
 

ساختن فردایی بهتر براي ایران زمین  ˓هاباشند و ساختن فردایی بهتر براي آنهاي ملی سرزمین ما میکودکان سرمایه
دپارتمان  ˓آموزانی و کاري هر یک از نوآموزان و دانشلباشد.  لذا با عنایت به اهمیت آموزش زبان انگلیسی در آینده تحصیمی

هاي نوین در علم آموزش زبان هاي اول و دوم دبستان بر آن است تا با بهره بردن از یافتهدبستان و پایهزبان واله در مقطع پیش
 ˓عاطفی ˓هاي رشد شناختینماید. در این راستا تمامی جنبه بدلمؤثر و آسان  ˓اي مفرحزبان را به تجربه تجربه یادگیري ˓انگلیسی
وزش مهارت اصلی زبان انگلیسی از همان ابتداي آم چهارحرکتی و زبانی کودکان مورد توجه قرار گرفته و  ˓جسمی ˓اجتماعی

 نمایش ˓شعر هاي کودکانه،آموزان کودك، با بازيزبان ریزي شده است.آموزان برنامهفیزیکی زبان-متناسب با توانایی و رشد ذهنی
هم در خواندن و نوشتن انگلیسی تا باالترین سطوح یادگیري زبان  مهارت شنیداري و مکالمه وهم در  ˓و ساخت کاردستی

هاي زبانی در ستقیم با تمرکز بر یادگیري محیطی، عالوه بر مهارتم غیر و علمی بطورانگلیسی پیش می روند. فراگیران 
 یابند.هاي زندگی نیز رشد میمهارت

 

 

 

ترین مقطع آموزش خواندن و نوشتن از ابتدایی ˓گفتاري ˓مهارت اصلی شنیداري طور که قبال هم اشاره شد چهارهمان
 ˓داستان ˓شعر نظیر هاییفعالیت در سه سطح با Pockets هايکتاب است. با عمق و اهداف تولیدي متفاوت مورد توجه قرار گرفته

 ˓هاي اخالقیمهارتهاي اخالقی و ... به آموزش ارزش ˓مدرسه طبیعت ˓هاي مهارتیبازي ˓نمایشمکالمه در غالب  ˓کاردستی
 ˓حروف ˓با محتواي اشعار Magic Phonics و  Look 'n' Sayهاي آموزان پرداخته و کتابشنیداري زبانهاي مکالمه و مهارت

آموزان خوانی زبانخواندن و داستان ˓نوشتاري ˓ورزيهاي دستو داستان به آموزش مهارت پرکاربردساختارهاي  ˓کلمات
 پردازند.می

  

 

 

 

 موزش زبان انگلیسی مجتمع آموزشی فرهنگی والهآ

 

 اولپایه ستان و دبآموزش در مقطع پیش

هاي گفتاري مهارت
 و شنیداري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات  ˓هانویسهآموزان با چهار مهارت اصلی زبان و کسب مهارت خواندن و نوشتن تکپس از آشنایی ابتدایی زبان
به آموزش  York Phonics 2 و  Magic Phonics 4هايدر پایه دوم دبستان با استفاده از کتاب ˓جمالت سادهو کوتاه 

آموزان قادر به نوشتن و خواندن جمالت و متون ساده در این سطح زبانشود. هاي زبان انگلیسی در کلمات پرداخته میدونویسه
که توسط  Our Discovery Island سري کتاب 7از   Our Discovery Island 1کتاب ˓عالوه بر کتب فوق خواهند بود.

هر چهار مهارت اصلی شود. این کتاب عنوان کتاب اصلی تدریس میهبدر این پایه انتشارات یورك تدوین و منتشر شده است 
تصاویر جذاب  ˓هاي آموزشیبازي ˓کاردستی ˓شعر وترانه ˓داستان ˓و با وجود نمایشرا مورد توجه قرار داده ها زبان و شبهه مهارت

آموزان با مطالب برقراري ارتباط نزدیک زبانشرایط  ˓شوندتکرار میهاي بعد آن و سريکتاب طول هایی که در و شخصیت
سازد پرداختن به مباحث میهاي آموزش کودك متمایز ن کتاب را از برخی کتاب. دو ویژگی که ایرا میسر ساخته است آموزشی
که در این شیوه  باشدمی CLIL)( یا همان یادگیري محتوا از طریق زبانزبان و یادگیري یکپارچه محتوا  نیزو اخالقی  –فرهنگی
 شوند.آموزان انتقال داده میاز طریق زبان به دانشهاي گوناگون مباحث و مقوله ˓یادگیري

هاي خواندن مهارت
 و نوشتن

 

 

        

 آموزش در پایه دوم دبستان

 



 

 

 

هاي تربیت آموزش زبان که دورهاساتید مجرب در عرصه هاي پیش و اول دبستان با بکارگیري دپارتمان زبان در پایه
اند بر آن است تا با ایجاد محیطی شاد و آموزنده براي یادگیري را گذرانده Young Learners TTC و Phonicsمربی 

رس واله بردارد. مربیان این مجموعه عالوه بر ثر در جهت اعتالي اهداف آموزشی مجموعه مداآموزان گامی مؤنوآموزان و دانش
هاي آموزشی حین خدمت و جلسات هاي فوق، در طول سال تحصیلی در برنامهداشتن سابقه کاري مرتبط و شرکت در دوره

 نمایند.بازآموزي و هماهنگی سازمانی شرکت می

 

 

آموزش مهارت هاي 
خواندن و نوشتن

آموزش همگی 
مهارت هاي زبانی

Young Learners TTC 
Getting to Know Young Learners 

Lesson Planning 
Class Management 

Songs &Chants for YL 
How to Teach Grammar to YLs 

Teaching through Listening 
Teaching Speaking for Interaction 

Phonics Based Instruction 
Intensive & Extensive Reading for YLs 

Assessing YLs & Giving Feedback 
Teaching through Fun 

How to Teach Vocabulary to YLs 
Telling and Reading Stories with YLs 

Technology Trends in ELT 
Correcting YLs' Errors 

The Future of Language Teachers 

Phonics TTC 
The Seven Secrets of Phonics 
The ABCs of Phonics 

Teaching Pre Phonics Level 
Teaching Phonics Level 

Playing Phonics Games with YLs 
Assessing Phonics Learners 

Reading Stories for Phonics Learners 

 مربیان زبان مجموعه

 


