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کالس های  1و 2

اعداد:
یادگیری در خانه
ایده هایی برای فعالیت های عددی در خانه
با همدیگر کتاب بخوانید

در مورد زمان صحبت کنید

کتاب ها روشی ساده و سرگرم کننده برای آوردن ریاضیات به خانه
ی بپرسید
شما می باشند .به هنگام کتاب خواندن ،سعی کنید سؤالهای 
که خواندن کتاب را سرگرم کننده تر کنید :نفر دومی که رسید کی
بود؟ چند نفر موی قهوه ای دارند؟ قد بلندترین فرد توی تصویر
کیست؟ و صفحه چند هستیم؟ به هنگام ورق زدن صفحات کتاب،
آنها را بشمارید.

به فرزند خود کمک کنید هم ساعت عقربهای و هم ساعت دیجیتال
را بخواند .در مورد زمان صحبت کنید برای مثال :برنامه
تلویزیونی مورد عالقهات چه ساعتی شروع میشود؟ و این برنامه
چقدر طول میکشد؟ روزها و ساعت های ورزش را در یک تقویم
بنویسید .در مورد روزهای هفته ،ماه های سال و فصل ها صحبت
کنید .وقایع را به روزهای خاص هفته ارتباط دهید ،برای مثال:
دوشنبه ها می رویم کالس رقص و چهارشنبه ها تمرین بازی هاکی
داری.

از فرزند خود بخواهید کمک کند مواد غذایی را با قاشق چایخوری،
قاشق ،ربع فنجان ،نیم فنجان و فنجان اندازه گیری کند .از فرزندتان
بخواهید زمان های پخت را چک کند یا زمان سنج فر آشپزی را
تنظیم کند.

ورزش

غذا و آشپزی کردن

به آنها کمک کنید منوی ناهار مدرسه و قیمت مواد غذایی مختلف را
بخوانند .بگذارید پول مورد نیاز برای خرید ناهار را بشمارند.
به فرزندان خود کمک کنید محاسبه کنند غذا و نوشیدنی
چگونه میتواند به صورت مساوی تقسیم شود ،به طور
مثال ساندویچها و میوهها را به طور مساوی نصف کنید و
بگویید :من این را به دو قسمت مساوی بریدهام  -نصف
آن مال تو و نصف آن مال من .وعده های غذایی را با هم
تهیه کنید و سؤاالتی مانند سؤاالت زیر را بپرسید:

• به چند تا بشقاب و فنجان احتیاج داریم؟
•	من سه تا چنگال دارم .به چندتا چنگال دیگر نیاز
داریم؟
•	همه نفری دو سوسیس می خواهند ،به اندازه کافی
سوسیس داریم؟

شما برگه های اطالعاتی بیشتری
در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
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ورزش موضوعی است که ریاضیات را در بر می گیرد و صحبت
کردن در مورد آن آسان می باشد .سواالتی نظیر این بپرسید :سه
تا گل چند امتیاز دارد؟ تیم ما چند گل از حریف پیش است؟ کدام
بازیکن بیشترین تعداد دویدن را داشته است؟ و از کجا می دانی کدام
دونده سریع ترین سرعت را داشته است؟
شما می توانید:
• به امتیازات و زمان های روی تابلوی امتیازات اشاره کنید
•	در مورد کسب امتیازات و چگونگی محاسبه امتیازات صحبت
کنید.

