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خواندن:
یادگیری در خانه
ایده های بیشتری برای کتاب خواندن
با همدیگر کتاب بخوانید
به هنگام کتاب خواندن با فرزندان تان:
•	آنها را تشویق کنید برای شما کتاب بخوانند
•	 درباره آنچه در داستان و تصاویر اتفاق میافتد صحبت کنید
•	به کلمات کلیدی درون کتاب اشاره کنید و کلماتی را که نمیدانند
را برای آنها توضیح دهید
•	از آنها بخواهید کلماتی که می دانند را به شما نشان دهند
بازی هایی که کودکان در آنها وانمود می کنند که برای
مثال در مغازه ،مدرسه ،پارکینگ ،خانه و رستوران هستند
به آنها کمک می کند کلمات را یاد بگیرند و اهمیت کتاب
خواندن در زندگی روزمره را درک کنند.

•	 خواندن را متوقف کنید و بپرسید :فکر می کنی بعد از این چه
اتفاقی می افتد؟ و چه چیزی باعث شد چنین فکری بکنی؟ -
پاسخ های او را بپذیرید ،حتی اگر کامالً درست نباشند
•	آنها را تشویق کنید با استفاده از کلمات هم قافیه یا عباراتی که در
طول داستان تکرار شده اند مشارکت کنند

•	سؤاالتی با استفاده از کلمه"چرا" بپرسید ،برای مثال :فکر می
کنی نویسنده چرا آن را در داستان مطرح کرده است؟
•	به سؤاالت فرزندتان پاسخ دهید ،حتی اگر سؤاالت جریان داستان
گویی را متوقف می کنند  -به یاد داشته باشید که شما از او
خواستید نظرش را بگوید!
کتاب هایی که فرزندان تان از آنها لذت می برند را برایشان
بخوانید تا آنها نیز شوق خواندن را فرا بگیرند!

شما برگه های اطالعاتی بیشتری
در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
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زمانی که فرزند شما به کلمهای میرسد که آن را نمیداند،
او را تشویق کنید به حروف کلمه مورد نظر دقت کند و از
او بخواهید تالش کند بخشی یا کل کلمه را بخواند  -به آنها
زمان کافی برای انجام این کار بدهید.
پس از اتمام کتاب خواندن به همراه فرزندتان:
•	از آنها بخواهید با کلمات خود داستان را برای شما یا عضو
دیگری از خانواده بازگو کنند
•	 از آنها درباره وقایع و شخصیتها سؤال بپرسید ،برای مثال:
محبوب ترین شخصیت داستان کی بود؟ و این واقعه کجا اتفاق
افتاد؟
•	شخصیت های کتاب را با افرادی که می شناسید مقایسه کنید
•	در مورد علت نگارش کتاب و پیغام های نهفته در داستان
صحبت کنید
•	اگر کتاب حاوی واقعیت های متعدد باشد ،از آنها بپرسید چه
چیزهایی یاد گرفته اند
•	به نام نویسنده اشاره کنید و ،اگر از کتاب لذت برده اند ،پیشنهاد
کنید یک کتاب دیگر همان نویسنده را بخوانید.

روشی که بدان برای فرزندان خود داستانی را می خوانید
می تواند تفاوت به سزایی در اینکه چقدر از داستان لذت
برده برده باشند داشته باشد .صدای حیوانان متفاوت را
در بیاورید و برای شخصیت های متفاوت داستان صدای
خود را تغییر دهید.

