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اعداد:
یادگیری در خانه
ایده هایی برای بازی هایی با اعداد
بازی لی لی

بازی های الکترونیکی

برای یادگیری اعداد و ورزش کردن عالی است!

شامل بازی های ماجراجویی ،آپ های تابلت ها ،مسابقات وب
سایت و بازی های ورزشی می شوند .با فرزند خود بازی های
ماجراجویی کامپیوتری را بازی کنید و سواالتی مانند سواالت زیر
را از آنها بپرسید :برای رفتن به مرحله بعدی به چند ستاره نیاز
خواهی داشت؟

ضربه زدن به بادکنک
تعداد دفعاتی که می توانید یک بادکنک را با ضربه زدن به آن
بین هم رد و بدل کنید ،بدون آنکه زمین بیافتد ،را بشمارید .هرگاه
بادکنک به زمین بیافتد ،از اول شمارش را شروع کنید.
دومینو
نقطه ها را شمرده و آنها را با هم جفت کنید.
بگذارید فرزندتان با بلوک ها بازی کند .در حالیکه بازی
می کند ،می توانید از او سواالتی بپرسید .برای مثال:
کدام بلوک بلندترین است؟ بیا ببینیم کی می تواند بلندترین
برج را بسازد و آیا می توانی با بلوک های خود شکلی را
درست کنی؟
بازی های تخته ای
وقتی با استفاده از طاس بازی های تخته ای را بازی می کنید ،به
فرزندتان کمک کنید تعداد نقطه های روی طاس را بدون شمردن
آنها تشخیص بدهد .برای مثال :من می دانم چهار است زیرا دو و
دو را می توان ببینم .در هنگام بازی کردن تعداد خانه هایی که در
آنها حرکت می کنید را بلند بشمارید.

شما برگه های اطالعاتی بیشتری
در مورد یادگیری در خانه را در
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بازی های طاسی
بازی هایی مانند بازی حافظه ای "سایمون می گوید" برای
استفاده از جایگاه ،اعداد و اندازه گیری عالی می باشند.
برای مثال ،شما می توانید بگویید :سایمون می گوید سه
بار لی لی کن و سایمون می گوید روی پادری بنشین و
سایمون می گوید خودت را بلند کش بده.
از دوتا طاس استفاده کنید تا به فرزند خود کمک کنید تشخیص
دهید کدام عدد بزرگتر است ،کدام عدد کوچکتر است یا کدام اعداد
برابرند.
ورق بازی
برای یادگیری اعداد و به نوبت بازی کردن عالی می باشد.

