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پیش از مکتب

خواندن :
یادگیری در خانه
خواندن با طفل تان بسیار مهم می باشد
طفل شام از طریق بازی و برق راری ارتباط مکرر ،مهارتهای مهم اولیه
خواندن خود را انکشاف می دهد .طفل تان را تشویق به اکتشاف انواع
مختلف کتاب و شعرهای کودکستان منایید ،و فامیل و دوستان خود را
تشویق به خواندن کتاب با طفل تان منایید.
خواندن به طفل تان نشان می دهد که داستانها آغاز ،وسط و آخر دارند و
به آنها کمک می مناید تا صداها و الگوهای موجود در کلامت را بفهمند.
همچنانکه طفل شام در طول مکتب ،یاد می گیرد و پیرشفت می مناید ،آنها
مهارتهای یادگیری و اجتامعی و همچنین مهارتهای فردی و درک خود را با
تکیه بر این مهارتها انکشاف میدهند.
کتابخوان شدن به زمان احتیاج دارد .صحبت کردن با طفل تان و اکتشاف
کتابها بطور روزانه به آنها کمک می مناید تا حس عالقمندی به خواندن
کتاب را در خود پرورش دهد.

من چه کار کرده میتوانم؟
مهارتهای یادگیری اولیه زیادی وجود دارند که طفل تان بیش از آنکه یک
کتابخوان با اعتامد بنفس شده بتواند ،باید آنها را درخود پرورش دهد .این
مهارتها بشمول صحبت منودن ،گوش دادن ،یادگیری صداها و کلامت و رشیک
کردن کتابها با یکدیگر می باشند.
طفل تان از طریق بازی مطالب زیادی را یاد گرفته می تواند .بازی به
شمول تحقیق ،اکتشاف ،وامنود کردن ،تصور کردن ،ساخنت ،درست کردن و
انجام دادن می باشد.
کوشش منایید تا:
•	فرصتی را ب رای صحبت کردن با طفل تان و گوش دادن به حرف های
آنها ف راهم سازید
•	بازیهایی مثل بازیهای تخیلی ،بازیهای تخته ای ،بازی  I Spyو کارت
بازیهای ساده را با آنها بازی منایید
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•	فعالیت هایی مثل رفنت به باغ وحش ،رفنت به پارک ،نگاه کردن به
نشانها و لوحه ها ،تهیه لیستهای خرید و بریدن حروف و تصاویر را با
یکدیگر انجام دهید.

از کتابخانه محلی تان استفاده منایید
کتابخانه ها به منزله گنجینه هایی از طیف گسرتده ای از کتابها ،سی دی
ها ،دی وی دی ها ،مجالت و کمیک ها می باشند .دیدار از کتابخانه
محلی تان یک راه خوبی است تا:
•	دلیل اهمیت کتابها را ب رای طفل خود رشح دهید
• متام فامیلتان را در فعالیت های خواندن منظم شامل منایید
•	در جستجوی نویسندگان و تصویرگ ران مورد عالقه طفل تان باشید
•	در جستجوی منابعی باشید که ممکن است در خانه در دسرتس نباشد،
مثل کامپیوتر
• در فعالیتهای برگزار شده در تعطیالت رشکت منایید.

کتابهایی مثل
 Hairy Maclary and friendsنویسنده

Lynley Dodd
 Owl babiesنویسنده Martin Waddell
 Who sank the boat?نویسنده Pamela Allen
 Meerkat mailنویسنده Emily Gravett
Wombat goes walkabout
نویسنده Michael Morpurgo

