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پیش دبستان

خواندن:
یادگیری در خانه
ایدههای دیگری برای کتاب خوانی
همراه هم کتاب خواندن
زمانی که با فرزند خود کتاب میخوانید:
•	از آنها بخواهید به تصاویر کتاب نگاه کنند تا متوجه شوند
موضوع داستان چیست
•	درباره آنچه در داستان و تصاویر اتفاق میافتد صحبت کنید.
•	به کلمات کلیدی درون کتاب اشاره کنید و کلماتی را که نمیدانند
را برای آنها توضیح دهید
•	آنها را تشویق کنید تا در ادای کلمات و عبارات هم قافیه که در
طول داستان تکرار شده اند همراه شوند

مطالب خواندنی زیاد می باشند ،از جمله شعرها و آهنگ
های مخصوص کودکان؛ کتاب های داستانی؛ کتاب های
غیرتخیلی؛ کتاب هایی در مورد دایناسورها و حیوانات
اهلی؛ کتاب هایی که خودتان با هم درست می کنید؛ داستان
ها و اشعار خنده دار؛ کتاب های فکاهی؛ وب سایت ها
و کتاب های سی دی؛ کتاب های کارتونی؛ روزنامه ها؛
کاتالوگ ها و مجالت؛ کتاب های آشپزی؛ نقشه های خیابان
ها؛ لغت نامه ها.
تکنیکهای خواندن

•	خواندن را متوقف کنید و بپرسید :فکر میکنی بعد از این چه
اتفاقی میافتد؟ و چه چیزی باعث شد چنین فکری بکنی؟  -پاسخ
های او را بپذیرید ،حتی اگر کامالً درست نباشند

ی که فرزند شما به کلمهای میرسد که آن را نمیداند ،او را
•	زمان 
تشویق کنید به حروف کلمه مورد نظر دقت کند و از او بخواهید
تالش کند بخشی یا کل کلمه را بخواند  -به آنها زمان کافی برای
انجام این کار بدهید.

•	درباره داستان صحبت کنید یا از آنها بخواهید پس از این که شما
کتاب را تمام کردید با کلمات خود داستان را بازگو کنند  -این
کار به آنها کمک میکند آغاز ،میانه و پایان داستان را تشخیص
دهند

•	اگر فکر میکنید فرزند شما کلمهای را میداند ،از او بخواهید
ی اوقات این
به اول جمله باز گردد و دوباره تالش کند .برخ 
کار کمک میکند تا آنها مفهوم کلمه را با گوش فرا دادن به بقیه
داستان متوجه شوند.

•	به سواالت فرزندتان پاسخ دهید ،حتی اگر سواالت جریان داستان
گویی را متوقف می کنند  -به یاد داشته باشید که شما از او
خواستید نظرش را بگوید!

•	اگر فکر میکنید فرزندتان کلمهای را نمیداند ،آن را برای او
بخوانید و از او بخواهید به خواندن ادامه دهد.

•	از آنها درباره وقایع و شخصیتهای کتاب بپرسید

بسیار مهم است که به هنگام یادگیری خواندن ،فرزندتان
را بسیار تحسین کنید .وقتی تالش میکند کتابی را بخواند
او را تحسین کنید .اگر چیزی را اشتباه میخواند از انتقاد
کردن پرهیز کنید ،حتی اگر کلمه به نظرتان ساده برسد.
بعضی از کودکان نیاز به تمرین و تشویق زیاد دارند.

• در پایان داستان ،به کلماتی که فرزندتان نمیدانست باز گردید و
به او کمک کنید به مفهوم آنها پی ببرد.
کودکانی که از کتاب خواندن در خانه لذت می برند احتمال
بیشتر موفقیت در فعالیت های اولیه خواندن در مدرسه
را دارند.

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