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اعداد:
یادگیری در خانه
فهم ریاضی
اینها ایده هایی برای کمک به شام برای زنده ساخنت ریاضی برای طفلتان
میباشد:
•	هنگام استفاده از اعداد ،زمان ،موقعیت مکانی و اندازه گیری،
فکرتان را با صدای بلند بر زبان آورید تا طفلتان ببیند که ریاضی
می تواند تا چه اندازه مفید باشد .بطور مثال :مطمنئ نیستم که آیا
به اندازه کافی سیب داریم؟ و اجازه دهید تا برای اطمینان آنها را
شامر کنیم.
•	اطفال خود را به صحبت کردن درباره کاری که انجام می دهند
تشویق منایید .سوال پرسان منایید و اجازه دهید تا طفلتان نیز
سوال پرسان مناید .این به آنها کمک می مناید تا مفهوم چیزها را
فهمیده بتوانند و به آنها کمک می مناید تا بدانند که چکار
می کنند .این راه خوبی برای یادگیری می باشد.
•	طول اقالم موجود در داخل خانه و اطراف آن را مقایسه و دسته
بندی منایید .بطور مثال :کدام ظرف بلند ترین است؟ کدام جوراب
درازترین است؟ و آیا شام این پیاله ها را به ترتیب از کوتاه ترین
به بلند ترین در کنار هم قرار داده می توانید؟
• اطفالتان را به خواندن کاتالوگها تشویق منایید ،بطور مثال آنها
متام اقالمی را که کمرت از  5دالر قیمت دارند پیدا کرده می توانند.
اینگونه سواالت را پرسان منایید :ما با  10دالر چند عدد قوطی خرید
کرده می توانیم؟ و اگر شام  50دالر داشته باشید با آن چه چیزهایی
خرید کرده می توانید؟
•	آنها را به توجه و استفاده از نقش ها ی موجود در محیط تشویق
منایید ،بطور مثال نقش کاغذ بسته بندی ،سامان خانه ،گلوبند و
لباسها .با استفاده از مهره ها و قطعات نقشی را ایجاد منایید.
تلویزیون را خاموش منایید .اگر چیزی برای منحرف کردن حواس طفل شام
نباشد مترکز حواس برای او آسانرت می گردد.
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•	هنگام انجام فعالیتهای روزمره از طفل تان سوال پرسان منایید
تا آنها از سن کم رشوع به فکر کردن و صحبت درباره ریاضی
کرده بتوانند .اینگونه سواالت را پرسان منایید :آنها چند تا
هستند؟ آن در چه جهتی می باشد؟ آیا این در آنجا برابر می
شود؟ آیا برای همه ما به اندازه کافی موجود می باشد؟ وآن
چه اندازه کالن می باشد؟
•	طفل خود را برای کوشش منودن تحسین منایید حتی اگر
جواب آنها غلط باشد .اگر آنها جواب را منی دانند به آنها
فرصت دهید تا جواب را پیدا منایند .اگر شام جواب
را می دهید ،توضیح دهید که چطور جواب را پیدا کردید .این
اعتامد به نفس آنها در یادگیری را افزایش می دهد .به آنها
فرصت دهید تا فکر منایند و فرصت دهید تا سواالت شام را
جواب دهند .صبور باشید.
قانون طالیی 'کم و اغلب' را دنبال منایید  -روزانه چند دقیقه یادگیری در
باره اعداد ازیک جلسه  30دقیقه ای ریاضی بهرت می باشد.
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