
  کودکانهاي آموزش زبان انگلیسی  دوره
  )دانش بهارآموزشگاه زبان (      

  

تشکیل ترم  62و  سطح 5از  "CFECourse: English  & Friends Family" یا کودکانویژه  انگلیسی زبان آموزش هاي دوره
سه و در  First Friends1-3 ازکتب ، سپسHip Hip Hooray Starter کتاب از، )Beginner(آموزان در سطح اول  زبان .شده است

هر دو مجموعه استفاده شده در دوره آموزشی . نمایند استفاده می Family & Friends1-6 از مجموعه ،)FF2-4(سطح بعدي 
 شوند، آموزشی چارت این گذراندن به موفق که آموزانی زبان. باشد زبان انگلیسی ویژه کودکان، مربوط به انتشارات آکسفورد می

هاي  الزم به ذکر است که به منظور انجام فعالیت. گردند می )BLC Certificate( دوره کل گواهینامه دریافت به موفق نهایت، در
آموزان نیز استفاده  ، در هر ترم، عالوه بر کتاب اصلی، از کتب داستان محبوب زبانFECآموزشی بیشتر و مکمل در دوره 

  . شد خواهد ارائهکودکان آموزشگاه  ویژه آموزشی سیستم در استفاده مورد کتب از هریک از مختصري معرفی ادامه در. شود می
  

 Hip Hip Hooray Starter  
 آغازHip Hip Hooray کتاب  با سال، 12 تا 7 سنی ردهآموزان کودك  زبان دوره آموزش

 آموزش آن، خواهد بود که طی الفبا آموز با حروف ساز آشنایی زبان این کتاب، زمینه. شود می
 به روز را کودك عالقمندي است، به طوري که مرتبط همراه کلمات و جذاب هاي آهنگ و شعر متنوع، تصاویر با الفبا حروف

مطابق چارت آموزشی آموزشگاه، کتاب  .نماید می بیش از بیش وي، در را زبان یادگیري به تمایل حس و نموده بیشتر روز
آموزان کودك ارائه شده که در ترم اول،  به زبان ،)2CBA  &1CBA(ترم آموزشی  2و در قالب  Beginnerحاضر در سطح 

  . حروف آموزش تدریس خواهد شد، Z-Nو در ترم دوم  M-Aحروف 
http://www.hiphiphoorayonline.com/website/aboutcourse/english/about_level1.php  

  

First Friends  
  است که در سه سطحکودکان مخصوص آموزش زبان انگلیسی ک دوره یحاضر،  مجموعه

(First Friends 1,2,3)  هر یک از سطوح این . منتشر شده استآکسفورد توسط انتشارات
ت و منابع هاي صوتی، فلش کار آموز، کتاب تمرین، کتاب معلم، فایل زبانمجموعه داراي کتاب 

در این مجموعه . خواهد دادکودك آموزش بندي منظم به  اصول و سرفصل مطابقکمک آموزشی است که زبان انگلیسی را 
 نسخه .سازد بیشتر مشتاقیادگیري  جهترا  آموز زبانها در قالب تصاویر رنگی و جذاب ارائه شود تا  سعی شده تا آموزش

 براي را آموزي زبان و ساده معلمان براي را تدریس که شکلی به است، واضح و قوي بسیار ساختاري این کتاب، داراي آمریکایی
 زود خیلی کودکان داستان، و سرود از سرگرمی، گیري بهره بی شک، با .سازد می داشتنی دوست و مفرح مانوس، فراگیران

در  این سري .گیرند می فرا سهولت به نیز را آن الفباي و آورده دست را به روزمره انگلیسی از استفاده در کافی نفس به اعتماد
  .آموزان تدریس خواهد شد به زبان، )Smart1-6(ترم آموزشی  6و در قالب  )FF1(چارت آموزشی موسسه  سطح  دومین

school/first_friends/?cc=global&selLanguage=en-https://elt.oup.com/catalogue/items/global/pre 
 

Family & Friends 
 که آکسفورد انتشارات از موفق بسیار محصولی و کودکان انگلیسی زبان آموزش در آشنا عنوانی
 دقت با درس، سه هر پایان در و بوده درس هر در هدفمند و شفاف بسیار روش یک داراي

 این هاي ویژگی از یکی. نماید می ارائه آموزان زبان یادگیري نمودن کامل و مرور جهت هایی فعالیت
 نمایند، انگلیسی زبان یادگیري به شروع کودکی از دارند قصد آموزان زبان اگر. است لهجه و تلفظ بودن آموزش مجموعه، دارا

 انگلیسی یک مانند بتوانند مدتی گذشت از بعد تا بیاموزند را آن خاص لهجه و صحیح تلفظ با ابتدا همان از است بهتر پس
ها در قالب تصاویر رنگی و جذاب ارائه شود تا کودك را  سعی شده تا آموزش کتبدر این  .نمایند صحبت لهجه رعایت با زبان،
 گرامر، آموزش شامل و نموده تقویت را انگلیسی هاي مهارت تمامی آموزشی، مجموعه این. کند بیشتر ترغیبیادگیري  جهت
  .آموزان تدریس خواهد شد ترم به زبان 18و در قالب  )FF2-4(سطح  3این سري، در  ..باشد می نیز تلفظ و لغات

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=global&selLanguage=en   
  


