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پیش از مکتب

اعداد:
یادگیری در خانه
ایده هایی برای فعالیتهای رسگرم کننده با اعداد زمانیکه بیرون از خانه می باشید
در موتر

خرید کردن

بازیهای زیادی وجود دارند که برای مرصوف ساخنت طفل تان در موتر با آنها
بازی کرده می توانید:

موقع خرید کردن طفل خود را مرصوف نگه دارید با:

• تعداد موترها را با طفل خود شامرش منایید .با شمردن موترهای از هر رنگ،
بازی را کمی مشکل تر منایید .تعداد موترهای شامرش شده از هر رنگ را یاد
داشت کرده و در خامته ببینید چه رنگی برنده می گردد.

• با استفاده از کلامتی مثل :چپ ،راست ،شامل ،جنوب ،رشق و غرب درباره
جهت های مختلف صحبت منایید.
• در جایگاه فروش پرتول از طفل تان این گونه سواالت را پرسان منایید :قیمت
پرتول امروز چقدر می باشد؟ و تو چطور این را می دانی؟

در محلۀ زندگی
زمانیکه با طفل تان در محلۀ زندگی تان در حال راه رفنت می باشد:
• تعداد خانه های موجود در رسگ خود را بشامرید

• درباره اشکال صحبت منایید بعنوان مثال :نشان ترافیکی حق اولویت ،مثلث
شکل میباشد
• زمانی که در حال رفنت به خانه دوستان و یا دکانها می باشید درباره جهت
های مختلف صحبت منایید.

شام درباره یادگیری در خانه ورقه های معلوماتی بیشرتی را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
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• شامرش اقالم موجود در چرخ دستی ،سبد خرید یا خریطه
• به اشیاء سه بعدی اشاره منوده و نام آنها را بر زبان آورید ،بطور مثال:
این قوطی به شکل استوانه می باشد
• مشخص سازید که از هر کاالیی به چه تعداد احتیاج دارید ،بطور مثال:
برای چاشت همه ما به چه تعداد ساسیج احتیاج داریم؟
• هنگام باز کردن خریدهای تان اقالم وزین و سبک و دراز را پیدا منوده و در
گروهای مختلف قرار دهید
• در دکان در جستجوی اعداد بوده و به آنها اشاره منایید ،بطور مثال ،بروی
برچسب قیمتها و راهروهای خرید
• درباره پول صحبت منایید ،بطور مثال نوتها و سکه هایی که موقع خرید از
آنها استفاده می منایید .باقیامنده پولی را که به شام می دهند و قیمت کل
اجناس خریداری شده.

