شعر کْدکاًَ یکی از گرٍّ ُای شعری با ُذف سرگرهی ّ اًتقال هفاُین آهْزشی هتٌاسب با
درک کْدک از هذیط پیراهْى خْد هی باشذ .شعر در دًیای کْدکاى چیسی غیر از هفِْم ّ هعٌی
است .اغلب ،هادراى برای دّر کردى رُي کْدکاى خْد از بِاًَ گیری ُای رّزهرٍ شعر ُای کْدکاًَ
برای آى ُا هی خْاًٌذ .اها کْدکاى با گْش دادى بَ صذای هادر بذّى تْجَ بَ هعٌی شعر بَ علت
ریتن ّ قافیَ ای کَ دارد آرام هی شًْذ .چْى در اّلیي سال ُای زًذگی تغسل قبل از هفِْم است ّ
ًشاًَ ایي تقذم آًجاست کَ بچَ ُا در ایي سال ُا بَ طْر ًاخْدآگاٍ ٌُگام ساخت کلوات از ّاژٍ
ُایی استفادٍ هی کٌٌذ کَ یا ّزًشاى بَ ُن ًسدیک است ّ یا درّف آخر آى ُا .زهاًی هی تْاى
رّق شعری را در کْدک هذک زد کَ اّ بَ طْر غیر طبیعی کلوات خْد را بَ صْرت آٌُگیي بیاى کٌذ
دتی اگر جوالت هعٌای هشخصی ًذاشتَ باشٌذ .بِتر است ّالذیي بَ ایي خصْصیت فرزًذ خْد
بیشتر تْجَ کٌٌذ ّ رّق شعری کْدک را با خْاًذى ّ تکرار شعر کْدکاًَ ّ البتَ دفع شعر تْسط
اّ ،تقْیت کٌٌذ .در دقیقت با خْاًذى شعر برای ایي دستَ از کْدکاى با استعذاد الگْی صذیخ شعر
گفتي را از لذاظ دارابْدى ّزى ّ قافیَ بَ آى ُا هی آهْزین .اها چْى بچَ ُا زباى آهْزی را با درف
زدى یاد هی گیرًذ بیشتر توایل دارًذ تا اشعار خْد را بَ شکل گفتاری هطرح کٌٌذ .اها در سٌیي
ابتذایی با رفتي بَ هذرسَ ّ تْجَ بِتر آى ُا بَ هعٌی کلوات ّقت آى هی رسذ کَ بَ استعذاد
کْدکاى هاى در زهیٌَ سرّدى شعر بیشتررسیذگی کٌین تا بتْاًین با تقْیت ایي استعذاد آى را بَ
هِارت تبذیل کردٍ ّ در آیٌذٍ ای ًسدیک شاُذ هْفقیت آى ُا در دْزٍ شعر ّ ادبیات باشین.

