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اعداد:
یادگیری در خانه
ایده هایی برای فعالیت های عددی در خانه
با همدیگر کتاب بخوانید

در مورد زمان صحبت کنید

کتاب ها روشی ساده و سرگرم کننده برای آوردن ریاضیات به
خانه شما می باشند .به هنگام کتاب خواندن ،لذت آن را با پرسیدن
سواالتی مانند سواالت زیر بیشتر کنید :نفر دومی که رسید کی
بود؟ چند نفر موی قهوه ای دارند؟ قد بلندترین فرد توی تصویر
کیست؟ و صفحه چند هستیم؟ به هنگام ورق زدن صفحات کتاب،
آنها را بشمارید.

• در مورد روزهای هفته و فعالیت هایی که در روزهای خاص
انجام می دهید صحبت کنید .برای مثال :یکشنبه ها به دیدن
مادربزرگ می رویم و چهارشنبه ها خرید خانه را انجام می
دهیم.

زمان حمام کردن بهترین وقت برای یادگیری اندازه گیری
از طریق بازی با آب می باشد.
غذا و آشپزی کردن
از فرزندتان بخواهید کمک کند مواد غذایی را با قاشق ،پیمانه و فنجان
اندازه گیری کند .از او بخواهید زمان سنج فر آشپزی را تنظیم کند.
وعده های غذایی را با هم تهیه کنید و سواالتی مانند سواالت زیر را
بپرسید :قرار است چند نفر غذا بخورند؟ به چند تا بشقاب و فنجان
احتیاج داریم؟ و چنگال به اندازه کافی برای همه داریم؟

• در مورد فعالیت های روزانه ،شبانه ،صبحگاهی و بعد از ظهرها
صحبت کنید ،برای مثال :شب ها به تخت خواب می روم و صبح
ها دوش می گیرم.
• در مورد فصل ها و ماه های سال صحبت کنید ،برای مثال:
تولدت ماه می هست و ما زمستان ها فوتبال بازی می کنیم.

به فرزندتان نشان دهید که تعداد کل یک دسته از اشیا،
حتی اگر آنها را جابجا کنید ،تغییر پیدا نمی کند.
چندتا شی را در یک ردیف بچینید و بپرسید،
چندتا هست؟ همان اشیا را در یک دسته جمع کرده و
بپرسید ،چندتا هست؟
پاسخ یکی می باشد.

ورزش
ورزش موضوعی است که ریاضیات را در بر می گیرد و صحبت
کردن در مورد آن آسان می باشد .شما می توانید:
• به امتیازات روی تابلوی امتیازات اشاره کنید.
• در مورد برندگان یک مسابقه  -نفر اول ،دوم ،سوم  ...آخر،
صحبت کنید.

شما برگه های اطالعاتی بیشتری
در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
© Department of Education, Western Australia, 2015

