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پیش از مکتب

خواندن :
یادگیری در خانه
مراحل خواندن
طفل شام در روند یادگیری خواندن مراحل مختلفی را می گذراند .مهم است
که به یاد داشته باشید اطفال به طریق و به درجات مختلف یاد می گیرند،
بنابراین صبور ،مثبت و پشتیبان بوده و همیشه تالش های آنها را تشویق منایید.

چیزهایی را که طفل تان از آنها لذت می برد برایش
بخوانید تا آنها عالقه به خواندن را یاد بگیرند!

خوانندگان تجربی
در این مرحله طفل تان اغلب از طریق دیدن تصاویر و با استفاده از آنچه از
داستان به خاطر دارد یک کتاب را می خواند .آنها همچنین بعضی از کلامت
را تشخیص داده می توانند ولی مترکز آنها بیشرت بروی معنای منت می باشد تا
اینکه بر روی خواندن درست هر کلمه باشد.
شام از این طریق به طفل تان کمک کرده می توانید:
•	همه روزه با آنها بخوانید

خوانندگان نقش بازی کننده

•	هرگونه تالش آنها را برای تظاهر به خواندن تشویق و تحسین منایید

همچنانکه طفل رشد و منو می مناید ،آنها رشوع به ابراز عالقه نسبت به کتابها
و کلامتی که در اطراف خود می بینند ،می منایند.

•	با آنها درباره صداها ،کلامت و خصوصیات جالب کتابها و منت های دیگر
مثل برچسب ها ،لیست های خرید و خربنامه ها صحبت منایید

آنها ممکن است با تقلید از شام رشوع منایند 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 ،وامنود به خواندن کتاب منایند .آنها همچنین فرق
میان روی و پشت کتاب را فراگرفته ،می فهمند که کلامت و تصاویر با هم فرق
دارند و اینکه کلامت چاپ شده حاوی پیغام ها می باشند.

•	با آنها درباره شخصیت های کتاب و داستان صحبت منایید
•	آنها را تشویق کنید تا در مورد اتفاقاتی که در داستان رخ می دهد اظهار
نظر کنند
•	داستانهای مورد عالقه آنها را مکررا بخوانید.

شام طفل خود را به طرق ذیل حامیت کرده می توانید:
•	همه روزه با آنها بخوانید
•	هرگونه تالش آنها را برای تظاهر به خواندن تشویق و تحسین منایید
•	به آنها نشان دهید که تصاویر در گفنت داستان کمک کرده می توانند
•	خواندن مکرر داستانهای مورد عالقه آنها -آشنایی اعتامد به نفس ایجاد
می مناید
•	عد م انتقاد از آنها زمانی که مرتکب اشتباه می شوند  -فراگیری خواندن
احتیاج به زمان دارد

شام درباره یادگیری در خانه ورقه های معلوماتی بیشرتی را در:
 education.wa.edu.auپیدا کرده می توانید
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تلویزیون را خاموش کنید .اگر چیزی برای منحرف کردن
حواس طفل شام نباشد مترکز حواس برای او آسانرت می گردد.

