Farsi

پیش دبستان

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

غذا و آشپزی کردن

کتاب ها روشی ساده و سرگرم کننده برای آوردن ریاضیات به خانه
ی بپرسید
شما می باشند .به هنگام کتاب خواندن ،سعی کنید سؤالهای 
که خواندن کتاب را سرگرم کننده تر کنید :نفر دومی که رسید کی
بود؟ چند نفر موی قهوهای رنگ دارند؟ قد بلندترین فرد توی تصویر
کیست؟ و صفحه چند هستیم؟ به هنگام ورق زدن صفحات کتاب،
آنها را بشمارید.

از فرزند خود بخواهید کمک کند مواد غذایی را با قاشق ،پیمانه و
فنجان اندازه گیری کند و زمانهای پخت غذا را چک کند .آنها را
تشویق کنید تا اشیاء را بلند کنند ببینند کدام یک سنگین تر هستند.
به آنها کمک کنید محاسبه کنند غذا و نوشیدنی چگونه میتواند به
صورت مساوی تقسیم شود ،به طور مثال ساندویچها و میوهها را به
طور مساوی نصف کنید و بگویید :من این را به دو قسمت مساوی
بریدهام  -نصف آن مال تو و نصف آن مال من.

در مورد زمان صحبت کنید
به فرزند خود کمک کنید هم ساعت عقربهای و هم ساعت دیجیتال
را بخواند .در مورد زمان صحبت کنید .برای مثال :برنامه
تلویزیونی مورد عالقهات چه ساعتی شروع میشود؟ و این برنامه
چقدر طول میکشد؟
ورزش
ورزش موضوعی است که ریاضیات را در بر می گیرد و صحبت
کردن درباره آن آسان است .سؤاالتی نظیر این بپرسید :تیم ما چند
تا گل زده است؟ تی م ما چند گل از حریف پیش است؟ و کدام بازیکن
بیشترین تعداد دویدن را داشته است؟ شما میتوانید:
• به امتیازات و زمان های روی تابلوی امتیازات اشاره کنید
• در مورد برندگان یک مسابقه  -نفر اول ،دوم ،سوم  ...آخر،
صحبت کنید
• روزها و ساعات مسابقات ورزشی را روی تقویم بنویسید و
درباره روزهای هفته ،ماههای سال و فصل ها صحبت کنید.

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 نیاز داریم؟
• آیا میتوانی بدون این که تک تک بشقابها را بشماری به تعداد
کافی بشقاب بیاوری؟ ما به شش بشقاب نیاز داریم ،که می شود
س ه تا و سه تای دیگر.
• اگر برای هر ساندویچ به دو برش نان نیاز داشته باشیم ،آیا نان به
اندازه کافی داریم تا برای همه یک ساندویچ درست کنیم؟
به فرزند خود نشان دهید که تعداد کل یک دسته از اشیا،
حتی اگر آنها را جابجا کنید ،تغییر نخواهد کرد .چند شیء
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.

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