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خواندن:
یادگیری در خانه
خواندن با اطفالتان بسیار مهم است !
اطفال شام از طریق بازی و برقراری ارتباط زیاد ،مهارتهای مهم اولیه خواندن خود
را انکشاف می دهند .اطفالتان را تشویق به اکتشاف انواع مختلف کتاب و شعرهای
کودکستانی منایید ،و فامیل و دوستان خود را تشویق به خواندن کتاب با اطفالتان
منایید.
اطفالتان یاد می گیرند که داستانها آغاز ،وسط و آخر دارند و خواندن به آنها فرصت
می دهد تا به صداها ،کلامت و الگوها گوش کرده و درباره آنها صحبت کرده بتوانند.
خواندن همچنین به اطفالتان برای اکتشاف ایده ها ،کلامت و معلومات تازه کمک
می مناید.

خواندن کتابها
 Owl babiesنویسنده Martin Waddell
 Koala Louنویسنده Mem Fox
 Meerkat mailنویسنده Emily Gravett
 Annie's Chairنویسنده Deborah Niland
 Diary of a wombatنویسنده Jackie French
کتابخانه محلی خود را مورد استفاده قرار دهید

کتابخوان شدن به زمان احتیاج دارد .صحبت کردن با اطفالتان و اکتشاف کتابها بطور
روزانه به آنها کمک می مناید تا حس عالقمندی به کتاب و خواندن را در خود پرورش
دهند.

کتابخانه ها مبنزله گنجینه هایی از طیف گسرتده ای از کتابها ،سی دی ها ،دی وی دی
ها ،مجالت و کمیک ها می باشند .دیدار از کتابخانه محلی تان راه خوبی است تا:

من چکار کرده میتوانم ؟

•	دلیل اهمیت کتابها را برای اطفالتان رشح دهید

مهارتهای یادگیری اولیه زیادی وجود دارند که اطفالتان بیش از آنکه یک کتابخوان
با اعتامد بنفس شده بتوانند ،باید آنها را درخود پرورش دهند .این مهارتها بشمول
صحبت منودن ،گوش دادن ،یادگیری صداها و کلامت و رشیک شدن کتابها با یکدیگر
می باشند.

•	متام فامیل خود را در فعالیتهای مطالعه منظم شامل منایید

همچنانکه اطفالتان در حال یادگیری خواندن می باشند ،این بسیار مهم می باشد که
شام در خانه از طریق بازی در انکشاف این مهارتها به آنها کمک منایید .بازیهایی که
بروی مهارت های خواندن و گوش کردن مترکز دارد مثل  Simon Saysرا انتخاب کنید،
جهان اطرف خودتان را مشاهده و اکتشاف منایید و البته بسیار زیاد بخوانید.

شما درباره یادگیری در خانه
ورقه های معلوماتی بیشتری را در:
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•	 در جستجوی نویسندگان و تصویرگران مورد عالقه طفل تان باشید
•	در جستجوی منابعی باشید که ممکن است در خانه در دسرتس نباشد ،مثل
کامپیوتر
• در فعالیتهای برگزار شده در تعطیالت رشکت منایید.
چیزهای زیادی برای خواندن موجود می باشد به شمول شعرهای
کودکستانی؛ 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.

