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خواندن:
یادگیری در خانه
ایده هایی بیشرت برای خواندن
با هم خواندن
زمانیکه با اطفالتان می خوانید:
•	 آنها را تشویق منایید که برای شام بخوانند
•	 درباره آنچه در داستان و در تصاویر در حال رخ دادن می باشد صحبت منایید

زمانیکه اطفالتان 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 اینکار فرصت دهید.

•	 به لغات کلیدی داستان اشاره منایید و درباره کلامتی که منی دانند توضیح دهید

پس از خامته خواندن با اطفالتان:

•	 از آنها بخواهید تا به کلامتی که می دانند اشاره منایند

•	از آنها بخواهید تا داستان را برای شام و اعضای دیگر فامیل به زبان خودشان
بازگویی منایند

بازیهای تخیلی مثل دکان ،مکتب ،گاراژ ،خانه و ریستورانت به اطفال
کمک می مناید تا درباره کلامت و چگونگی استفاده از خواندن در زندگی
روزمره مطالبی را یاد بگیرند.

•	 درباره وقایع و شخصیتها پرسان منایید ،بطور مثال :شخصیت مورد عالقه تو چه
کسی بود؟ و آن اتفاق در کجا رخ داد؟
•	 شخصیت های کتاب را با کسانی که می شناسید مقایسه کنید.
•	 درباره دلیل نوشنت کتاب و پیام های آن صحبت منایید.

•	صحبت خود را قطع کرده و پرسان منایید :فکر می کنید که پس از این چه اتفاقی
رخ خواهد داد؟ و چه چیز باعث می شود تا اینطور فکر منایید؟ جوابهای آنها را
حتی اگر کامال صحیح نباشد قبول منایید
•	 آنها را تشویق منایید تا با قافیه سازی برای کلامت یا جمالتی که در طول داستان
تکرار میشوند ،مشارکت منایند
•	سواالتی که با چرا آغاز می شوند پرسان منایید مثل  :از نظر شام چرا نویسنده آن
را در داستان شامل کرد؟
•	 به سواالت اطفال خود حتی اگر جریان داستان را قطع مناید جواب دهید  -به
خاطر داشته باشید ،شام نظر آنها را پرسان کردید!
چیزهایی را که اطفالتان خوش دارند برایشان بخوانید تا آنها عالقه به
خواندن را یاد بگیرند!
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•	 در صورتیکه داستان شامل حقایق زیادی می باشد از آنها درباره مطالبی که یاد
گرفته اند پرسان منایید.
•	در صورتیکه از کتاب لذت برده اند نام نویسنده کتاب را ذکر منایید و به آنها
پیشنهاد منایید تا کتاب دیگری از هامن نویسنده را بخوانند.
نحوه داستان خواندن شام برای اطفالتان در میزان لذت بردن آنها از
داستان تاثیر زیادی داشته می تواند .صدای حیوانات مختلفی را تقلید
منایید و صدایتان را برای شخصیت های مختلف داستان تغییر دهید.

