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پیش دبستان

خواندن:
یادگیری در خانه
کتاب خواندن به همراه فرزندتان مهم می باشد!
فرزند شما از طریق بازی و مکالمات گسترده مهارتهای مهم زود
هنگام خ واندن را ف را میگیرد .فرزند خود را تشویق کنید تا کتابهای
متنوع و شعرهای مخصوص کودکان را بخ واند و از اعضای خان واده
و دوستانتان بخ واهید هم راه با فرزندتان کتاب بخ وانند.
خواندن به فرزند شما می آموزد که داستانها شروع ،میانه و
پایان دارند و به او کمک میکند صداها و الگوهای صدایی را
درک کند .همانگونه که فرزند شما در مدرسه یاد میگیرد و
پیشرفت میکند ،بر روی این مهارتها تکیه میکند تا یادگیری
و مهارتهای اجتماعی خود و همچنین مهارتهای شخص ی و
درک خود را پرورش دهد.
کتاب خوان شدن زمان میبرد .حرف زدن با یکدیگر و کتاب
خواندن هر روزه با فرزندتان کمک میکند تا شوق خواندن را در
او ایجاد کند.
من چه کارهایی میتوانم انجام دهم؟
مهارتهای زودهنگام بسیاری در خواندن وجود دارند که فرزند
شما پیش از آن که تبدیل به کتاب خوانی قوی شود باید آنها را
پرورش دهد .این شامل مهارت ها در صحبت کردن و گوش
کردن ،یادگیری درباره صداها و لغات ،و کتاب خواندن با
یکدیگر میشوند.

•	فعالیت هایی مانند رفتن به باغ وحش ،پیاده روی در پارک،
نگاه کردن به عالئم ،نوشتن لیست خرید ،و بریدن کلمات و
تصاویر را انجام دهید.
از کتابخانه محلی خود استفاده کنید
کتابخانه ها گنجین های با ارزشی ب رای خوانندگان جوان ،با
طیف وسیعی از کتاب ها ،سی دی ها ،دی وی دی ها ،مجالت
و نشریات کارتونی ،می باشند .بازدید از کتابخانه محلی روشی
عالی است ب رای:
•	در میان گذاشتن ارزش کتاب و کتاب خوانی با فرزند خود
•	مشارکت همه اعضای خانواده در برنامه های منظم کتاب
خوانی
•	گشتن به دنبال نویسندگان و تصویر گ ران مورد عالقه فرزند خود
•	استفاده از منابعی که ممکن است در منزل وجود نداشته
باشند ،مانند کامپیوتر
•	شرکت در برنام ههای ی که ب رای تعطیالت مدارس برنامه ریزی
شده اند.

فرزند شما بسیاری از چیزها را از طریق بازی یاد میگیرد .بازی
شامل کاوش ،اکتشاف ،وانمود کردن ،تخیل کردن ،ساختن ،درست
کردن و انجام دادن می شود.
سع ی کنید:
•	وقت بگذارید و با فرزند خود صحبت کنید و به آنچه میگوید
گوش کنید
ی تخته ای ،بازی
ی مانند نقش بازی کردن ،بازیهای 
•	بازیهای 
"من یک چیزی را می بینم" (بازی حدس زدنی) و بازیهای
ساده با ورق را بازی کنید

شما برگه های اطالعاتی بیشتری در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
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