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مهد اطفال

اعداد:
یادگیری در خانه
ایده های برای بازی با اعداد
جز بازی

بازیهای الکترونیکی

عالی برای یادگیری اعداد و ورزش کردن!

بشمول بازیهای ماجراجویانه ،برنامه های کاربردی تبلت ،رقابتهای
مبتنی بر وب و بازیهای اسپورتی  .با طفل بازیهای ماجراجویانه
کامپیوتری بازی کنید و اینگونه سواالت را پرسان نمایید :برای
رسیدن به مرحله بعد چند تا ستاره احتیاج دارید؟

ضربه زدن به بالون
بشمارید که چند بار بالون را به طرف یکدیگر زده می توانید بدون
آنکه بر زمین بیافتد  .زمانیکه آن بر زمین می افتد از نو شروع
نمایید.
دومینوها
نقطه ها را شمارش کرده و با هم مطابقت دهید.
اجازه دهید تا طفل تان با بلوک ها بازی نماید  .شما در
حین بازی از آنها سوال کرده می توانید  .بطور مثال  :کدام
بلوک درازترین می باشد؟ بگذارید ببینیم که چه کسی بلند
ترین برج را ساخته می تواند وآیا شما با استفاده از بلوک
ها نقشی را ساخته می توانید؟

بازیهای با تاس
بازیهایی مثل سایمون می گوید برای استفاده از موقعیت
مکانی ،اعداد و اندازه گیری بسیار مناسب می باشند.
بطور مثال شما می توانید بگویید :سایمون می گوید :سه
بار پرش کن و سایمون می گوید :روی قالین بنشین
و سایمون می گوید :قد خودت را بلند کن.
با استفاده از دو تاس به طفل تان کمک نمایید تا تشخیص دهد که
کدام عدد کالنتر است ،کدام عدد خرد تر است یا کدام عدد برابر
است.

بازیهای تخته ای

بازیهای کارتی

زمانیکه با استفاده از تاس در حال بازیهای تخته ای می باشید به
طفل تان کمک نمایید تا بدون شمارش هر نقطه تعداد را تشخیص
دهد  .بطور مثال :من می دانم که آن چهار می باشد چرا که دو و
دو را دیده می توانم .چنانکه در یک بازی حرکت می نمایید خانه ها
را با صدای بلند شمارش کنید.

عالی برای یادگیری اعداد و یادگیری نوبت گرفتن.

شما درباره یادگیری در خانه
ورقه های معلوماتی بیشتری را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
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