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پیش از مکتب

اعداد:
یادگیری در خانه
ایده هایی برای بازی با اعداد
جز بازی

بازیهای کارتی

عالی برای یادگیری اعداد و ورزش کردن!

عالی برای یادگیری اعداد و مطابقت اعداد مشابه و یادگیری نوبت گرفنت.

رضبه زدن به بالون

جستجوی منرب پلیتها

بشامرید که چند بار بالون را به یکدیگر زده می توانید بدون آنکه بر زمین
بیافتد .زمانیکه بر زمین می افتد از نو رشوع منایید.

در جستجوی منربپلیت موترهایی که دارای منرب  1هستند باشید .بعد درجستجوی
منرب پلیتهایی باشید که دارای منرب  2می باشد و بعد  3و غیره.

دومینوها

پازل جیگ سا

نقطه ها را شامرش کرده و با هم مطابقت دهید.

از طفل تان بخواهید تا با انتخاب اشکال صحیح و در کنار هم قرار دادن آنها
پازل را تکمیل مناید.

آهنگ ها  ،شعارها و شعرهای عدد دار بخوانید
بازیهای تخته ای و تاس
زمانیکه با استفاده از تاس در حال بازیهای تخته ای می باشید به طفل تان کمک
منایید تا بدون شامرش هر نقطه تعداد را تشخیص دهد .بطور مثال :من
می دانم که آن چهار می باشد چرا که دو و دو را دیده می توانم .با پیرشوی
در بازی خانه ها را با صدای بلند بشامرید.

بازیهای الکرتونیکی
بشمول بازیهای ماجراجویانه ،برنامه های کاربردی تبلت ،رقابتهای مبتنی بر وب
و بازیهای سپورتی .با طفل بازیهای ماجراجویانه کامپیوتری بازی کنید و اینگونه
سواالت را پرسان منایید :برای رسیدن به مرحله بعد چند تا ستاره احتیاج دارید؟

شام درباره یادگیری در خانه ورقه های معلوماتی بیشرتی را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
© Department of Education, Western Australia, 2015

عدد مرموز
یک عدد را در ذهن خود انتخاب منوده و از طفل تان بخواهید تا هم چنانکه
به او نشانه هایی می دهید او آن عدد را حدس بزند .بطور مثال بگویید :عدد
من از  10بیشرت و از  19کمرت می باشد .آن یک عدد زوج می باشد .بعضی
اوقات درجن نیز نامیده می گردد.

شکار الشخور
لیستی از چیزهایی که طفل تان در داخل خانه و باغچه پیدا مناید آماده
سازید .بطور مثال :سه میوه درخت اکالیپتوس ،چهار برگ قهوه ای رنگ،
یک برگ رسخ رنگ ،پنج گیره لباس ،دو قطعۀ رسخ رنگ و یک صدف.

