگل  یمعروف الفبا  یاست که همه ما آهنگ ها  یهیبد
شما اضافه    یتواند تنوع را به آهنگ ها  یوجود دارد که م  یشتری ب  ییالفبا  ی، آهنگها 

 .مختلف کمک کند یالفبا به روش ها  یریادگیکند و به بچه ها در 
آهنگ ها  یکی با  رابطه  در  مهم  نکات  انگل  یاز  با  نیا  یس یحروف  بچه ها    د یاست که 

گفتن و اشاره به حروف، بدون آهنگ هم برسند.    ییهمزمان با خواندن آهنگ به توانا
 .دیو همزمان با خواندن به حروف هم اشاره کن دیفقط به خواندن بسنده نکن  نیبنابرا
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 کمک گرفتن از جعبه الفبا  .5
توانند    یکه کودکان م  ی جعبه ا جادیحروف را با ا  ی هفتگ  سیبرنامه تدر  دیتوان   ی م  شما 

 .دیمربوط به آن حرف باز کنند، جذاب تر کن اء یکشف اش  یبرا
ا  به قرار است حرف  یعنوان مثال، در هفته  آمو "A" که  م   د،یزش دهرا    د یتوان  یشما 

بلوط،    کی  ،یتمساح اسباب باز  کی،    یاسباب باز  یمایهواپ  کی  ب،یس  کیرا با    یجعبه ا
. بهتر است خودتان فورًا به کودکان دیشود پر کن  یآغاز م  A که با حرف  یگر یهر شئ د  ای

  یم  ایآ   دیاست. از آنها بپرس  یچه حرف  ینشان دهنده    بهدرون جع  لیکه وسا  دیینگو
کار   نیدرون جعبه حدس بزنند. ا  اء یرا که مد نظر شماست با مشاهده اش  یتوانند حرف

  د یکودکان هم سرگرم کن  دیباشد تا بتوان   بیو غر   بیراه سرگرم کننده و عج  کیتواند    یم
 .دی و هم حروف را به آنها آموزش ده

 
 

  ار یسرگرم کننده باشند! بس   زیشما ن   خود  یممکن است برا  یگفته شده حت  یها  روش
. از  شناسندی و آنها را م   سندینوی کنند، م  یبچه ها حروف را تلفظ م   میاست که بشنو  بایز 

که حروف موجود   دیکن  قیتا آنها را تشو  دیآموزش به کودکان استفاده کن  یبرا  یهر فرصت
 .ص دهندیدر جهان اطراف خود را تشخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


