این مسئله بسیار مهم است که به هنگام صحبت
با کودک خود با زبان رایج در خانه با او حرف بزنید.
پس از یادگیری و درک مفاهیم ،فرزند شما می تواند
انگلیسی این کلمات را نیز یاد بگیرد.

خواندن

کتابی برداشته و کودک خود را در آغوش بکشید و از او بخواهید در
مورد عکسهای درون آن کتاب برای شما صحبت کند و از این طریق
به توانایی خواندن کودک نو پا خویش کمک کنید .آنها را تشویق کنید
به چیزهای جالب درون هر صفحه توجه نمایند .از طریق پرسیدن
سوالهایی مانند اینکه چه اتفاقی در جریان است و چرا ،شما به
کودک خود کمک میکنید که از مفاهیم در پس عکسها پرده بردارد.
این بخشی از خواندن است.

 / Persianفارسی

اطالعات بیشرت

در صورت نیاز به اطالعات بیشرت در زمینه راه های کمک به
یادگیری و کسب سواد برای فرزند خود از ما دیدن کنید.
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یادگیری هر روز خواندن نوشنت و حساب (سواد و توانایی حساب کردن)

سواد خواندن و نوشنت

به زودی ،کودک ضمن استفاده از کلمات مختلف و صحبت در مورد آنچه
که فکر میکند در آن داستان در حال رخ دادن است ،رشوع به ورق زدن
کتاب در زمان مناسب میکند .مهم آنکه ،کودک از وقت گذرانی در کنار
والدین ،افراد بزرگرت در فامیل و یا مسئولین نگهداری خود لذت میربد و این
کار می تواند به پیشربد توانایی خواندن آنها نیز می افزاید.

وقت مشخصی را در کنار کودک نو پا خود رصف خواندن کنید

» در سوپر مارکت ها ،به هنگام دیدن عالمات راهنمایی و هنگامی که
کودک کتابی را انتخاب میکند و آن را ورق میزند ،از طریق خواندن و
تعریف آنچه بر روی برچسب ها و یا صفحات آمده به خواندن کودک خود
کمک کنید.
» برای خواندن کتاب از خود اشتیاق نشان دهید و از خواندن در کنار
کودک خود لذت بربید .هنگامی که لیستی تهیه میکنید ،در مورد
خواندن مطالب بر روی اینرتنت یا نقشه صحبت میکنید و یا در مورد اینکه
چگونه عالمت ها می توانند به ما اطالعات مهمی بدهند حرف میزنید،
کلمه خواندن را یاد آوری کنید.

www.education.sa.gov.au/parenting/greatstart

تارنمایی برای خانواده های که کودکان نوزاد تا  5سال دارند.

به توانایی برای معنی بخشیدن یا درک موارد زیر سواد گفته میشود
از وقایع ،اشیاء ،حرکات افراد ،تصاویر ،هرن ،فیلم ،صدا ،نوشته ها ،موزیک یا رقص.
نوزادن

نوزاد شما از بدو تولد رشوع به پرورش سواد و یادگیری میکند .آنها با کشف و
شناخت دنیای خود از طریق نگاه ،ملس و بازی کردن یادگیری را تجربه می کنند.
نوزاد شما از طریق نگاه کردن به چشمان شما ،حرکات صورت و تولید صداهای
نامفهوم با شما ارتباط برقرار می کنند .وقتی نوزادتان کلمات ،آواز و داستان هارا
به زبانی که در خانه با آن صحبت میکنید می شنود ،رشوع به فهمیدن معنای
کلمات در آنها می کند .کودکان خیلی پیش از اینکه بتوانند کلمات را ادا کنند
آنها را متوجه می شوند.

با انجام برخی کارها در خانه می توانید یادگیری را تشویق نمایید.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

مانند یک مکامله اصوات ساخته شده توسط کودک خود را تکرار کنید.
به هنگام پیاده روی به اشیاء اشاره نمایید.
آواز و شعرهای راجع به اعداد بخوانید و از موسیقی لذت بربید.
هرروز زمانی را برای خواندن کتابهای مصور با کودک خود رصف نمایید.
کتاب ها را جایی در دسرتس کودک تان نگهداری کنید.
به فرزند خود نشان دهید که او را میفهمید.
» کودک " -دا"
» شما "من آن ستاره را می بینم"
نام حرکات و احساسات را به زبان بیاورید تا کودکتان آن کلمات را به آنها
ارتباط دهد
از کلمات توصیفی استفاده کنید.
» کودک "-گربه"
» شما "-یه گربه بزرگ سیاه"
کلمات جدید را مورد تاکید قرار دهید".زیر پل"
در برنامه های کتابخانه کودکان رشکت کنید.

ایده های بیشرت GreatStart
برای این نوع فعالیتها

»» Dressing your baby
»» Splish splash I’m having
a bath
»» Getting ready for bed
»» Feeding baby
»» It’s windy out there!v
»» Baby obstacle course

کودکان نو پا ( 2تا  3سال)

در این دوره مغز کودک نو پا شما بسیار کنجکاو میباشد که دلیل آن در حال رشد
بودن مغز آنهاست .با جلب توجه کودک به آنچه دور و بر آنها میگذرد به فرایند فکر
کردن در آنها کمک میکنید .از طریق نقاش کشیدن ،تولید یک اثر هرنی ،ساخنت
و شکل دادن و یا انجام بازی هایی که در آنها کودک خود را در غالب قهرمان
هایش بازی میکند ،کودک شما افکار خود را با شما به اشرتاک گذاشته و یا رشوع
به ابراز وجود می کنند .با مشتاق نشان دادن خود نسبت به طرز تفکر کودک
نوپایتان ،به آنها در ساخنت اعتماد به نفس در ایجاد ارتباط کمک می کنید.

با انجام برخی کارها در خانه می توانید یادگیری را تشویق نمایید.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

وقتی را برای گفتگو با یکدیگر اختصاص دهید.
شعر های آوازین خاص کودکان را با آنها بخوانید.
از سواالتی که برای پاسخ به آنها به چیزی بیشرت از بله یا خیر نیاز باشد استفاده
کنید" .چی میتونی ببینی؟" وقت کافی برای فکر کردن به انچه باید بگوید را به
کودک خود بدهید.
با اصطالحات قافیه دار بازی کرده و با آنها از آن لذت بربید.
هر روز برای خواندن کتاب کودک خورا در آغوش گرفته و از تصاویر کتاب
به عنوان رسنخی برای پیش بینی اتفاق هایی که ممکن است بیافتد استفاده
کنید.
در زمان های حمام و یا مواقع خواب با استفاده از اسباب بازی هایشان داستان
رسایی کنید.
زمان های استفاده از آی پد یا تلوزیون را محدود کنید ،بهرتین روش یادگیری
کودکان از طریق بازی است.
به صدا های بیرون توجه کنید -پرندگان ،هواپیماها ،برگ درختان ،آب و باد.
به عالمتهایی مثل عالمت ( )Sبر روی تابلوی ایست توجه کنید.

ایده های بیشرت GreatStart
برای این نوع فعالیتها

»» Movin’, Grovin’ with rhymes
»» Reading together
?»» Is it bin night
»» Setting the table
»» Climbing up, up, up to the sky
»» Storytelling stones

پیش دبستانی ها ( 3تا  5سال)

فرزند شما به هنگام بازی با دیگران از آنچه با کمک شما یاد گرفته استفاده
می کند .آنها ممکن است از طریق حرف  ،هرن ،ساخنت ،رقص و نقش بازی
کردن ،آنچه در ذهنشان میگذرد را به نمایش بگذارند .آنها ممکن است رشوع
به درک کلمات ،کتابها ،موسیقی ،عالمات ،رقص ،بعضی نوشته ها ،اعداد و
فن آوری کنند .با ابرازعالقه به آنچه فرزندتان می گوید به آنها کمک می کنید
که به ایجاد ارتباط بیشرت تمایل پیدا کنند.

با انجام برخی کارها در خانه می توانید یادگیری را تشویق نمایید

» زمانی را برای انجام کارهای مختلف با یکدیگر مشخص کنید .به پیک نیک
بروید و به جمع آوری اشیاء بپردازید ،به مناظر ،بو و صداهای دور خود توجه
کنید.
» در مورد خاطراتتان با هم صحبت کنید"...اون موقع را یادته که".....

» وفتی کودک شما راجع به آنچه درحال درست کردن است با شما صحبت
میکنند به حرفهای او گوش کنید .استفاده از تخیل مهمرت از واقعی به نظر
رسیدن است.

» از نقش بازی کردن با یکدیگر لذت بربید .فرزند شما می تواند نقش مادر یا
پدر را بازی کند.

» کتاب های مورد عالقه کودکتان را دوباره و دوباره بخوانید تا فرزندتان بتواند
ان را از حفظ بخواند.
» به فرزدندتان کمک کنید تا به اعداد ،بزرگی ،مکان ،مسافت ،اشکال و
سمبولهای موجود در اطراف خود توجه کنند ،چیزهایی مانند نقشه ،عالمات
و اشکال انواع غذا.
» روی آی پد برنامه هایی را انتخاب کنید که خالقیت را ترغیب می کنند.

ایده های بیشرت GreatStart
برای این نوع فعالیتها

»» The paper’s here
?»» But why
»» Making marks
?»» What does that say
?»» How many are in there
»» Make your own books

