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پیش از مکتب

نوشنت و امالء:
یادگیری در خانه
ایده هایی برای نوشنت وامالء:
با هم بخوانید

امالء مهم می باشد

بطور منظم با طفل تان کتاب بخوانید .داستانهای مورد عالقه آنها را به تکرار
بخوانید .به کلامت رایج اشاره منایید و آنها را با یکدیگر هجی منایید.

زمانیکه بیرون از خانه می باشید درباره لوحه ها و نشانهایی که مشاهده
می منایید صحبت کنید .بطور مثال ،به نام رسگ خود اشاره منایید تا طفل تان
بفهمد که کلامت استفاده دارند.

مهم است که به یاد داشته باشید اطفال به درجات مختلف
یاد میگیرند .صبور ،مثبت و پشتیبان بوده و همیشه تالش
های آنها را تحسین منایید – حتی اگر جواب آنها صحیح
نباشد .اگر در مورد پیرشفت طفل خود نگ رانی دارید با
معلم او صحبت منایید.
با هم بنویسید
همراه طفل تان لیست های خرید را نوشته کنید .درباره کاری که انجام میدهید
و نوشنت صحبت منایید .از آنها هم بخواهید تا یک لیست خرید نوشته کنند.
طفل تان را تشویق به نوشنت منایید چرا که مترین نوشنت باعث ایجاد اعتامد به
نفس در آنها را می گردد.

کلمه سازی
کوشش کرده تا با چیدن مجدد حروف کلامت در کنار هم کلامت دیگری
بسازند .با کلامت آسان رشوع منایید و بعد از آن با کلامت سخت تر ادامه
دهید .بطور مثال  onو no؛  dadو add؛  ratو tar؛  batsو  .stabاینها
کلامت هم خانواده یا آناگرام نامیده می شوند.

 26حروف الفبای انگلیسی بیانگر  44صدای مختلف
می باشند .بطور مثال ،حرف  aدر  appleو  craftو any
و  apronصداهای مختلفی را ایجاد می مناید.

شام درباره یادگیری در خانه ورقه های معلوماتی بیشرتی را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
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بازیهای کلامت هم قافیه
بازیهای کلامت هم قافیه را بازی کنید :مثل چه چیزی قشنگ و نرم است و هم
قافیه با  mittenمی باشد؟

یادگیری نوشنت و هجی کردن پروسه ای می باشد که به
زمان احتیاج دارد .اطفال به راهها و به درجات مختلف
یاد میگیرند .صبور باشید و همیشه تالش های آنها را
تحسین منایید.
کلامت در وسایط نقلیه
• در موتر ،بس و قطار بازی  I Spyرا انجام دهید.
•	نشانهای رسگ و ترافیکی مثل  STOPرا بخوانید .توضیح دهید که مطلب از
کلمه ایستاد می باشد و چرا مهم است که در آنجا ایستاد شوید .این به طفل
تان کمک مینامید تا بفهمد که چرا هجی کردن صحیح بسیار مهم می باشد.
•	بازی کارآگاه کلمه را بازی کنید .از طفل تان اینگونه سواالت را پرسان
منایید :چه کلمه ای با  boatهم قافیه می باشد؟ و متضاد  longچه
می باشد؟

