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مهد اطفال

اعداد:
یادگیری در خانه
فهم ریاضی
اینها ایده هایی جهت کمک به شما برای زنده ساختن ریاضی برای
طفل تان میباشد:
•	هنگام استفاده از اعداد ،زمان ،موقعیت مکانی و اندازه گیری،
فکرتان را با صدای بلند بر زبان آورید تا طفل تان ببیند که
ریاضی می تواند تا چه اندازه مفید باشد .بطور مثال:
مطمئن نیستم که آیا به اندازه کافی سیب داریم؟ و اجازه دهید
تا برای اطمینان آنها را بشماریم.
•	اطفال خود را تشویق به صحبت درباره کاری که انجام می
دهند نمایید .سوال پرسان نمایید و اجازه دهید تا طفل تان نیز
سوال پرسان نماید .این به آنها کمک می نماید تا مفهوم چیزها
را فهمیده بتوانند و به آنها کمک می نماید تا بدانند که چکار
می کنند .این راه خوبی برای یادگیری می باشد.
•	هنگام توصیف نمودن چیزها از ریاضی و اعداد استفاده نمایید
 .بجای گفتن :سطل ،شما می توانید بگویید :سطل  10لیرتی.
این به طفل شما کمک می نماید تا با کلمات مختلفی که برای
توضیح نحوه اندازه گیری چیزها از آنها استفاده می گردد،
آشنا شود.

مهم است به خاطر داشته باشید که میزان پیشرفت اطفال
مختلف می باشد.
صبور  ،مثبت و سازنده باشید.
مطمئن شوید که آنها را برای کوشش نمودن تشویق و
تحسین نمایید ،حتی اگر جواب آنها صحیح نباشد.
•	طفل خود را برای کوشش نمودن تحسین نمایید حتی اگر جواب
آنها غلط باشد  .اگر آنها جواب را نمی دانند به آنها فرصت
دهید تا جواب را پیدا نمایند  .اگر شما جواب را می دهید،
توضیح دهید که چطور جواب را پیدا نمودید  .این باعث ایجاد
اعتماد به نفس در یادگیری طفل شما می گردد .به آنها فرصت
دهید تا فکر نمایند و فرصت دهید تا سواالت شما را جواب
دهند .صبور باشید.
• تلویزیون را خاموش نمایید .اگر چیزی برای منحرف کردن
حواس طفل شما نباشد تمرکز حواس برای او آسانتر می گردد.

قانون طالیی را دنبال نمایید " کم و اغلب "  -روزانه
چند دقیقه یادگیری در باره اعداد ازیک جلسه 30
دقیقه ای ریاضی بهتر می باشد.
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شما درباره یادگیری در خانه
ورقه های معلوماتی بیشتری را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
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