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کالس های  1و 2

اعداد:
یادگیری در خانه
ایده هایی برای بازی هایی با اعداد
ضربه زدن به بادکنک

جستجو برای شماره پالک اتومبیل ها

تعداد دفعاتی که می توانید یک بادکنک را با ضربه زدن به آن
بین هم رد و بدل کنید ،بدون آنکه زمین بیافتد ،را بشمارید .هرگاه
بادکنک به زمین بیافتد ،از اول شمارش را شروع کنید.

به دنبال پالک اتومبیل هایی بگردید که در آنها عدد  1وجود
دارد .بعد به دنبال پالکهایی بگردید که عدد  ،۲بعد  3و همین
ی آخر ،را داشته باشند .این بازی را سرگرم کننده تر
طور ال 
کنید و از فرزندتان بخواهید اعداد روی پالک را با هم جمع
ببندد یا کوچکترین عدد را از بزرگترین عدد کم کند.

دومینو
نقطه ها را شمرده و آنها را با هم جفت کنید.
بازی های تخته ای
در هنگام بازی کردن تعداد خانه هایی که در آنها حرکت می کنید را
بشمارید .بپرسید :چندتا خانه باقی مانده تا به پایان آن برسی؟
بازی های الکترونیکی
بازیهای ماجراجویانه ،آپ های تابلت ها ،مسابقات اینترنتی و بازی
های ورزشی را نیز در برنامه خود بگنجانید .با فرزند خود بازی
های ماجراجویی کامپیوتری را بازی کنید و سؤاالتی مانند سؤاالت
زیر را از آنها بپرسید :برای رفتن به مرحله بعدی به چند ستاره
نیاز داری؟

عدد اسرارآمیز
یک عدد را در نظر بگیرید .با راهنماییهایی که میکنید از
فرزند خود بخواهید تا آن عدد را حدس بزند ،برای مثال:
عدد من از  ۱۰بیشتر و از  ۱۹کمتر است .عدد زوج است.
بعضی اوقات به آن دوجین هم میگویند.
برای پیشرفته تر کردن این بازی ،می توانید راهنمایی
هایی با استفاده از جمع ،تفریق و ضرب برای پیدا کردن
عدد اسرارآمیز ارائه دهید.

جستجو و کاوش

ورق بازی

فهرستی از اشیاء را بنویسید تا فرزند شما آنها را در اطراف خانه و
باغچه پیدا کند .برای مثال :سه عدد میوه درخت اوکالیپتوس ،چهار
برگ درخت قهوهای رنگ ،یک برگ درخت قرمز رنگ ،پنج گیره
لباس،و یک صدف.

با ورق اسنپ بازی کنید! این بازی برای یادگیری در مورد اعداد
مشابه عالی است .بازی حافظه را انجام دهید و اعدادی که جمع
آنها  10می شود را با هم جفت کنید ،برای مثال 3 ،و  4 ،7و ،6
و  5و .5

بازی های طاسی
از دو طاس (یا بیشتر) استفاده کنید و جمع کردن اعداد را با هم
تمرین کنید .فرزندتان را تشویق کنید تعداد نقطه های روی طاس را
بدون شمردن آنها تشخیص بدهد.

شما برگه های اطالعاتی بیشتری
در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
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