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پیش دبستان

خواندن:
یادگیری در خانه
مراحل خواندن
فرزند شما در حالیکه خواندن را فرا می گیرد ،مراحل مختلف 
ی
را طی میکند .به یاد داشته باشید کودکان از روشهای مختلف و
با سرعتهای مختلف یاد میگیرند ،پس صبور باشید و همواره
تالشهای فرزند خود را تشویق کنید.
ی را برای فرزندتان بخوانید که دوست دارد تا از
کتابهای 
این راه به خواندن عالقه مندشود!
خوانندگانی که نقش بازی می کنند
در حالیکه فرزندتان بزرگ می شود و رشد می کند ،عالقه مندی او
به کتاب ها و کلماتی که در اطراف خود می بیند آغاز می شود.
او ممکن است شروع کند به تقلید از شما کتاب را صحیح نگه
دارد ،به دقت صفحات آن را ورق بزند ،و با استفاده از تصاویر و
حافظه خود داستان ها را بازگو کند ،و وانمود کند که دارد کتاب
را می خواند .آنها همچنین تفاوت میان جلو و پشت یک کتاب را
یاد میگیرند ،درک میکنند که کلمات و تصاویر متفاوتند و این که
کلمات چاپی حاوی پیغام ها هستند.
شما می توانید به روشهای زیر فرزند خود را حمایت کنید:
• هر روز به همراه او کتاب بخوانید
•	کلیه تالش های آنها برای وانمود کردن به خواندن را تشویق و
تحسین کنید

کتاب خوانهای تجربی
در طول این مرحله ،فرزند شما اغلب از طریق نگاه کردن به
تصاویر و استفاده از حافظه خود داستان را بازگو میکند .آنها
همچنین برخی از لغات را تشخیص میدهند ،اما تمرکز آنها روی
مفهوم متن است تا روی خواندن درست هر کلمه.
شما می توانید به روشهای زیر فرزند خود را حمایت کنید:
•	هر روز به همراه او کتاب بخوانید
•	تشویق آنها برای کتاب خوانی و تحسین تالشهای آنها
•	صحبت کردن با آنها درباره صداها ،کلمات و ویژگیهای جالب
کتابها و متون دیگر ،مانند برچسب ها ،لیست خرید و روزنامه ها
•	صحبت با آنها درباره شخصیتهای کتاب و موضوع اصلی
داستان
•	تشویق آنها به ابراز نظرات خود درباره آنچه در داستان اتفاق
میافتد
•	داستانهای محبوب آنها را دوباره و دوباره برایشان بخوانید.

تلویزیون را خاموش کنید .وقتی چیزی وجود نداشته باشد
که حواس فرزندتان را پرت کند ،تمرکز کردن برای او
راحت تر خواهد بود.

•	به آنها نشان دهید که تصاویر به بازگو کردن داستان ها کمک
میکنند
• کتاب های محبوب آنها را دوباره و دوباره بخوانید  -آشنایی با
مطالب اعتماد به نفس را تقویت می کند
• وقتی اشتباهی میکنند از آنها انتقاد نکنید  -یادگیری خواندن مدتی
طول می کشد!

شما برگه های اطالعاتی بیشتری در مورد یادگیری در خانه را در
 education.wa.edu.auپیدا خواهید کرد.
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