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مهد اطفال

نوشتن وامالء :
یادگیری در خانه
نوشتن وامالء مهم می باشد!
صحبت کردن و گوش دادن  ،پایه هایی می باشند که بروی آنها،
نوشتن ،امالء و خواندن ساخته می گردد  .طفل شما با حضور در
مهد اطفال این و دیگر مهارتها را توسعه خواهد داد  .همچنانکه
اعتماد به نفس اطفال در صحبت کردن و گوش دادن افزایش می
یابد ،آنها شروع به یادگیری نوشتن می نمایند.
من چکار کرده میتوانم ؟
•	همه روزه با طفل خود بخوانید  .کلمات و کتابها را با هم
اکتشاف نمایید  ،و هنگامی که می نویسید آنها را نیز شامل
نمایید.
•	 همچنانکه با هم مصروف به خواندن می باشید  ،در باره کلماتی
که می خوانید صحبت نمایید  .بطور مثال کلمات هم قافیه مانند :
 batو  catو درباره صداهایی که درابتدای ادای کلمات ایجاد
می گردد صحبت نمایید.
•	اطفال خود را تشویق نمایید تا به شما در نوشتن یادداشت ،
ایمیل و لیست خرید کمک نمایند  .برای آنها قلم و کاغذ بگذارید
تا بتوانند نوشتن را در کنار شما تجربه نمایند.
•	 با هم بازیهای با کلمات مثل تطبیق نام یک حیوان با تصویرآن
را بازی کنید.

تلویزیون را خاموش نمایید .اگر چیزی برای منحرف کردن
حواس طفل شما نباشد تمرکز حواس برای او آسانتر می
گردد.
•	به طفل خود کمک کنید تا بتواند نام خود را تشخیص دهد .با
خواستن از آنها برای گوش دادن به اولین صدا در نامشان شروع
نمایید.
•	 درباره اولین حرف نام آنها صحبت کنید .آنها را تشویق نمایید
تا درجاهای دیگر شبیه آن حرف را پیدا نمایند  .به آنها کمک
نمایید تا حروف نامشان را نوشته کنند.

•	 در زمان پخت چاشت اینگونه سواالت را پرسان کنید  :آیا
چیزی را درمطبخ پیدا کرده می توانید که با صدایی مشابه
صدای نامتان آغاز شود؟
•	 مدت زمانی را با هم بگذرانید و حروف و کلماتی را که طفل
تان میداند جستجو کنید .شما این کارها را در خانه ،موتر ،دکانها
و درزمین بازی انجام داده می توانید.
•	یادگیری را به سرگرمی تبدیل کنید !

•	 مکتوبها و نقاشیهای طفل تان را در معرض نمایش بگذارید.
برای آنها یاداشت هایی نوشته کنید مثل  :من به تو افتخار می کنم !

اگر طفل شما به لسان یا لهجه دیگری صحبت می نماید،
آنها برای گوش دادن به صداهای زبان انگلیسی احتیاج
به زمان بیشتری دارند  .آنها برای شنیدن و تلفظ تمام
این صداها ممکن است به دو سال یا بیشتر زمان احتیاج
داشته باشند .

شما بیشتر پیدا کرده می توانید
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یک طفل دچار ناتوانی ،حسب معمول از تعامل نزدیک و
انگیزش حاصل از خوانده شدن داستانها و شعرهای کودکانه
مورد عالقه اش لذت می برد  .اگر طفل شما دچار ناتوانی
است مکتب از آنها درحین مشارکت در فعالیت های مناسب
با سطح توانایی شان حمایت کرده می تواند  .در باره ابزار،
تجهیزات و ایده های مناسب برای کمک به شما و طفل تان با
معلم او صحبت نمایید .

