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مهد اطفال

خواندن:
یادگیری در خانه
خواندن با طفل تان بسیار مهم است !
خواندن همه روزه کتاب با طفل تان عالقه مندی به کتاب و خواندن
را دراو تشویق می نماید .طفل خود را تشویق نمایید تا بطور منظم
به کتابها بنگرد و از فامیل و دوستهای خود بخواهید تا هر اندازه که
می توانند همراه طفل تان کتاب بخوانند .خواندن کتاب با طفل تان را
برای لذت بردن از زمانی که با هم سپری می نمایید ،تجربه نمایید -
این راهی دلپذیر برای خاتمه دادن به روز می باشد.
بسیار مهم است تا طفل خود را چنانکه در حال یادگیری
خواندن میباشد بسیار تشویق و تحسین نمایید.
در خلق و خوی خواندن باشید
اطفالی که در خانه کتاب می خوانند هنگام یادگیری خواندن در
مکتب از احتمال کامیابی بیشتری برخوردار می باشند .کوشش
نمایید تا زمان و مکان خاصی را برای خواندن اختصاص دهید،
جائیکه که شما و طفل تان در آن استراحت کرده بتوانید و احساس
راحتی نمایید.

چیزهای زیادی برای خواندن موجود می باشد بشمول
شعرهای خاص اطفال؛ کتابهای داستان؛ کتابهای غیر
تخیلی؛ کتابهایی در باره دایناسورها و حیوانات خانگی؛
کتابهایی که شما با هم درست می نمایید؛ داستانهای طنز؛
کتابهای جوک؛ وبسایت ها و سی دی کتابها؛ کتابهای
کمیک؛ خبر نامه ها؛ کاتالوگها و مجالت؛ کتابهای آشپزی؛
نقشه های سرگ ولغت نامه ها.

شما درباره یادگیری در خانه
ورقه های معلوماتی بیشتری را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
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خواندن کتاب برای شروع فوق العاده می باشد:
 Hairy Maclaryو دوستان نویسنده Lynley Dodd
 Koala Louنویسنده Mem Fox
به گردش رفتن آقای  Gumpyنویسنده John
Burningham
ما برای شکار خرس می رویم
نویسنده Michael Rosen
چوکی  Annieنویسنده Deborah Niland

کتابخانه محلی خود را مورد استفاده قرار دهید.
کتابخانه ها بمنزله گنجینه هایی از طیف گسترده 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:
• دلیل اهمیت کتابها را برای طفل خود شرح دهید.
•	تمام فامیل خود را در فعالیتهای مطالعه منظم شامل نمایید.
•	در جستجوی نویسندگان و تصویرگران مورد عالقه طفل تان
باشید.
•	در جستجوی منابع ایی باشید که ممکن است در خانه در دسترس
نباشد ،مثل کامپیوتر.
• در فعالیتهای برگزار شده در تعطیالت شرکت نمایید.

