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پیش دبستان

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

ورق بازی

برای یادگیری اعداد و ورزش کردن عالی است!

بازیهای ورق برای یادگیری اعداد ،جفت کردن اعداد مشابه و
رعایت نوبت بسیار عالی می باشند.

ضربه زدن به بادکنک
تعداد دفعاتی که میتوانید بادکنک را با دست به سمت همدیگر
بزنید ،بدون این که با زمین برخورد کند ،را بشمارید .هرگاه
بادکنک به زمین بیافتد ،از اول شمارش را شروع کنید.
دومینو
نقطهها را شمرده و آنها را با هم جفت کنید.
اشعار ،آهنگ ها و آوازهایی با اعداد را بخوانید.
بازیهای تختهای و طاسی
به فرزندتان کمک کنید تا تعداد نقطههای روی طاس را بدون
شمردن آنها تشخیص دهد .برای مثال :میدانم چهار است زیرا
میتوانم دو و دو را ببینم .در هنگام بازی کردن تعداد خانه هایی که
در آنها حرکت می کنید را بلند بشمارید.

جستجو برای شماره پالک اتومبیل ها
به دنبال پالک اتومبیل هایی بگردید که در آنها عدد  1وجود دارد.
بعد به دنبال پالکهایی بگردید که عدد  ،۲بعد  3و همین طور ال 
ی
آخر ،را داشته باشند.
پازل ها
از فرزند خود بخواهید پازل را با انتخاب اشکال درست که کنار هم
قرار می گیرند تکمیل کند.
عدد اسرارآمیز
ی که میکنید از فرزند
یک عدد را در نظر بگیرید .با راهنماییهای 
خود بخواهید تا آن عدد را حدس بزند .مثال بگویید :عدد من از ۱۰
ی اوقات به آن
بیشتر و از  ۱۹کمتر است .عدد زوج است .بعض 
دوجین هم میگویند.
جستجو و کاوش

بازیهای الکترونیکی
بازیهای ماجراجویانه ،آپ های تابلت ها ،مسابقات اینترنتی و بازی
های ورزشی را نیز در برنامه خود بگنجانید .با فرزند خود بازی
های ماجراجویی کامپیوتری را بازی کنید و سؤاالتی مانند سواالت
زیر را از آنها بپرسید :برای رفتن به مرحله بعدی به چند ستاره
نیاز داری؟

فهرستی از اشیاء را بنویسید تا فرزند شما آنها را در اطراف
خانه و باغچه پیدا کند .برای مثال :س ه عدد میوه درخت
اوکالیپتوس ،چهار برگ درخت قهوهای رنگ ،یک برگ
درخت قرمز رنگ ،پنج گیره لباس ،دو بلوک خانه سازی
قرمز و یک صدف.

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