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اعداد:
یادگیری در خانه
ایده هایی برای فعالیت رسگرم کننده با اعداد در خانه
با هم بخوانید

خوراک و پخنت

کتابها یک راه آسان و لذت بخش برای آوردن ریاضی به خانه می باشد.
همچنانکه می خوانید با پرسیدن اینگونه سواالت آن را لذت بخش تر منایید :نفر
دومی که وارد شد که بود؟ چند نفر رنگ موی قهوه ای دارند؟ چه کسی در
عکس از همه بلند تر است؟ در صفحه چندم هستیم؟ موقع ورق زدن
صفحه ها آنها را بشامرید.

از اطفال خود بخواهید تا مواد تشکیل دهنده خوراک را با قاشق – پیامنه و یا
پیاله اندازه گیری منایند .از آنها بخواهید تا زمان پخنت را اندازی گیری منایند.
آنها را تشویق منایید تا با بلند کردن چیزها ببینید که چه چیزی وزین ترین
می باشد .به آنها کمک کنید تا بدانند که چطور خوراک و نوشیدنی ها را بطور
برابر تقسیم کرده می توانند ،بطور مثال بریدن ساندویج ها و یا میوه به دو
حصه برابر و بگویید :من این را به دو حصه برابر بریده ام  -نصف آن برای تو
و نصف دیگرش برای من.

درباره زمان صحبت منایید
به طفل تان برای خواندن ساعتهای دیجیتال و آنالوگ کمک منایید .درباره زمان
صحبت منایید .بطور مثال :برنامه تلویزیونی مورد عالقه شام چه زمانی آغاز
می گردد؟ و این برنامه برای چه مدت می باشد؟

سپورت

خوراکها را با هم پخته کنید و این گونه سواالت را پرسان منایید:

• چند نفر خوراک می خورند؟
• ما به چند تا بشقاب و پیاله احتیاج داریم؟

سپورت موضوعی می باشد که شامل ریاضی می باشد و صحبت درباره آن آسان
می باشد .اینگونه سواالت را پرسان منایید :تیم چند تا گل زده است؟ تیم چند
تا گل جلو است؟ و کدام بازیکن بیشرتین تعداد گل را زده است؟ شام
می توانید:

• آیا بدون شامرش هر بشقاب به تعداد کافی بشقاب آورده می توانی؟ ما به
بشقاب احتیاج داریم ،یعنی اینکه سه تا و سه تای دیگر.
• اگر ما برای هر ساندویج به دو تکه نان احتیاج داشته باشیم ،آیا به اندازه
کافی نان برای ساندویج درست کردن برای همه داریم؟

• به نتیجه اعالم شده و زمانهای نشان داده شده در بورد نتایج اشاره منایید
•درباره احراز کنندگان مقام در مسابقه صحبت منایید – اول ،دوم ،سوم
...آخر
• روزهای سپورت را در تقویم نوشته و درباره روزهای هفته و ماه های سال
و فصول صحبت منایید.

شام درباره یادگیری در خانه ورقه های معلوماتی بیشرتی را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
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به طفل خود نشان دهید که تعداد کلی مجموعه ای از اشیاء
تغییر نخواهد کرد حتی اگر شام آنها را از نو بازچینید .بعضی
از اشیاء را در یک خط قرار داده و پرسان کنید ،چند تا؟ هامن
اشیاء را در یک گروه قرار داده و پرسان کنید ،چند تا؟ جواب
یکسان می باشد.
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