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نوشنت و امالء:
یادگیری در خانه
ایده هایی برای نوشنت و امالء
با هم خواندن

ساخنت کلامت

تا جایی که می توانید با اطفالتان بخوانید .چیزهای زیادی برای خواندن در دسرتس
می باشد بشمول خربنامه ها ،نرشیات ،کمیک ها و کتابها .این به آنها کمک میکند تا
مهارتهای لغوی خود را افزایش دهند.

ببینید که تنها با استفاده از حروف موجود در یک کلمه کالن چه تعداد کلمه ساخته
می توانید بطور مثال با استفاده از کلمه  togetherمی توان کلامتی ساخت مثل
 he, get, greet, there, otterو  .otherببینید که چند کلمه که از اول و آخر
بطور یکسان خوانده می شوند را شام پیدا کرده می توانید مثل  dad, pupو
 .madamاینگونه کلامت از دورسیکی ( )palindromesنامیده می شوند.

با هم بنویسید
زمانیکه اطفالتان بازی میکنند به آنها کمک منایید تا لیست هایی را نوشته کنند بطور
مثال نوشنت قرارهای مالقات و لیست های خرید .با استفاده از آثار انگشت شصت
شخصیت های کارتونی درست کرده و در داخل حباب های گفتاری ،محاوره هایی را
نوشته کنید .پایین عکسهای داخل آلبوم عکس توضیحاتی را نوشته کنید.
مهم است به خاطر داشته باشید که درجات پیرشفت اطفال مختلف
می باشد .صبور ،مثبت و پشتیبان بوده و همیشه تالش های آنها را
تحسین منایید – حتی اگر جواب آنها صحیح نباشد .اگر در مورد پیرشفت
طفل خود نگرانی دارید با معلم او صحبت منایید.

شما درباره یادگیری در خانه
ورقه های معلوماتی بیشتری را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
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بازی با کلامت
• ® Boggleو ®  Junior Scrabbleبازی کنید
• حدس بزنید من چه کلمه ای هستم؟ یک کلمه را در ذهن خود در نظر بگیرید ،مثل
 . batmanیک حرف آن را در جای صحیح قرار دهید مثل
_ _ _ ._ _ tاز اطفالتان بخواهید تا تا حدس بزنند که این چه کلمه ای می باشد.
اگر حدس آنها صحیح منی باشد یک حرف دیگر را خانه پری منایید مثل
 _ at _ a_.تا زمانیکه آنها کلمه را حدس زده بتوانند این کار را ادامه دهید.
• بازی کارآگاه کلمه را بازی کنید .این گونه سواالت را پرسان منایید :چه کلمه ای با
 boatهم قافیه می باشد؟ و متضاد  longچه می باشد؟
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درباره مطلب خاصی نوشته کنید
کارتهای تولد ،تربیکی و دعوتنامه های پارتی را درست کنید .متام چیزهایی که نوشنت
را جالب و رسگرم کننده می سازد را در داخل یک جعبه رنگی خاص قرار دهید مثل
کاغذ های رنگی ،قلم ها و مدادهای رنگی و چسب های مایع حاوی مواد زرق و برق
دار و برچسب ها.
بازی با کلامت در وسایط نقلیه
•با استفاده از حروف موجود در منرب پلیتها جمالت کوتاه بسازید بطور مثال:

BEO equals Bob eats oranges, CPP equals cuddly puppies

.play
• بازیهای ارتباط کلامت را بازی کنید به این طریق که نفر اول کلمه ای را
می گوید و نفر دوم کلمه ای را می گوید که در ارتباط با آن کلمه باشد و به بازی
به همین ترتیب ادامه دهید بطور مثالbeach, fish, chips, seagulls, :
.West Coast Eagles, football, Dockers

مقابله با کلامت دشوار
اطفالتان را به ادای صدای کلامت تشویق منایید.
از آنها بخواهید تا کلامت را بخش یا هجی منایند .در ابتدا هنگام گفنت هر بخش یا
هجا دستان خود را به هم بزنید ،بطور مثال  birthday birth/dayکه دوبار دست
زدن دارد و  holiday hol/i/dayکه سه بار دست زدن دارد.
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نوشنت و امالء:
یادگیری در خانه
یادگیری نوشنت و هجی کردن پروسه ای می باشد که به زمان احتیاج
دارد .اطفال به طرق و درجات مختلف یادگیری می منایند .صبور باشید و
همیشه تالش های آنها را تحسین منایید.
غلط های امالیی
درباره چیزهایی که اطفالتان نوشته اند و ایده های آنها صحبت منایید و بعد از آن
درباره هجی کردن صحبت منایید .با هم درباره کلامتی که بطور صحیح هجی
نشده اند صحبت منایید .درباره صداهایی که آنها شنیده می توانند صحبت منایید .به
آنها نشان دهید که چطور یک لغت را هجی منایند .آنها را به استفاده از لغت نامه
برای پیدا کردن هجی صحیح کلامت تشویق منایید.

