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خواندن:
یادگیری در خانه
کتاب خواندن به همراه فرزندتان مهم می باشد!
کتاب خواندن روزانه به همراه فرزندتان عالقه او به کتاب و
خواندن را تشویق می کند .فرزندتان را تشویق کنید بطور منظم
به کتاب ها نگاهی بیاندازند ،و از خانواده و دوستان بخواهید تا
حد امکان به همراه فرزندتان کتاب بخوانند .سعی کنید به همراه
فرزندتان تنها بعلت لذت گذراندن زمانی در کنار یکدیگر کتاب
بخوانید  -این روشی عالی برای به پایان رساندن روز است.
بسیار مهم است که به هنگام یادگیری خواندن ،فرزندتان را
بسیار تحسین کنید.
حال و هوای کتاب خواندن را ایجاد کنید
کودکانی که از کتاب خواندن در خانه لذت می برند احتمال بیشتر
موفقیت در یادگیری خواندن در مدرسه را دارند .سعی کنید زمانی
خاص و مکانی ،که در آن شما و فرزندتان بتوانید استراحت کنید و
راحت باشید ،را برای کتاب خواندن تعیین کنید.

مطالب خواندنی زیاد می باشند ،از جمله شعرها و آهنگ
های مخصوص کودکان؛ کتاب های داستانی؛ کتاب های
غیرتخیلی؛ کتاب هایی در مورد دایناسورها و حیوانات
اهلی؛ کتاب هایی که خودتان با هم درست می کنید؛ داستان
ها و اشعار خنده دار؛ کتاب های فکاهی؛ وب سایت ها
و کتاب های سی دی؛ کتاب های کارتونی؛ روزنامه ها؛
کاتالوگ ها و مجالت؛ کتاب های آشپزی؛ نقشه های خیابان
ها؛ لغت نامه ها.

شما برگه های اطالعاتی بیشتری
در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
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کتاب هایی فوق العاده برای شروع خواندن:
مکالری پشمالو و دوستان اثری از لینلی داد
کوآال لو اثری از مم فاکس
گردش تفریحی آقای گامپی اثری از جان برنینگهام
ما به شکار خرس می رویم
اثری از مایکل روزن
صندلی آنی اثری از دبورا نیالند

از کتابخانه محلی خود استفاده کنید
کتابخانه ها گنجینه های با ارزشی برای خوانندگان جوان ،با طیف
وسیعی از کتاب ها ،سی دی ها ،دی وی دی ها ،مجالت و نشریات
کارتونی ،می باشند .بازدید از کتابخانه محلی روشی عالی برای این
است که:
• اهمیت کتاب را با فرزندتان در میان بگذارید
•	کل خانواده را در فعالیت های کتاب خواندن منظم دخالت دهید
•	به دنبال نویسندگان و داستان های تصویری محبوب فرزندتان
بگردید
• از منابعی که ممکن است در خانه موجود نباشند ،مانند کامپیوتر،
استفاده کنید
• در فعالیت های تعطیالت عمومی شرکت کنید.

