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پیش از مکتب

نوشنت و امالء:
یادگیری در خانه
نوشنت و امالء بسیار مهم می باشند!
صحبت کردن و گوش دادن پایه هایی می باشند که بروی آنها نوشنت ،امالء و
خواندن ساخته میشوند .در دوره پیش از مکتب طفل تان به سیر یادگیری خود
ادامه خواهد داد و همچنانکه اعتامد به نفس آنها افزایش می یابد با کلامت و
نوشنت آشناتر می گردند.
من چه کار کرده میتوانم؟
•	بطور منظم با طفل تان بخوانید و کلامت و کتابها را با هم اکتشاف منایید
و هنگام نوشنت آنها را نیز شامل منایید.
•	هم چنانکه می خوانید درباره کلامتی که می خوانید صحبت منایید بطور
مثال :کلامت هم قافیه ای مثل cat :و  batو درباره صداهای ایجاد شده
در رشوع کلامت صحبت منایید .زمانیکه طفل تان احساس راحتی می مناید
درباره صداهای ایجاد شده در آخر کلامت صحبت منایید.
•	طفل تان را تشویق به نوشنت یادداشتها ،ایمیل ها و لیستهای خرید منایید.
برای آنها قلم و کاغذ بگذارید تا بتواند در کنار شام بنویسند.
•	با هم بازی های با کلامت مثل جستجوی کلامت ساده را بازی منایید.

یک طفل دچار ناتوانی ،حسب معمول از تعامل نزدیک و انگیزش
حاصل از خوانده شدن داستانها و شعرهای کودکانه مورد عالقه
اش لذت می برد .اگر طفل شام دچار ناتوانی است مکتب از آنها
درحین مشارکت در فعالیت های مناسب با سطح توانایی شان
حامیت کرده می تواند .درباره ابزار ،تجهیزات و ایده های مناسب
برای کمک به شام و طفل تان با معلم او صحبت منایید.

اگر طفل شام به لسان یا لهجه دیگری صحبت می مناید،
آنها ب رای گوش دادن به صداهای زبان انگلیسی احتیاج به
زمان بیشرتی دارند .آنها ب رای شنیدن و تلفظ متام این صداها
ممکن است به دو سال یا بیشرت زمان احتیاج داشته باشند.
•	مکتوبها و نقاشی های طفل تان را در معرض منایش بگذارید .برای آنها
یاداشت هایی نوشته کنید مثل :من به تو افتخار می کنم!
•	روی در یخچال و یا یک بورد مغناطیسی از حروف الفبای مغناطیسی
استفاده منایید .به طفل تان برای ساخنت کلامت کمک منایید.
•	در خانه در جستجوی کلامت باشید ،زمانیکه ازخانه بیرون می باشید،
همچنانکه برای قدم زدن می روید و هنگام سفر در جستجوی کلامت باشید
مثال در لوحه ها و در دکانها.
•	در خانه یک بورد پیغام گذاری نصب منوده و برای طفل تان پیغام هایی را
نوشته منایید .آنها را تشویق به نوشنت پیغام هایی برای شام و دیگر اعضای
فامیل منایید.
•	از مواد تبلیغاتی ناخواسته استفاده مفید منایید! از طفل خود بخواهید تا :
•	دور کلامتی که شامل حرفهای خاص مثل  mو یک صدای خاص مثل
 shمی باشند را دایره بکشد.
•	زیر متام کلامت دو حرفی ،سه حرفی و غیره را خط بکشد.
•	بشامرد که چند بار کلمه خاصی مثل  theرا پیدا کرده می تواند –
این به آنها برای تشخیص کلامت رایج کمک می مناید.

تلویزیون را خاموش کنید .اگر چیزی برای منحرف کردن حواس
طفل تان نباشد مترکز حواس برای او آسانرت می گردد.
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