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خواندن:
یادگیری در خانه
کتاب خواندن به همراه فرزندتان مهم می باشد!
فرزندان شما از طریق بازی و مکالمات گسترده مهارتهای مهم
زود هنگام خواندن را فرا میگیرند .فرزندان خود را تشویق کنید
تا کتابهای متنوع و شعرهای مخصوص کودکان را بخوانند و از
اعضای خانواده و دوستانتان بخواهید همراه با فرزندان تان کتاب
بخوانند.
فرزندان شما به یادگیری این امر که داستانها شروع ،میانه و پایان
دارند ادامه می دهند و با خواندن به آنها این فرصت را می دهد که
به صداها ،کلمات و الگوها گوش کنند و در مورد آنها صحبت کنند.
خواندن همچنین به فرزندان شما کمک می کند ایده ها ،کلمات و
اطالعات جدید را اکتشاف کنند.

کتاب های خواندنی
بچه جغدها اثری از مارتین وادل
کوآال لو اثری از مم فاکس
پست میرکت اثری از امیلی گراوت
صندلی آنی اثری از دبورا نیالند
دفترچه خاطرات وومبت اثری از جکی فرنچ
از کتابخانه محلی خود استفاده کنید

کتاب خوان شدن زمان میبرد .حرف زدن با یکدیگر ،اکتشاف کتاب
ها و کتاب خواندن هر روزه با فرزندتان کمک میکند تا شوق کتاب
و خواندن را در او ایجاد کند.

کتابخانه ها گنجینه های با ارزشی برای خوانندگان جوان ،با طیف
وسیعی از کتاب ها ،سی دی ها ،دی وی دی ها ،مجالت و نشریات
کارتونی ،می باشند .بازدید از کتابخانه محلی روشی عالی است
برای:

من چه کارهایی می توانم انجام دهم؟

•	در میان گذاشتن ارزش کتاب و کتاب خوانی با فرزند خود

مهارتهای زودهنگام بسیاری در خواندن وجود دارند که فرزندان
شما پیش از آن که تبدیل به کتاب خوان هایی قوی شوند باید آنها
را پرورش دهند .این شامل مهارت ها در صحبت کردن و گوش
کردن ،یادگیری درباره صداها و لغات ،و کتاب خواندن با یکدیگر
میشوند.

•	مشارکت همه اعضای خانواده در برنامه های منظم کتاب خوانی

در حالیکه فرزندان شما به یادگیری خواندن ادامه می دهند ،مهم
است که شما به آنها کمک کنید این مهارت ها را در خانه از طریق
بازی کردن پرورش دهند .بازی هایی را انتخاب کنید که بر مهارت
های صحبت کردن و گوش دادن متمرکز باشند ،مانند "سایمون می
گوید" ،دنیای پیرامون خود را مشاهده و اکتشاف کنید ،و البته ،کتاب
های زیادی را بخوانید.

شما برگه های اطالعاتی بیشتری
در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
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•	گشتن به دنبال نویسندگان و تصویر گران مورد عالقه فرزند
خود
•	استفاده از منابعی که ممکن است در منزل وجود نداشته باشند،
مانند کامپیوتر
•	شرکت در برنامههایی که برای تعطیالت مدارس برنامه ریزی
شده اند.

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.

