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پیش دبستان

اعداد:
یادگیری در خانه
ایدههایی برای فعالیت های عددی وقتی که خارج از خانه هستید
در اتومبیل

خرید کردن

برای سرگرم نگه داشتن فرزندتان ،بازی هایی زیادی را می توانید
با او در اتومبیل انجام دهید:

با انجام کارهای زیر به هنگام خرید کردن فرزند خود را سر گرم
کنید:

• تعداد اتومبیل هایی که می بینید را با فرزند خود بشمارید .با
شمارش اتومبیل هایی به رنگ های خاص ،بازی را بیشتر به
چالش بکشید .در پایان سفر تعداد کل اتومبیل های هر رنگ را
جمع بزنید تا ببینید کدام رنگ برنده شده است.

• اقالم داخل چرخ دستی ،سبد یا ساک خرید را بشمارد

• با استفاده از عباراتی مانند :چپ ،راست ،شمال ،جنوب ،شرق و
غرب درباره جهتها صحبت کنید.

ی نظیر این بپرسید :امروز
• در پمپ بنزین از فرزند خود سؤالهای 
پول بنزین چقدر شد؟ و از کجا این را میدانی؟
در محله مسکونی
به هنگام پیاده روی در محله مسکونی با فرزندتان:
• تعداد خانههای خیابان خود را بشمارید

• درباره اشکال صحبت کنید :برای مثال :عالمت حق تقدم مثلث
شکل است

• به اجسام سه بعدی اشاره کند و نام آنها را بگوید ،برای مثال :این
قوطی استوانهای شکل است
• حساب کند از هر جنس چه تعداد نیاز دارید ،برای مثال :برای شام به
چند سوسیس برای هر نفر نیاز داریم؟
• به هنگام کنار گذاشتن اقالم خریداری شده ،اقالم سنگین ،سبک و
بلند را دسته بندی کند
• در مغازه به دنبال اعداد بگردید و به آنها اشاره کنید ،برای مثال،
اعداد روی برچسب های قیمت کاال و راهروهای مغازه
• پول را بشناسد و درباره آن صحبت کند ،به طور مثال اسکناسها
و سکههایی که شما برای خرید از آنها استفاده میکنید ،بقیه پولی
که پس میگیرید و جمع کل مبلغ پرداخت شده برای خرید.

ی که در حال قدم زدن به سمت منزل دوست خود یا
• در حال 
فروشگاه هستید درباره جهتها صحبت کنید.

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