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نوشتن و امال:
یادگیری در خانه
ایده هایی برای نوشتن و امال
گوش بدهید

با هم بنویسید

فرزندتان را تشویق کنید که گوش دهد و صحبت کند .کودکی که
امالی خوبی داشته باشد معموال متکلم خوبی هم هست.

با هم کلمات را بنویسید .به فرزندتان کمک کنید در حالیکه هر
حرف را با صدای بلند می خوانید ،انگشتش را روی حروف
حرکت دهد.

با هم دیگر کتاب بخوانید
کتاب های الفبایی ،داستانی و کارت های تولد را با فرزندتان
بخوانید .شعرها و آهنگ های مخصوص کودکان را دوباره و
دوباره با هم بخوانید .به کلماتی که با تصاویر مطابقت دارند اشاره
کنید ،مانند موش و خرگوش .به آنها کمک کنید کلمات هم قافیه را
از طریق گوش دادن به شما تشخیص بدهند.

امال مهم است
بر روی وسایل فرزندتان با هم برچشب نامش را بگذارید ،برای
مثال ،به آنها کمک کنید نام خود را بر روی کتاب ها و اسباب بازی
هایشان بنویسند .این کار به آنها نشان می دهد که امال معنی و
مفهوم دارد.
تصویر منعکس شده در آینه

توانایی های نوشتن و امال فرایندهایی هستند که به زمان
نیاز دارند .کودکان به روش های مختلف و با سرعت های
متفاوت از هم یاد می گیرند.
صبور باشید و همیشه تالش های شان را تحسین کنید -
کنترل کردن مداد یا مداد شمعی با انگشتان کوچک مرحله
ای بزرگ در زندگی آنها می باشد.

شما برگه های اطالعاتی بیشتری
در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
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از فرزندتان بخواهید در آینه نگاه کند تا بتواند ببیند دهانش چگونه
حرکت می کند .این می تواند اغلب به آنها کمک کند خصوصا ً اگر
صداهای خاصی را با هم اشتباه می گیرند ،مانند ف و د.
بازی هایی با کلمات هم قافیه
بازی هایی با کلماتی که بی معنی هستند را انجام بدهید ،مانند توله
موله .با کلمات هم قافیه بازی کنید ،و کلمات را بلند تکرار کنید.

