Talking with your baby
Learning to talk is one of the most important
and complex skills your child will accomplish. It
seems to happen naturally, but in fact you have
a very important role to play. The more you talk
to your baby, the more you enable her to become a good talker and a confident, happy
child.

الكـــالم مع طفلــــك
تعلم الكالم هو من أهم وأعقد المهارات التي سيحققها
 ولكن، وتبدو وكأنها تحصل بشكل طبيعي.طفلك
.الحقيقة هي أن لك دورا ً مهم فيها
فكلما ازداد كالمك وحديثك مع طفلك كلما عززت من
 بمعنى،قابليته ألن يكون متكلم جيد وواثق من نفسه
. طفل سعيد،آخر

تكلم مع طفلك عما تقوم بعمله طوال اليوم – عند
استحمام طفلك وعند إطعامه وعندما تقوم بتغيير
.حفاضه



تكلم عن األشياء التي تراها في طريقك إلى السوق
 حاول الكالم عن األشياء.أو في السوبرماركيت
.التي يبدوطفلك مهتم بها



تكلم باللغة التي تعرفها أفضل من غيرها – وليس
. من الضروري أن تكون هي اللغة اإلنجليزية





Look at your baby as you talk and give
him time to respond to your chatter.

انظر إلى طفلك وأنت تتكلم واسمح له بالوقت
.الالزم ليستجيب إلى ثرثرتك
.أجيب على ما يصدره طفلك من ضوضاء و ثرثرة





Answer your baby’s noises and babbles.





Cuddle up together and read a favourite
book or talk about the pictures.

احتضن طفلك إليك وأقرأ معه كتاب مفضل لديه أو
.تكلم عن الصور التي فيه
استمتعوا وغنوا األزاجيل أو أي أغنية مناسبة
.وخصوصا األغاني التي تتطلب بعض الحركة



استمع إلى طفلك بعناية واسمح له بالوقت الكافي
.لينتهي من كالمه



إذا قال طفلك الصغير شيئا غير صحيح النطق
.فأعيد قول ما قاله بشكل صحيح



حاول مشاهدة التلفزيون معه لكي تتمكنا من الكالم
.مع بعض عما يحصل





Talk about what you’re doing throughout
the day – when you’re bathing or feeding
your baby or changing her nappy.



Talk about the things you see on the way
to the shops, or at the supermarket. Try
to talk about the things your child shows
an interest in.







Talk in the language that you know best it doesn’t have to be English.

Have fun with nursery rhymes or any
song, especially those with actions.



Listen carefully and give your toddler time
to finish talking.



f your toddler says something incorrectly,
say it back the right way, e.g. “Goggy bited it.” “Yes, the dog bit it, didn’t he.”



Try to watch TV together so you can talk
about what happens.

Quick tips may be photocopied. For more information visit www.talktoyourbaby.org.uk Talk To Your Baby is an initiative of
the National Literacy Trust.

