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مهد اطفال

نوشتن وامالء :
یادگیری در خانه
ایده هایی برای نوشتن وامالء:
گوش کردن

با هم بنویسید

طفل خود را تشویق به گوش کردن و صحبت کردن نمایید .طفلی که
امالء او خوب است اغلب خوب صحبت می کند.

با هم کلمات را بنویسید  .به طفل خود کمک کنید تا در حالیکه شما
هر حرف را با صدای بلند می خوانید ،او با استفاده از انگشتانش
آنرا ترسیم نماید.

با هم خواندن
همراه با طفل خود کتابهای الفبا ،کتابهای داستان و کارتهای تولد را
بخوانید  .شعرهای خرد ساالن را همراه با طفل خود مکررا با صدا
وبا آواز بخوانید .به کلماتی که به آسانی با تصاویر مطابقت دارند
اشاره کنید مثل :پشک و کاله  .با خواستن از آنها برای گوش دادن به
شما هنگام گفتن این کلمات در تشخیص کلمات هم قافیه به آنها کمک
کنید.

یادگیری نوشتن و هجی کردن پروسه ای می باشد که به
زمان احتیاج دارد .اطفال به راهها ودر میزانهای مختلف
یادگیری می نمایند .صبور باشید و همیشه تالش های آنها
را تحسین نمایید  -کنترل یک قلم یا مداد رنگی با انگشتان
خرد قدمی کالن می باشد.

شما درباره یادگیری در خانه
ورقه های معلوماتی بیشتری را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
© Department of Education, Western Australia, 2015

امالء مهم می باشد
چیزهایی که به طفل تان تعلق دارد را برچسب بزنید ،بطور مثال
به آنها کمک نمایید تا نام خود را روی کتابها و اسباب بازی هایشان
نوشته کنند .این نشان می دهد که هجی کردن معنی دارد.
تصویر در آیینه
از طفل خود بخواهید تا برای دیدن نحوه حرکت دهانش به آیینه
بنگرد .اگرآنها بعضی از صداها را با هم اشتباه می کنند انجام
اینکار اغلب به آنها کمک کرده می تواند بطور مثال  fو . th
بازی با کلمات هم قافیه
با استفاده از کلمات بی معنا با هم کلمه بازی کنید مثل puppy
 .schmuppyبا ادای کلمات با صدای بلند ،بازیهای کلمات هم
قافیه را بازی کنید.

