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مهد اطفال

خواندن:
یادگیری در خانه
مراحل خواندن
خوانندگان نقش بازی کننده
چنانکه طفل تان رشد و نمو می نماید ،آنها شروع به ابراز عالقه
نسبت به کتابها و کلماتی که در اطراف خود می بینند ،می نمایند.
آنها ممکن است با تقلید از شما شروع نمایند و کتاب را بطور
صحیح در دستان خود بگیرند و با دقت صفحه ها را ورق بزنند و با
استفاده از تصاویر و حافظه خود برای بازگویی داستانها وانمود به
خواندن کتاب نمایند .آنها همچنین فرق میان روی و پشت کتاب را
فراگرفته ،می فهمند که کلمات و تصاویر با هم فرق دارند و اینکه
کلمات چاپ شده حاوی پیغام ها می باشند.
شما طفل خود را حمایت کرده می توانید از طریق:
•	هرگونه تالش آنها را برای تظاهر به خواندن تشویق و تحسین
نمایید.
•	هرگونه تالش آنها را برای تظاهر به خواندن تشویق و تحسین
نمایید.
•	به آنها نشان دهید که تصاویر در گفتن داستان کمک کرده می
توانند.
•	خواندن داستانهای مورد عالقه آنها بطور مکررآشنایی و اعتماد
به نفس ایجاد می نماید.
•	عد م انتقاد از آنها زمانی که مرتکب اشتباه می شوند فراگیری
خواندن احتیاج به زمان دارد.
ایده هایی برای خواندن
زمانی که با طفل خود می خوانید:
•	از آنها بخواهید تا تصاویر را مشاهده نمایند و برای شما بگویند
که داستان ممکن است در باره چه چیزی باشد.

•	هر چند وقت یکبار توقف نموده و پرسان نمایید  :فکر میکنید که
پس از این چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ و چه چیز باعث می شود
تا اینطور فکر نمایید؟ جوابهای آنها را حتی اگر کامال صحیح
نباشد قبول نمایید.

شما درباره یادگیری در خانه
ورقه های معلوماتی بیشتری را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
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تلویزیون را خاموش نمایید .اگر چیزی برای منحرف کردن
حواس طفل شما نباشد تمرکز حواس برای او آسانتر می
گردد.
•	 به سواالت اطفال خود حتی اگر جریان داستان را قطع نماید
جواب دهید.
•	داستان گویی و خواندن را با تقلید صدای حیوانات مختلف و
تغییر صدایتان برای شخصیت های مختلف سرگرم کننده نمایید.
پس از خاتمه خواندن با طفل تان :
• درباره داستا ن صحبت نمایید.
• از آنها بخواهید تا داستان را برایتان بازگویی نمایند.
•	در باره اینکه چه اتفاقی رخ داد و درچه زمانی و کجا رخ داد
صحبت نمایید ،بطور مثال :شخص مورد عالقه شما در داستان
چه کسی بود؟

ایده هایی دیگر برای خواندن:
• در باره تصاویر کتاب صحبت نموده وازطفل تان بخواهید
تا داستان خودش را بسازد.
• برای شرکت در جلسات داستان گویی و به امانت گرفتن
کتابهای صوتی از کتابخانه محلی تان دیدن کنید.
• به طفل خود کتاب تحفه دهید.
• طفل خود را به گوش دادن برای صداهایی که در کلمات
تشخیص می دهند تشویق نمایید ،بطور مثال. sh :
• از طفل تان بخواهید تا به دنبال حروفی که ممکن است
بدانند از جمله حروف موجود در نامشان باشند.

