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مهدکودک

نوشتن و امال:
یادگیری در خانه
نوشتن و امال مهم می باشند!
صحبت کردن و گوش دادن پایه و اساس شکل گیری نوشتن ،امال
و خواندن می باشند .فرزند شما این مهارت ها و سایر مهارت ها
را به هنگام حضور در مهدکودک فرا می گیرد .همزمان با تقویت
اعتماد به نفس شان در صحبت کردن و گوش دادن ،کودکان نوشتن
را نیز فرا می گیرند.
من چه کارهایی می توانم انجام دهم؟
•	بطور منظم با فرزندتان کتاب بخوانید .با یکدیگر کلمات و کتاب
ها را کاوش کنید ،و هرگاه در حال نوشتن هستید ،آنها را نیز
دخالت دهید.

تلویزیون را خاموش کنید .وقتی چیزی وجود نداشته باشد
که حواس فرزندتان را پرت کند ،تمرکز کردن برای او
راحت تر خواهد بود.
•	 به فرزندتان کمک کنید نام خود را تشخیص بدهد .در آغاز ،از
او بخواهید به صدای حرف اول نامش گوش دهد.
•	در مورد حرف اول نامش با او صحبت کنید .او را تشویق کنید
در جاهای دیگری به دنبال این حرف بگردد .به او کمک کنید
حروف نام خود را بنویسد.

•	در حالیکه با یکدیگر کتاب می خوانید ،در مورد کلماتی که می
خوانید با هم صحبت کنید .برای مثال ،کلمات هم قافیه ،مانند:
موش و خرگوش ،و در مورد صداهای حروف اول کلمات با هم
صحبت کنید.

•	وقتی شام درست می کنید ،سواالتی مانند سوال زیر بپرسید :آیا
می توانی توی آشپزخانه چیزی پیدا کنی که با همان صدای اول
اسم تو شروع بشود؟

•	فرزند خود را تشویق کنید به شما در نوشتن یادداشت ها ،ایمیل
ها و لیست خرید خانه کمک کند .برایش کاغذ و مداد به بیرون
بگذارید تا بتواند تالش کند با شما بنویسد.

• اوقاتی را با هم صرف گشتن به دنبال حروف و کلماتی کنید که
فرزندتان با آنها آشنایی دارد .شما می توانید این کار را در خانه،
در اتومبیل ،درون مغازه ها و در زمین بازی انجام دهید.

•	با یکدیگر بازی هایی با کلمات انجام دهید مانند مطابقت دادن نام
یک حیوان با تصویرش.

•	یادگیری را مهیج نگه دارید!

•	 نامه ها و نقاشی های فرزندتان را به نمایش بگذارید .برای
آنها یادداشت هایی مانند یادداشت زیر بنویسید :من به تو افتخار
می کنم!
اگر فرزند شما به زبان یا گویش دیگری صحبت می کند،
نیاز به زمان برای شنیدن صداهای حروف زبان انگلیسی
خواهد داشت .ممکن است تا دو سال یا بیشتر طول بکشد
تا آنها تمامی صداهای حروف را بشنوند و بگویند.

شما برگه های اطالعاتی بیشتری
در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
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کودک دارای معلولیت یا ناتوانی معموالً از این تعامل نزدیک
و انگیزه فراهم شده در زمان شنیدن داستان های محبوبش
یا شنیدن شعرها و آهنگ های مخصوص کودکان ،سود و
لذت می برد .اگر فرزند شما معلولیت یا ناتوانی داشته باشد،
مدرسه از آنها در زمان مشارکت در فعالیت ها در سطحی
متناسب با توانایی شان حمایت می کند .با معلم فرزند خود در
مورد ابزار ،لوازم و ایده هایی مناسب برای حمایت از خود و
فرزندتان صحبت کنید.

