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نوشتن و امال:
یادگیری در خانه
ایدههایی برای نوشتن و امال
با هم دیگر کتاب بخوانید

امال مهم است

به طور منظم با فرزند خود کتاب بخوانید .داستان های محبوب او
را دوباره و دوباره برایش بخوانید .به کلمات متداول اشاره و با هم
آنها را هجی کنید.

زمانی که بیرون از خانه هستید درباره تابلوها صحبت کنید .برای
مثال ،به نام خیابان خود اشاره کنید تا فرزند شما متوجه شود که
کلمات دارای مفهوم هستند.

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.
با هم بنویسید
با فرزند خود لیست های خرید خانه را بنویسید .درباره آنچه انجام
میدهید و مینویسید صحبت کنید .از او بخواهید او نیز یک لیست
ی خود را انجام دهد ،زیرا
خرید بنویسد .فرزند خود را تشویق کنید سع 
تمرین کردن در نوشتن اعتماد به نفس آنها را تقویت می کند.
ساختن کلمات
سعی کنید کلمات را در هم بریزید و از آنها کلمات دیگری بسازید.
از کلمات آسان شروع کنید و به کلمات سخت تر برسید ،مانندon :
و no؛  dadو add؛ art، rat، tar؛  .tabs، bats، stabاین
کار آناگرام (بازی با حروف) نامیده میشود.
 ۲۶حرف الفبا در انگلیسی ۴۴صدا تولید میکنند .برای
مثال ،حرف  aدر کلمات  apple، craft، anyو apron
صداهای متفاوتی دارد.

بازیهایی با کلمات هم قافیه
بازیهایی که در آنها کلمات قافیه دار وجود دارند انجام دهید ،مانند:
اون چیه که با مزه و پشمالو هست و با  mittenهم قافیه است؟
توانائی در نوشتن و امال کردن فرایندهایی هستند که
زمان بر میباشند .کودکان به روشهای مختلف و
با سرع تهای متفاوت یاد میگیرند .صبور باشید و
تالشهایشان را تحسین کنید.
کلمات روی چرخ
•	بازی "من یک چیزی را می بینم"را در اتومبیل ،اتوبوس و قطار
انجام دهید.
•	عالئم خیابانها و راهنمایی رانندگی را بخوانید ،مانند تابلو
توقف .کلمه توقف را به او توضیح دهید و برای او اهمیت توقف
در آنجا را تشریح کنید .این کار به فرزندتان کمک میکند درک
کند چرا امال صحیح آنقدر مهم است.
•	بازی کارآگاه کلمه را انجام دهید .از فرزند خود سؤاالتی نظیر
این بپرسید :کدام کلمه با  boatهم قافیه است؟ و کلمه متضاد
 longچیست؟
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