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نوشتن و امال:
یادگیری در خانه
ایده هایی برای نوشتن و امال
با همدیگر کتاب بخوانید

ساختن کلمات

تا آنجا که می توانید با فرزندان خود کتاب بخوانید .مطالب خواندنی
زیاد می باشند ،از جمله روزنامه ها ،مجالت ،کتاب های کارتونی
و کتاب های داستانی .تمامی این ها به گسترش دامنه کلمات کمک
می کنند.

ببینید با استفاده از حروف موجود در یک کلمه بلند چندتا کلمه می
توانید بسازید ،برای مثال ،با  togetherمی توانید کلمات he, get,
 greet, there, otterو otherرا بسازید .ببینید چند کلمه می
توانید پیدا کنید که وقتی آنها را از چپ به راست یا از راست به چپ
می خوانید کامالً یکسان هستند ،مانند  dad، pupو  .madamاین
کلمات پالیندروم (واروخوانه) نامیده می شوند.

با هم بنویسید
به فرزندان خود کمک کنید به هنگام بازی کردن فهرست هایی
بنویسند ،مانند یادداشت کردن وقت های مالقات یا لیست های خرید.
با اثار شست دست خود بر روی کاغذ شخصیت های کارتونی
درست کنید و مکالماتی را برای آنها در حباب هایی در کنارشان
بنویسید .در آلبوم های عکس ،در زیر عکس ها زیرنویس هایی
بنویسید.
مهم است که به یاد داشته باشید که کودکان به سرعت های
متفاوت از هم پیشرفت می کنند .صبور و مثبت باشید و از
آنها حمایت کنید ،و اطمینان حاصل کنید فرزندتان را برای
امتحان کردن کارها تحسین می کنید ،حتی اگر به پاسخی
غلط رسیده اند .اگر نسبت به پیشرفت فرزند خود نگران
هستید ،با معلم او صحبت کنید.

شما برگه های اطالعاتی بیشتری
در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
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بازی هایی با کلمات
•	بازی های ® Scrabbleجوانان و ® Boggleرا انجام دهید.
•	 بازی "من چه کلمه ای هستم؟" را امتحان کنید .یک کلمه را در
نظر بگیرید ،برای مثال .batman :یکی از حروف آن را در
جای صحیح قرار دهید ،برای مثال _ _ t _ _ _ :از فرزندان
خود بخواهید کلمه را حدس بزنند.
اگر کلمه ای که حدس می زنند صحیح نباشد ،یک حرف دیگر
را اضافه کنید ،برای مثال ._ a t _ a _ :همچنان به این کار
ادامه دهید تا کل کلمه را حدس بزنند.
•	 بازی کارآگاه کلمه را انجام دهید .از فرزندان خود سؤاالتی
نظیر این بپرسید :کدام کلمه با  boatهم قافیه است؟ و کلمه
متضاد  longچیست؟
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با هدفی خاص به نوشتن بپردازید
با هم کارت های تولد و دعوت نامه هایی به جشن ها را درست
کنید .کلیه وسایلی که نوشتن را سرگرم کننده می کنند را در یک
جعبه مخصوص رنگی بگذارید ،مانند کاغذهای رنگی ،ماژیک،
مدادهای رنگی ،چسب اکریلی و استیکرها (عکس برگردان ها).
کلمات روی چرخ
•	با حروف پالک های اتومبیل ها جمالت کوتاه بسازید ،برای مثال:

 BEOمساوی است با ،Bob eats oranges
 CPPمساوی است با .cuddly puppies play

•	بازی هایی در مورد ارتباط کلمات با هم را بازی کنید که طی آن
فردی کلمه ای را می گوید و نفر بعدی کلمه ای دیگر که با آن
ارتباط دارد را می گوید و غیره ،مانند ،beach، fish

،chips، seagulls، West Coast Eagles
.football، Dockers

برآمدن از پس کلمات دشوار
فرزندان خود را تشویق کنید کلمات را هجی کنند.
از آنها بخواهید کلمات را به بخش های مختلف تقسیم کنند یا آنها را
جزء جزء کنند .برای آغاز ،به هنگام تکرار هر جزء دست بزنید،
برای مثال  birthdayمی شود  birth/dayو دوبار باید دست
بزنید و  holidayمی شود  hol/i/dayو سه بار باید دست بزنید.
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توانایی های نوشتن و امال فرایندهایی هستند که به زمان
نیاز دارند .کودکان به روش های مختلف و با سرعت های
متفاوت از هم یاد می گیرند .صبور باشید و تالشهایشان
را تحسین کنید.
غلط های امالیی
با فرزندان خود در مورد آنچه می نویسند و نظرات شان صحبت
کنید ،آنگاه در مورد امالی آنها صحبت کنید .با هم در مورد
کلماتی که غلط امال کرده اند صحبت کنید .در مورد صداهایی که
می توانند بشنوند صحبت کنید .به آنها امالی صحیح کلمه را نشان
دهید .آنها را تشویق کنید امالی صحیح کلمات را با استفاده از لغت
نامه پیدا کنند.

