Farsi

پیش دبستان

اعداد:
یادگیری در خانه
سر از ریاضیات در آوردن
در زیر ایده هایی برای زنده کردن ریاضیات برای فرزندتان آمده است:
کرات" را رعایت کنید  -چند دقیقه
قانون طالیی "کم و به ّ
در روز صرف یادگیری در مورد اعداد کردن بهتر از یک
جلسه  30دقیقه ای یادگیری ریاضیات است.

• به هنگام استفاده از اعداد ،زمان ،جایگاه و اندازه گیری بلند فکر کنید
تا فرزندتان ببیند ریاضیات چقدر مفید می تواند باشد .برای مثال :نمی
ی سیب داریم یا نه؟ و بیا با هم بشماریم تا مطمئن شویم.
دانم به اندازه کاف 
• فرزندتان را تشویق کنید کارهایی که انجام می دهد را شرح دهد.
سؤاالتی بپرسید و بگذارید فرزندتان نیز سؤاالتی بپرسد .این کار
به آنها کمک میکند از چیزها سر در بیآورند و به آنها کمک می
کند کاری که در حال انجام آن هستند را درک کنند .این روش
یک راه مؤثر برای یادگیری است.

• از فرزند خود بخواهید در جدا کردن اشیاء در خانه بر اساس
اندازه ،طول ،رنگ و شکل کمک کند ،برای مثال ،اشیایی مانند
دکمه ،جوراب ،گیره و بلوکهای خانه سازی.
• فرزندتان را برای امتحان کردن کارها تحسین کنید ،حتی اگر
پاسخ نادرست بدهد .چنانچه پاسخ را نمیداند ،به او فرصت بدهید
تا آن را به دست آورد .اگر پاسخ را به او می دهید ،روش به
دست آوردن آن را توضیح دهید .این کار اعتماد به نفس فرزندتان
در یادگیری را تقویت میکند .به او فرصت فکر کردن و پاسخ
دادن به سؤاالت را بدهید .صبور باشید.

• به هنگام توضیح دادن چیزها ،از ریاضیات و کلمات عددی استفاده
کنید .به جای این که بگوئید :سطل ،میتوانید بگویید :سط ل ۱۰
لیتری .این کار به فرزندتان کمک میکند تا کلمات متفاوتی که برای
توضیح دادن روش اندازه گیری استفاده می شوند را یاد بگیرد.
• به هنگام انجام فعالیت های روزمره از فرزند خود سؤاالتی
بپرسید تا از سنین پایین شروع به تفکر و صحبت کردن درباره
ی نظیر این بپرسید :چند تا هستند؟ کدام
ریاضیات کنند .سؤاالت 
جهت است؟ آیا داخل آن جا می گیرد؟ آیا برای همه به اندازه
کافی است؟ چقدر بزرگ است؟
تلویزیون را خاموش کنید .وقتی چیزی وجود نداشته باشد
که حواس فرزندتان را پرت کند ،تمرکز کردن برای او
راحت تر خواهد بود.
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شما برگه های اطالعاتی بیشتری در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
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