
 موسیقی و آواز برای کودک

موزیک و آواز خواندن افراد را دور هم جمع می کند.ما برای جشن ها و تولدها آواز می خوانیم.آواز خواندن 

آواز خواندن بخش باعث می شود ما شاد باشیم ،و اوقات خوشی داشته باشیم.استفاده از صداهایمان در 

است. این برای کودک کم شنوا هم صدق می کند و نه تنها خوشایند بلکه مفید هم   مهمی از زندگی

هست.موزیک هم مانند گفتار است ،و استفاده از صدا در آواز خواندن به پیشرفت توانایی گفتار کودک کم 

 شنوا کمک خواهد کرد.

ه ی فرصتهای زیادی که شما برای آواز خواندن با یکدیگر دارید امروز برای فکر کردن دربار  دقایق کمی را

 اختصاص دهید و سپس فکر کنید درباره ی اینکه چگونه می توانید آواز بخوانید؟

شما باید ابتدا آواز خواندن را به عنوان کار روزانه شروع کنید ،بنابراین کودک شما آواز را بسیار راحت تر یاد 

 می گیرد.

مان شام می تواند کودک شما را از بازی کردن به سمت میز شام بکشاند،شما میتوانید ملودی آواز خواند ز

 ،کلمات مشخص خود یا کلمات مناسب با رفتارهایتان را درآوازتان به کار ببرید،هر روز آواز بخوانید.

ازی مورد عالقه آواز خواندن زمان بازی کودک می تواند برایش لذت بخش باشد مثال شما میتوانید اسباب ب

 ی کودک خود که ماشین یا عروسک است را حرکت دهید و برایش آواز بخوانید.

زمانی که با ماشین جایی می روید آواز خواندن در ماشین و با یکدیگر می تواند بسیار برای کودکتان 

ار کنید بنابراین آن آوازها را تکر  خوشایند باشد،میتوانید از سی دی های کودکانه استفاده کنید و همراه

 کودک شما فرصت پیدا می کند ملودی و بعضی کلمات را یاد بگیرد.

سرود خوانی وآواز خوانی در مدرسه نیز میتواند برای کودکتان بسیار لذت بخش و مفید باشد شما میتوانید 

خواندن  با معلم او درباره ی آوازهایی که کودکان لذت میبرند صحبت کنید و زمان هایی را برای آواز

کودکان در طول هفته اختصاص دهید بنابراین کودک شما هم احساس نزدیکی بیشتری با بچه ها ،کالس و 

 معلم می کند هم تالش بیشتری برای شرکت در کالس می نماید.

فرصت ها برای آواز خواند بی نهایت است و همچنین با آواز خواندن توانایی های زبان و گفتار کودک 

د و کلمات جدیدی یاد میگیرد.از طرف دیگر این راه شگفت آوری است برای اینکه تمام پیشرفت می کن

 خانواده دور هم جمع شوند و اوقات خوشی داشته باشند.

 آواز بخوانید و از آواز خواندن لذت ببرید.
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