
خردساالنویژه هاي آموزش زبان انگلیسی  دوره  
  )بهار دانشآموزشگاه زبان ( 

  

 را آنها ،والدین برخی رسند، می سالگی 4 یا 3 سن به وقتی و گیرند می یاد را خود مادري زبان تدریج به ماهگی شش از کودکان
 .شود آشنا فرانسوي یا انگلیسی دوم دیگر، نظیر زبان با کودکیدوران  همان از فرزندشان تا کنند می نام ثبت زبان هاي  کالس در

 نشان ها بررسی .فرستند می زبانآموزش  هاي کالس به ،مدرسه سال و سن به گذاشتن پا بارا  فرزندشانگروهی از والدین نیز 
 و دوم زبان تکلم در بهتري مهارت بیاموزد، را دوم زبان ،سالگی 8 تا 7 از قبل یعنی ،آموزي زبان سن در کودك اگر است داده

 صحبت در فرد توانمندي ،بعد به سالگی 10 حدود از یعنی رود، می باالترآموز  زبان سن هرچهدر این میان، . داشت خواهد لهجه
 به آموز زبان عالقمندي ایجاد و آشناییویژه خردساالن،  دورهکلی  هدف. یابد می کاهش ،زبان آن اهالی مانند دوم زبان به کردن
 نوشتن چگونگی جهت سازي آماده و شنیداري گفتاري، هاي مهارت تقویت شعر، کوتاه، جمالت و لغت یادگیري انگلیسی، زبان

 یا خردساالنویژه  انگلیسی زبان آموزش هاي دوره .استکننده و مفرح  هاي سرگرم با استفاده از یکسري فعالیت کلمات و حروف
"KEC: sEnglish Course Kids"  1-4( سطح 4ازKEC(  آموزان در این سطوح از کتب  زبان که تشکیل شده است ترم 9و

 به موفق که آموزانی زبانخواهد بود که در پایان،  سال 7تا  4این دوره، ویژه رده سنی . گیرند بهره می محصوالت النگمن
در ادامه، معرفی  .خواهند شد )BLC Certificate( دوره کل گواهینامه دریافت به موفق شوند، آموزشی چارت این گذراندن

مندانی  براي آن دسته از عالقه. مختصري از هریک از کتب مورد استفاده در سیستم آموزشی موسسه بهار دانش ارائه خواهد شد
  .ها در انتهاء هر بخش ارائه شده است که به دنبال دریافت اطالعات بیشتر کتب زیر هستند، لینک سایت رسمی این مجموعه

  
  

Pockets  
براي کودکان پیش دبستانی همراه  سطح چهاراین مجموعه در 

همچنین و  (drawing) ، نقاشیStickerبا شعر، آهنگ، بازي، 
آموزان کم سن و  هاي شاد به منظور جذب و ترغیب زبان فعالیت

 ،کتاب نای .شود ش کارت ارائه میکتاب کار و فل  سال با مکمل
 برپایه و کرده فراهم نوآموز براي را مادري زبان فراگیري مشابه محیطی ، TPR (Total Physical Response)روش  بر تاکید با

 7 تا 5 کودکان آموزش نوین هاي شیوه از گیري بهره با که است رسیده چاپ به Communicative Method روش کاربردي
 کتب 1 سطح دربه طور مثال،  .دهد می افزایش زبان فراگیري دررا  کودك توانایی سطح و هوشی ضریب خالقیت، سال،

Pockets  ،ءاعضا ، درس کالس :مانند عناوینی به مربوط هاي لغت و گرامري هاي نکته انگلیسی، زبان هاي مهارت ،آموزان زبان 
 را انسان اطراف طبیعتو  محیط، اشکال ، ها شیرینی و غذا انواع ، ها لباس ، خانگی حیوانات خانواده، افراد ، ها بازي اسباب ، بدن

در تهیه این مجموعه عالوه بر کارشناسان و اساتید زبان، روانشناسان کودك نیز که الزم به ذکر است . بینند می آموزش
هاي نوین روانشناسی خردساالن ها و تقدم و تاخر استفاده از آنها بر اساس روشبه عنوان مثال تمام رنگ. اندهمکاري نموده
توان به منابع از دیگر نقاط قوت این سري می. این موضوع به گیرایی باالي کتاب کمک شایانی نموده استکه  تهیه شده است

 هاي بزرگ و منابع تمرینیآهنگ، کتاب داستان با عکسدي عروسک، کارتون، پوستر، سی کتاب معلم، کمک آموزشی نظیر
 7تا  4رده سنیبه خردساالن  ترم 9در قالب  این سري .رساندمیاشاره نمود که معلمین را در تسهیل امر آموزش یاري  مکمل

  .تدریس خواهد شد سال
  

http://www.pearsonlongman.com/ae/pockets2e  
  

استفاده از منابع درسی معتبر و مورد اطمینان از انتشارات النگمن، بکارگیري اساتید متخصص الزم به ذکر است که * 
گیري از فضاي آموزشی فیزیکی متناسب با دنیاي کودکان، سبب تضمین کیفیت برگزاري  در زمینه کار با کودك و بهره

  .خواهد بود بهار دانشهاي زبان انگلیسی ویژه خردساالن آموزشگاه زبان  دوره


