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پیش از مکتب

خواندن :
یادگیری در خانه
ایده هایی دیگر برای خواندن
با هم بخوانید
زمانیکه با طفل خود می خوانید:
•	از آنها بخواهید تا به تصاویر کتاب بنگرند تا بتوانند از این طریق ایده ای
از موضوع داستان داشته باشند
•	در باره آنچه در داستان و در تصاویر در حال رخ دادن می باشد صحبت
منایید
•	به لغات کلیدی داستان اشاره منایید و درباره کلامتی که منی دانند توضیح
دهید
•	آنها را تشویق منایید تا با قافیه سازی برای کلامت یا جمالتی که در طول
داستان تکرار میشوند ،مشارکت منایند

•	مکث کرده و پرسان منایید :فکر می کنید که پس از این چه اتفاقی رخ
خواهد داد؟ و چه چیزی باعث می شود تا تو اینطور فکر کنی؟ – جوابهای
آنها حتی اگر کامال صحیح نباشد را قبول منایید
•	از آنها درباره وقایع و شخصیت های داستان پرسان منایید
•	از آنها بخواهید تا وقتی که شام داستان را متام می کنید داستان را برایتان
بازگویی منایند – این به آنها کمک می مناید تا آغاز ،وسط و آخر داستان را
تشخیص دهند
•	به سواالت اطفال خود حتی اگر جریان داستان را قطع مناید جواب دهید –
به خاطر داشته باشید ،شام نظر آنها را پرسان منودید!

بسیار مهم است تا طفل خود را همچنانکه در حال یادگیری
خواندن میباشد بسیار تشویق و تحسین منایید .آنها را موقع
تالش برای خواندن تحسین کنید و اگر موقع خواندن مرتکب
اشتباه شدند از انتقاد کردن آنها پرهیز منایید حتی اگر از نظر
شام آسان باشد .بعضی از اطفال به مترین و تشویق زیادی
احتیاج دارند.

شام درباره یادگیری در خانه ورقه های معلوماتی بیشرتی را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
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چیزهای زیادی برای خواندن موجود می باشد به شمول شعرهای
خاص اطفال؛ کتابهای داستان؛ کتابهای غیر تخیلی؛ کتابهایی درباره
دایناسورها و حیوانات خانگی؛ کتابهایی که شام با هم درست می
منایید؛ داستانهای طنز؛ کتابهای جوک /لطیفه؛ وبسایت ها و سی
دی کتابها؛ کتابهای کمیک؛ خرب نامه ها؛ کاتالوگها و مجالت؛ کتابهای
آشپزی؛ نقشه های رسگ ولغت نامه ها.
روشهای خواندن
•	زمانیکه طفل شام به کلمه ای می رسد که آن را خوانده منی تواند ،آنها را
تشویق منایید تا به حروف کلمه بنگرند و از آنها بخواهید تا صدای متام یا
بخشهایی از کلمه را ادا منایند – به آنها برای انجام این کار فرصت دهید.
•	اکر فکر می کنید که طفل تان کلمه ای را می داند ،از آنها بخواهید تا
به اول جمله برگشته و مجددا کوشش منایند .بعضی اوقات گوش دادن
به مابقی داستان به آنها کمک می مناید تا ایده ای درباره معنی آن کلمه
داشته باشند.
•	اگر فکر می کنید که طفل تان معنی آن کلمه را منی داند ،آن را برایش
توضیح دهید و بعد آنها را تشویق به ادامه خواندن منایید.
•	در خامته داستان به کلامتی که طفل تان منی دانست برگشته و به آنها
کمک منایید تا معانی آنها را پیدا منایند.

اطفالی که در خانه کتاب می خوانند هنگام یادگیری خواندن
در مکتب از احتامل کامیابی بیشرتی برخوردار می باشند.

