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 نوشتن و حساب، راهنمایی ها در مورد خواندن
 
 

 شما طفلبرای کمک روزمره به 

 سال 12تا  0راهنما برای والدین اطفال 
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 وزارت تعلیم و تربیه و آموزشمنتشر شده توسط 

 2018 میملبورن 

 2016و آموزش(  تعلیم و تربیهایالت ویکتوریا )وزارت  ©

( و یا در  )وزارت تعلیم و تربیه و آموزشحق طبع و نشر این سند متعلق به حکومت ویکتوریا 
هیچ بخشی از این جزوه  اشخاص ثالث )مواد شخص ثالث( است. متعلق به ،از مواد بعضیمورد 
، 1968 حقوق طبع و نشرمصوبهبا مقررات  تمطابق درتکثیر شود، مگر به هیچ صورتی نباید 

 . اجازهکسب  ( یا بارا ببینید )زیر (NEALS) کاتبملی برای م علیم و تربیهمجوز دسترسی ت
 

مسئول اداره که  ییا یک سازمانفعالیت نمی کند دراسترالیا که برای سود  تحصیلییک موسسه 
برای مقاصد  ،غیر از مواد شخص ثالثاین جزوه، به مواد از می تواند ای است چنین موسسه 

 .استفاده کندموسسه  آنآموزشی 
. 

، شرقی ، ملبورنساختمان خزانه داری 2، وزارت تعلیم و تربیه و آموزشتوسط شده  تصویب
 3002ویکتوریا، 

 
 
 

 مقدمه
 

 چگونه از این جزوه استفاده کنم؟
 

رفاۀ ، ایمنی و صحت، انکشافر یادگیری، بتحقیقات نشان می دهد که خانواده ها بیشترین تأثیر را 
وی دن کرآماده  در تان طفلشما می تواند نقش مهمی در کمک به  ۀخانواد .خود دارند اطفال حال

  کتب ایفا کند.به م فتنپس از ردر موفقیت او و  کتببرای م
 

این جزوه راهنمایی ها و شیوه های مفیدی را ارائه می کند که می توانید با استفاده از آنها در 
و مهارت های یادگیری حساب طفل خود کمک  خواندن و نوشتنبخشیدن مهارت های  انکشاف

این جزوه فعالیت های سرگرم کننده، ارزان، قابل دسترس و عملی را فراهم می کند که می  کنید.
این جزوه همچنین سواالتی را ارائه می دهد که می  انجام دهید.با طفل خود آنها را د در خانه توانی

تان  طفلاین فعالیت های عملی به دادن انجام  توانید برای کمک به یادگیری از طفل خود بپرسید.
کند و به او کمک کند که خوب وی انکشاف کمک می کند که مهارت های عالی خواندن و نوشتن 

  صحبت کند و یک شنونده خوبی باشد.
 

مهارت  انکشافدر به طفل خود از طریق فعالیت های روزمره در خانه، شما همچنین می توانید 
 انکشاف برای، مانند شمار کردن و استفاده از اعداد، شناخت الگوها و استفاده از زبان حسابهای 

 .کمک کنیدوی درک ریاضی 
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که  فراهم می کند برای شماای فوق العاده فرصت های حساب خواندن، نوشتن و این فعالیت های 

برای طفل خود ارزش های کلیدی یادگیری مانند شور و شوق، استقامت و کنجکاوی سرمشق 
 .باشید

 
یا  کالنو مادر کالنپدر ،و فعالیت ها می تواند توسط خواهر و برادر بزرگتر راهنمایی هااین 

خواندن، نوشتن و تا بتواند مهارت های  به کار برده شودنیز  طفلزندگی  به نزدیکدیگر افراد 
 .دهد انکشافرا  حساب طفل

 
و از  2 صنف: از تولد تا شده استتقسیم  این جزوه به دو گروه فعالیت ها برای دو گروۀ سنی

خود بروید و به  طفلسنی و تحصیلی سطح  از نظربه بخش های مناسب  .6 تا صنف 3صنف 
دهید، اما انجام بفعالیت ها را انجام  همۀشما الزم نیست که  .توجه کنید داده شده هدایاتنکات و 

  .خواهد بخشیدرا بهبود  طفل تانهر روز، یادگیری فعالیت ها در این بعضی از دادن 
 

سالگی( و  8 تا تولداز  ) ویکتوریا ۀاولیهای  سالیادگیری و انکشاف چارچوب با  جزوهاین 
برای آنچه را که هر دو این که است  هماهنگ (10)سطوح پایه تا  ویکتوریا تعلیمیبرنامه 

، این در این جزوهشامل فعالیت های ، مشخص می سازد. دارد اهمیت اطفالهمه یادگیری 
 مکتبو  دورۀ اولیۀ طفولیتت اهر روز در خدمتقویتی مطالب استانداردها را انعکاس می دهد و 

 .گرددتدریس می 
 

 ویکتوریا مراجعه کنید به: های اولیۀ سالیادگیری و انکشاف چارچوب  موردبرای معلومات در 
VEYLD Framework 

 
The Victorian Curriculum Website :برای معلومات در مورد برنامۀ تعلیمی ویکتوریا به 

 .مراجعه کنید (وریاتویبسایت برنامۀ تعلیمی ویک) 

 
 به زبان اول خود اگر انگلیسی زبان اول شما نیست، شما همیشه می توانید به جای زبان انگلیسی

تحقیقات نشان می دهد که یادگیری دو یا چند زبان از  .مشارکت دهیدرا در این فعالیت ها  تان طفل
 مکتبو به آنها در  داشته باشد اطفال مزیت هایی برایزیاد  های طریقاز خردسالی می تواند 

 کامیاب شوند. مضامیندر تمامی کمک کند که 
 

 از کجا می توانم کمک بگیرم؟
 

  شما پرستار صحت طفل و مادر
 

شما مشوره بدهد و در به طفل  انکشافو  صحتمی تواند درمورد  پرستار صحت طفل و مادر
 هد.بد کند مشوره عاممی طفل شما را تحریک یادگیری که های  هطریقمورد 

 

http://www.education.vic.gov.au/Documents/childhood/providers/edcare/veyldframework.pdf
http://victoriancurriculum.vcaa.vic.edu.au/
http://www.education.vic.gov.au/Documents/childhood/providers/edcare/veyldframework.pdf
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 ،مربیان سالهای اولیه طفل شما

 ستان و معلم مکتبکودکمعلم 

می توانند در مورد این که چگونه می  ستان و معلم مکتبکودکمربیان سالهای اولیه طفل شما، معلم 
 .دهندبد، مشوره تان کمک کنی طفلتوانید به انکشاف مهارت های خواندن، نوشتن و حساب 

ستان یا معلم کودکتان، معلم  طفلولیۀ ابا مربی سالهای در مورد آنها موضوعاتی که می توانید 
 :صحبت کنید عبارتند ازمکتب 

 در خواندن، نوشتن و حساب طفل تانپیشرفت   •

می شما در خواندن، نوشتن و حساب در جهت آن کار می کنند و چگونه  طفل تاناهدافی که  •
 کنید کمکدر رسیدن به آنها را تان  طفلتوانید 

خود در مواردی که برای طفل شما دشوار  طفلاستراتژی هایی که می توانید برای کمک به  •
 است استفاده کنید

 ا به هدایات در این جزوه پاسخ داده است.شم طفلچگونه  •
 

 منابع آنالین

 The Victorian Premiers ‘Reading Challenge  چالش خواندن صدراعظم ایالتی(
کنندۀ دوران اولیۀ  شرکتخدمات . نجام می گرددتا سپتامبر ا چهر سال از ماه مارویکتوریا( 

 خود را در: طفلدر غیر این صورت می توانید  -می کنند نام شما را ثبت  طفلکاتب و م طفولیت

 Victorian Premiers' Reading Challenge ( صدراعظمچالش خواندن  )ایالتی ویکتوریا
 ثبت نام کنید. 

The Victorian Maths Challenge  ( چالش ریاضی ویکتوریا ) یک راه سرگرم کننده و
و مشکالت را با  مشغول گردندب برای خانواده ها است که بتوانند در ریاضیات زندگی واقعی الج

 هم بررسی کنند:

Victorian Maths Challenge )چالش های ریاضی ویکتوریا( 

پیدا کنید استفاده کنید به آموزش را )  Find Use Share Education (FUSE) وب سایت
کمپیوترهای خانگی یا از ارتباط با ابزارهای عالی یادگیری را ویکتوریا  ( حکومتاریداشتراک بگذ

خود  طفلکه می توانید با  می گردداین شامل بازیهایی می سازد. محلی شما آسان  کمپیوتر کتابخانۀ
 :تقویت کنیداو را مهارت های خواندن، نوشتن و حساب بازی کنید تا 

The Victorian Government’s Find Use Share Education (FUSE) 
website   (( اریدآموزش را پیدا کنید استفاده کنید به اشتراک بگذوبسایت حکومت ویکتوریا) 

است ینی معلومات عمومی و منابع برای والدحاوی همچنان وآموزشوزارت تعلیم و تربیه وبسایت 
 :دندار مکتب اطفالکه 

parents with young childrenThe Department's website resource for  
 ( خردسال اطفالبرای والدین با  وزارتوبسایت و منابع )

 

http://www.education.vic.gov.au/about/events/prc
http://www.education.vic.gov.au/about/events/vmc
https://fuse.education.vic.gov.au/
https://fuse.education.vic.gov.au/
http://www.education.vic.gov.au/earlychildhood/parents
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 در مکتب دارد: اطفالمعلومات عمومی و منابع برای والدین با  این وزارت همچنان

The Department's website resource for parents with children at school 

 مکتب(در  اطفالبرای والدین با و منابع وزارت وبسایت ) 

 

 

http://www.education.vic.gov.au/school/parents
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 : خواندن و نوشتنمکتب 2 از تولد تا صنف
 

 .تولد دارندبدو از  طفل خواندن و نوشتنهای زبان و مهارت  انکشافخانواده ها نقش مهمی در 
 

چقدر  او ۀخانواداین است که در یادگیري تا حد زیادي تحت تأثیر او  از جهان و توانایي طفلدرك 
  به مهارت های خواندن و نوشتن ارزش می دهد.

 
 ضامینشروع می کنند، نه فقط در م خواندن و نوشتندر  بیشتررا با مهارت های  مکتبکه  اطفالی

 .دارند بهتر کارآیی مکتبهمه مضامین در بلکه  مبتنی بر زبان مانند انگلیسی
 

  اشکال در سالهای اولیه به عنوان طیف وسیعی از فعالیت ها و که خواندن و نوشتن مهم است 
موسیقی، حرکت، رقص، داستان سرایی، هنرهای تجسمی و نمایش و از جمله  ارتباطبرقراری 

 .شوددر نظر گرفته  همچنین صحبت کردن، مشاهده، خواندن، نقاشی و نوشتن،
 

شروع باید خواندن در چند ماه اول پس از تولد  .خیلی زود نیست طفل تانبرای خواندن  هیچوقت
ندارید، به خواندن خاصی عالقۀ یا  خوانیدزیاد نمی به عنوان یک بزرگسال شما حتی اگر  .شود

را تحریک و  اوزبان انکشاف صرف کنید تا بتوانید  طفل تانارزشی را با  با زمانمهم است که 
   .تشویق کنیددر او را عشق به خواندن 

 
شما ممکن است تنها  .گپ بزنداو را تشویق کنید که بیشتر صحبت کنید و تر شهر قدر بیتان  طفلبا 

ارتباط  اوصحبت کنید و با  اوبیشتر با هر قدر ، به طوری که باشید طفلبرای منبع آن زبان 
مهارت  .بیشتر صحبت می کند وانیجدید را یاد می گیرد و با ر کلماتسریعتر او برقرار کنید، 

هر شما  طفلاین پیش بینی کننده مهم مهارت های خواندن و نوشتن هست، بنابر شفاهیهای زبان 
 .بهتر خواهد شد او عام خواندن و نوشتنبهتر صحبت کند، مهارت های  قدر
 

 یسرگرمیک تان همیشه می تواند  طفلیه در سال های اولخواندن و نوشتن به یاد داشته باشید، 
ارتباط برقرار کرده و  خود طفلهستند که با  مهمی، فعالیت های بازیگشت و گذار و زمان  .باشد

 تان طفلاست که  ییفعالیت های سرگرم کننده بهترین فرصت هاهمچنان،  .دیصحبت می کنبا او 
  .یاد بدهید گفتن چیزها برای جدید و روش های جدید  را کلمات

 

 صحبت کردن و شنیدن درتان  طفلکمک به 
 

 طفل تانصحبت کردن با 
 

را او زبان و گوش دادن مهارت های ، تان طفلبا داشتن به طور منظم صحبت کردن و تعامل 
 .زبان کمک می کنددر  اواعتماد به نفس ازدیاد می دهد و به  انکشاف

 
پخت و وقت هنگام صحبت کردن در مورد فعالیت های روزمره مانند خرید مواد غذایی، باغبانی، 
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، بسیا  وترم باکارهای خانه و مسافرت دادن صندوق پستی، انجام نامه ها از ، جمع آوری ذاغ پز
 .مشارکت دهیدهم تان را  طفل

 
درک  جریان گردشدر  گفتگو .سازدجدید را فراهم  کلماتدنیا یک نیز می تواند به گردش رفتن 

ممکن است شامل رفتن به پارک، باغ  به گردش رفتن .دسازغنی  را می تواندشما از جهان  طفل
 .هنری باشدها، کتابخانه ها و گالری های یم وحش، مرکز خرید، موز

 
 :سایر فعالیت های سرگرم کننده می تواند شامل موارد زیر باشد

 

تان را تشویق کنید که به آن  طفل .به اشتراک بگذاریدباهم فیه ها، اشعار و آهنگ ها را قا •
 .بپیوندد

را به اشتراک بگذارید و در مورد آن  و عکس های خانوادگی خانوادگیتاریخ های  •
 .صحبت کنید

 را که  که آنچه بخواهیدخود  طفلاز  .نگاه کنید یهای عکس یا کتاب های هنربه کتاب  •
 .دیبا ترکیب کنداستانی را باهم و توصیف کند اتفاق می افتد  در تصاویر

از  جمع کنید که با آنها چیزی را بسازد.خود  طفلبرای  خانگی را مقوا و وسایل دیگر •
 را می سازد.چه چیزی توضیح دهد که که  خواهیدخود ب طفل

  .صحبت کنیداست نگاه کنید و درباره چیزهایی که برای فروش « ایمیل ناخواسته»ه ب •

صحبت  ی آنهارادیویی یا پادکست ها گوش دهید و درباره محتواساده به برنامه های  •
 .کنید

)به عنوان « ؟چیست مخالف ...» خود بازی کنید، مانند  طفلرا با کلمات بازی های  •
)به عنوان مثال، « ؟چیست کلمه دیگری برای ...» و «( ست؟چیمخالف بزرگ » مثال، 

 (." ؟چیست  کلمه دیگر برای عصبانیت»
 

 شفاهی گویی داستان

 شما طفلمهارت های صحبت کردن و گوش دادن  توسعه دادنگویی یک راه عالی برای  داستان
تان را تشویق کنید  طفلبگوئید، یا  داستانشما خود یا  .دهدست و حافظه و تخیل او را گسترش می ا

 .بگوید داستانکه 

 چیزهای ذیل باشد: گویی ممکن است در مورد داستان

 شما طفلی  القهعاسباب بازی مورد •

 یکی دیگر از اعضای خانواده •

 حیوان خانگی •

 القه از یک کتاب یا برنامه تلویزیونیع مورد تخیلییک شخصیت  •
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 معروفیک شخص  •

 از حرفه های مختلف، مانند فضانوردان، آتش نشانان، پرستاران و معلمان افرادکار  •

 جهان خیالی با شخصیت های خیالی •

 .یک حیوان خیالی که می تواند صحبت کند •

 :کنیمذکر می شما  گویی داستانبرای شروع  راهنمایی رادر اینجا چند 

 .هیجان انگیز بسازید بازی انگشتروسک ها، یا ع ی مختلف،هارا با صدا داستان •

 .داشته باشیدو بازی تخیلی  گویی داستان دراستفاده  جهت تان طفلبرای لباس جعبه یک  •

 .شروع کنید عالقه داردتان  طفلبا آنچه  •

  شروع کنید. یک موقعیتبا خلق یک شخصیت و  •
 

 خود درخواندن کمک کنید طفلبه 

 خواندن با هم 

شما را افزایش  طفلدانش کلمات  ،خواندن .دهیدارزشمند است که باید انجام  کارخواندن یک با هم 
به و در هنگام استفاده از زبان به آنها اعتماد  وسیع می سازداز جهان را شما  طفلمی دهد، درک 

نوشته شده گفته شده و کلمات بین کلمات است که راه مهمی یک خواندن  ،ناهمچن .ددهمی نفس 
 برقرار کرد. ارتباط

 :توجه کنیدچند نکته عمومی به در اینجا 

کتابخانه  بهگویی  داستانزمان شرکت در جلسات  جهتو خواندن باهم، و کتاب برای انتخاب  •
را خواندن  لذتاست که کتابخانه یک راه عالی  گویی داستانزمان جلسات  .برویدمحلی خود 

 .بگذاریدبه اشتراک در یک محیط گروهی  تان طفلبا 

ها یا داستان های چند رسانه ای را با  کتالگکتاب ها، مجالت، که تان را تشویق کنید  طفل •
 .انتخاب کنید عالقه خودتوجه به 

خواندن قبل از خواب یک عادت خوب  .اختصاص دهیدبرای خواندن  ی رامانهر روز زدر   •
 داشته باشیدباید است که 

 .تواند کلمات و تصاویر را ببینیدبشما  طفلکه موقعیت دهید خود را طوری   •

 کنید که کمک حرکت بدهید تا به طفل خود انگشت خود را در سراسر صفحه با هر کلمه   •
 .شناسایی کندکلمات و صداها را 

و  به اشتراک بگذارید کلماتو  افکارکتابهای تصویری بدون کلمه را برای ایجاد تخیل،  •
 نامگذاری و توصیف کنید.چیزهای موجود در تصاویر را 
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به زبان این کمک خواهد کرد که عشق  د.به دنبال قافیه، ریتم یا تکرار در کتاب ها باشی •
 .گردد ایجادفرزند شما در 

. این بکشیدیا صدای شخصیت ها را  بگیریدقیافه تان،  طفلخواندن داستان برای  گامهن •
 لذت ببرد. از خواندن او کرد که کمک خواهد

به عنوان مثال کلمات و تصاویر، جلد جلوی،  - کنید اشاره مهم یک کتاب خصوصیاتبه  •
 یا عنوان. فهرست،صفحه 

 کنید. جستجوت اکلمات را با استفاده از فرهنگ لغ •

یا همه  بعضیرا تشویق کنید تا  اواحساس اعتماد به نفس داشته باشد،  طفل تاناگر  •
 را به عهده بگیرد.خواندن 

اجازه دهید بدون وقفه  اوخواندن خویش اعتماد به نفس داشته باشد، به درشما  طفلاگر  •
اشتباهات می توان بعد از در بارۀ . می آیدبا اعتماد به نفس به دست  روانی. ندبخوا

 کرد. صحبتیا در دفعات بعدی یک بخش خواندن 

، سرعت رای او می خوانیدد. وقتی که بنبه سرعت خود بخوا اجازه دهید که طفل تانبه  •
 سرمشق قرار دهید. رامناسب 

 بخواند. ها را دوباره کتاب خود فرصت بدهید تا طفلبه  •

که هر سال از  چالش خواندن صدراعظم ایالتی ویکتوریارا تشویق کنید که به  طفل تان •
ماه مارچ تا سپتامبر انجام می گردد، اشتراک کند. خدمات شرکت کنندۀ دوران اولیۀ 

 طفلدر غیر این صورت می توانید  -شما را ثبت نام می کنند  طفلطفولیت و مکاتب 
چالش خواندن ) Victorian Premiers' Reading Challenge خود را در:

 صدراعظم ایالتی ویکتوریا( ثبت نام کنید. 

 : بپیوندیددر کتابخانه محلی خود  مکتبکتاب قبل از  1000 ه برنامۀب •

Library Victoria 1000 Books State  ( کتاب 1000کتابخانه ایالت ویکتوریا) 
 

 در حل کردن کلمات مشکلتان کمک کردن به طفل 
 

مشکل ، شما شروع به خواندن برای شما می کند، اغلب با کلمات طوالنی و پیچیده طفلهنگامی که 
این کار به او کمک را حل کند.  کلمات دشوار که مهم است که به طفل خود وقت بدهید .پیدا می کند

سواالتی پرسیدن با نتواند در صورتی که  اما .بخشدمی کند تا مهارت های خواندن خود را بهبود 
 :ها به او کمک کنیدمانند این 

 ؟می دهدمعنی کدام کلمه برایت  .نگاه کن عکسبه   •

 ؟شروع شودحرف  آنکه ممکن است با می بینی  عکس دررا چه چیزی  .نگاه کن عکسبه   •

تولید چه صدایی ( حروفیا )د؟ این حرف شوکلمه شروع می این ( یا حروف)کدام حرف  با •
 ؟کندمی 

http://www.education.vic.gov.au/about/events/prc
https://www.slv.vic.gov.au/live-learn/literacy-initiatives/1000-books-school


10 

 

 تولید می کند؟در وسط کلمه است؟ این حروف چه صدایی  (فوحرحرف )یا چه   •

 چه صدایی تولید می کند؟( یا حروف)در آخر کلمه است؟ این حرف ( یا حروف)کدام حرف  •

 صداها را با هم ترکیب کنید تا یک کلمه بسازید؟ آیا می توانید این •
 

کار و کلمه روی این  اوچگونه که بپرسید  طفل تاناین است که از دیگر یک استراتژی خوب 
یاد می گیرد  مکتباز شما و از که او استراتژیهای خواندن مجدد این به تقویت  مشکل را حل کرد.

 .کمک می کند
 

 در بارۀ کتاب گفتگو
 

درباره کتاب قبل، در جریان و  .مورد محتوا و معنی کتاب ها بخش مهمی از خواندن استبحث در 
به اشتراک بگذارد و با شما خود را  افکاررا تشویق کنید تا  طفل تانبعد از خواندن صحبت کنید و 

 .از او سؤاالتی درباره کتاب بپرسید
 

 از سؤاالتی می آید که شما می توانید قبل، در جریان و بعد از خواندن کتاب بپرسید: بعضیدر زیر 

 ؟ممکن است باشددر مورد چه این کتاب به پوش کتاب نگاه کن. فکر میکنید  •

 دهید؟می شرح  را داستان شروعچگونه شخصیت  •

 احساس می کنید؟ هچشما اتفاق می افتد کتاب ی که داستان محلدر مورد  •

 چیزی در تصاویر اتفاق می افتد؟چه  •

 آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟در به نظر شما  •

 خواهی در وضعیت مشابه چه کار خودتاین کار را انجام داده است؟ داستان چرا شخصیت  •
 ؟کرد

 ؟داین شخصیت را دوست داریشما یست؟ چرا کخصیت مورد عالقه شما در داستان ش •

 ست؟کدام اکتاب این بخش مورد عالقه شما در  •

 ؟بگوییآیا می توانید داستان را با کلمات خودت دوباره  •

 حداکثر استفاده از صفحات نمایش

به باال )کتاب  دربارۀ در طی گفتگو طفل تانشما می توانید از همان سؤاالتی که ممکن است از 
یا فیلم هایی که ( مانند کارتون ها)بپرسید برای بحث در مورد برنامه های تلویزیونی ( نگاه کنید

در خواندن و رسانه های بصری، عنصر کلیدی  فهمیدن .استفاده کنیدنیز باهم تماشا می کنید، 
 .شما است طفل نوشتن

خواندن  بهشما  مشغول کردن طفلبه  که همچنین تعدادی از بازی های عالی در اینترنت وجود دارد
 می کند. کمک
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 این بازی ها شامل این ها می گردد: 

که باعث بهبود آگاهی از صداهای کلمات و ( Phonics)تلفظ و هجای کلمات بازی های  •
در  هر یکی از حروف تلفظ کردناز  است عبارت تلفظ و هجای کلمات .خواندن متن می شود

 .این صداها برای ایجاد کلمه قرار دادنباهم یک کلمه و سپس 

 های درست نویسی ، نشانه گذاری و بازیدستور زبان •

 کلماتبازی های  •

آنالین شما  یبه شروع جستجوکه  ذکر می شود بکوتاه از وبسایت های خو لستدر اینجا یک 
 : می تواند کمک شودبرای بازی ها و سایر منابع 

• Department of Education & Training -FUSE  -Home Page   ( صفحه
 وزارت تعلیم و تربیه و آموزش – آموزش را پیدا کنید استفاده کنید به اشتراک بگذارید -اصلی 
 ((اولیۀ طفولیت یا بخش شاگردان ابتدایی را انتخاب کنید )دوران

• ABC Education  تعلیم و تربیه تلویزیون(ABC) 

• MonsterACMI Story   داستان هیوال(ACMI) 

• Play School Story Time ABC TV  مکتب بازی وقت داستان تلویزیون(
ABC) 

 FUSE  -Taking Small BYTES Card Deck- گرفتن بایت های کوچک )
)Department of Education & Training (  گرفتن بایت های کوچک دسته کارت          
          ( وزارت تعلیم و تربیه و آموزش – آموزش را پیدا کنید استفاده کنید به اشتراک بگذارید -

با است که برای شما  لیوری دیجیتافنافعالیت های نوع  100این شامل نیز یک منبع عالی است. 
این همچنین حاوی راهنمایی ها در مورد استفاده عاقالنه و  .کنید و گفتگوهید انجام د تان طفل

 . است لیوری های دیجیتافنااز  محفوظ
 

 بخوانید با همرا دنیا 

 .دیبا هم بخوانآنها را د یمی توان تان طفلشما و که  ی استاز حروف و کلمات جهان پر

 :فعالیت ها می توانند شامل موارد زیر باشند

هنگام خواندن  .خود نشان دهید طفلخواندن برای اهداف روزمره را به  اهمیتمهم است که  •
های خرید، برچسب های مواد غذایی،  لست، کارت های تبریک، تقویم ها، پخت و پزدستور 
هم را  طفل تان، نقشه ها، روزنامه ها، ایمیل ها، عالئم، پیش بینی آب و هوا و وبسایت، هدایات

بخوانید با هم غذا را پخت به عنوان مثال، شما می توانید یک دستور در خواندن شامل سازید. 
ید هبخوا طفل تان از یا شما می توانید د.دنبال کنیرا خود  طفلتهیه غذای مورد عالقۀ و مراحل 

از پاکت باز می کنید، در هنگامی یا هنگامی که می خرید را  مواد خوراکهقلم خرید هر  که
 تیک بزند.خرید بخواند و آنرا  لست

https://fuse.education.vic.gov.au/
http://storymonster.acmi.net.au/
http://www.abc.net.au/tv/programs/play-school-story-time
http://fuse.education.vic.gov.au/?ZY2GMP
http://fuse.education.vic.gov.au/?ZY2GMP
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 .وقتی آنرا می خورید حروف آنرا با هم بخوانید وپخته کنید  سوپ الفبا •

های کاغذ بنویسید و آنها را در  پارچهر روی را ب اتکلمکنید. بازی باهم شکار کلمه را بازی  •
کلمه را پیدا آن بخواهید که  طفل تانو از  را بگویید یکی از کلمات .اطراف اتاق قرار دهید

 .کند

چسپدار نوشته و بر روی چیزهای اطراف خانه قرار دهید تا ذ غکایاداشت هایی را بر روی  •
 یاد بگیرد. را بخواند و طفل شما هر روز بتواند کلمات جدید 

 نوشتن در تان طفلکمک به 

ین اولین قدم مهم است و باید ا .شروع می شود رسم کردننوشتن و درهم و برهم یادگیری نوشتن با 
خود را برای  طفل نوشتن الفباکردن درقبل از شروع به تمرین  کهاین است  گام بعدی .شودتشویق 
کوچک را یاد ، بزرگ وحروف شکلهر دو  -تشویق کنید است  حروفمانند که شکل های  نوشتن
 .کلمات کوتاه را بنویسد بارا تشویق کنید که جمالت  طفل تانبعد از این،  .بگیرد

 :استاین استراتژی  .بنویسید اومی توانید برای شما شما هنوز نمیتواند بنویسد،  طفلاگر 

 .صحبت کنداو است عالقه  بخواهید که در مورد یک تجربه یا چیزی که مورد طفل تاناز  •

 .دسیه شما بنویکمی خواهد را بخشی از مکالمه کدام ید که پرسب طفل تاناز  •

 .استفاده کنید اواز زبان  .دیرا بنویس او اتنظرشما صحبت می کند،  طفلکه  یهمانطور •

را  هیا از آنها بخواهید نوشت دوباره بنویسدشما رای بخواهید که آنچه را که نوشتید ب طفل تاناز  •
 .بخواند

 ه مطابقتبا نوشتبسازد که یا چیزی را را رسم کند شما ممکن است بخواهد یک عکس  طفل •
 داشته باشد.

خود را تشویق کنید تا بعضی یا تمام نوشتن را  طفل تان، کندهنگامی که احساس اعتماد به نفس 
  :به کار گیریدمی کند، موارد زیر را شروع شما به نوشتن  طفلهنگامی که  د.انجام ده

به کار این  .بدهدجستجو برای را  اتینظر بعضیشما  طفلبه موضوع را به بحث بگذارید تا  •
 .اطمینان میدهد که شروع به نوشتن کند او

 .دهیدب دیانیاز داشته باشد، به آن که ممکن است را ای  کلمهخود هر  طفلبه  •

سپس  .تشویق کنید خود را طفل همروی یک موضوع مشابه در کناربا نوشتن شما می توانید  •
 .خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارید و در مورد تفاوت ها بحث کنید همی توانید نوشت
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 :توجه کنیددر هنگام نوشتن تان  طفلکلی برای کمک به  راهنماییچند به در اینجا 

برای نوشتن و میز  کتابچه، کاغذ یا پنسلمنابع الزم مانند قلم،  شما طفلاطمینان حاصل کنید که  •
کمک می  اوبه  طفل تان پنسلقلم و نگهداری خاص برای « جعبه نوشتن»ایجاد  داشته باشد.

 .ببیندکند تا نوشتن را به عنوان یک فعالیت مهم 

 .که با صدای بلند بخواند کمک کنیدخود  طفل به •

اورا به  افکارایجاد کند که ی را یا کوالژ رسامیتصویر، یک را تشویق کنید تا  طفل تان •
 .دهدبنشان صورت دیداری 

این به آنها  .دیدهبدر خانه خود نشان با افتخار برجسته  جایخود را در یک  طفلهمیشه کار •
 .د و اهمیت نوشتن را نشان می دهددهمی به نفس اعتماد 

برای الهام  .استفاده شود ننوشتمحرک " ایجاد کنید تا به عنوان نظر" یا "پوشه نظریک "کیسه  •
از مجالت،  شده ، اشیائی مانند عکس ها، تصاویر برشننوشتبیشتر برای  اتنظربخشیدن به 

   چیزی دیگری را جمع آوری کنید.، یا هر جزوه ها، تکت های سینما

 عالقه هانوشتن درباره تجارب و 

 :شامل این ها گرددموضوعات ممکن است 

به  .تولد، یا یک سفرجشن یک در مورد یک تجربه اخیر، مانند یک عروسی یا  هیک نوشت •
گزارش یک تهیه فعالیت های روزانه،  گوییمی تواند منجر به باز یمعنوان مثال، سفر به موز

امروز آموختم"، یک داستان من که  یدر مورد دایناسورها، گزارش در مورد "بهترین چیز
 ها گردد. از نمایش هشدنوشته  لستاز دایناسورها یا یک ای کوتاه در مورد یک خانواده 

شما می تواند یک پوستر یا یک مقاله کوتاه در مورد یک  طفل عالقه او است.مورد چیزی که  •
 خود بنویسد. عالیقسرگرمی یا سایر

 داده استورد بحث قرار او در این اواخر مای که خاطره رویا یا  •

 نوشتن خالقانه

از آنجا که نوشتن خالقانه سرگرم کننده است، این یک راه عالی برای پرورش عشق به نوشتن 
ئل ادر تفکر انتقادی و حل مسه است که شدثابت که ، شما طفلتخیل نیروی این همچنین به  .است

به عنوان یک منبع باهم خوانده اید شما می توانید از یک کتاب که اخیرا . کمک می کندت، مهم اس
 .چیزی جدید ایجاد کنیدیک یا استفاده کنید الهام 
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 :نوشتن خالقانه عبارتند از ات در موردنظراز  بعضی

 یک داستان کوتاه را در قالب کارتونی ایجاد کنید •

 .و حباب های گفتاری و گفتگو ایجاد کنید قطع کنیدتصاویر افراد را از مجالت  •

 بفرستید.را به یک ماجراجویی کوتاه  اوو را ایجاد کنید ابرقهرمان خود  •

الهام یک داستان منبع ، مانند نقاشی ها و عکس ها، به عنوان سایتدر وبموجود از آثار هنری  •
 .استفاده کنید

سلول در نوشتن جمالت و  ، به این ترتیب کهایجاد کنیدیا یک کارتون بنویسید یک داستان باهم  •
 به نوبت کار کنید. های کارتونی

ه عنوان )ب ی را دنبال می کندشخصیت است که یک هدفیک داستان ساده شامل یک ساختار  •
مثال: پیروزی در مسابقه فوتبال؛ پیدا کردن یک سگ گمشده؛ نجات جهان(؛ اما در رسیدن به 

باشد این ساختار می تواند پایه ای برای یک داستان کوتاه  .این هدف با مشکالت مواجه است
  .نویسیدبهم که با

 برای نوشتن هر روز در خانه هایی فرصت

 شما باشد.هر روز باید فعالیت  مانند خواندنخانه،  در طفل تاننوشتن با 

 :گیریدببه کار نوشتن  در موردرا ذیل ات نظراز  بعضی

 .اضافه کنید لست دررا اقالم جدید یا  نوشته کنیدخرید  لست •

 .داشته باشیدیک تخته برای نوشتن و خواندن پیام های خانوادگی  •

 .بنویسد شیادآوری ها برای خودبدهید تا  داریادداشت های چسبکتابچه یا یک به طفل خود  •

 .کنید ترتیب و نوشتههفتگی خود را با هم غذای  لست •

 بنویسید.شرح زیرعکس  خودگی در آلبوم عکس خانواد برای عکس ها •

 .بنویسیدبرچسب  طفل تانهای برای آثار هنری و خالقیت  •

 .و آنها را روی یخچال قرار دهید بسازیدکلمات ناطیسی قم حروفبا استفاده از  •

 .یاداشت های تشکری بنویسیدکارتهای تبریک، کارتهای تولد، و  •

 .بنویسیدرا در آن خود و رویدادهای خانوادگی  بگذاریدجای آشکار تقویم خانوادگی را در  •
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                                           مکتب:  2از تولد تا صنف 
 حساب

تحقیقات به ما می گوید که نوزادان دارای ظرفیت  .ی زمان یادگیری سریع استطفلاولین سالهای 
 انکشافدر را شما نقش مهمی  خود، طفلاولین معلم  به عنوان .ذاتی برای درک اعداد هستند

 .خود از سنین پایین بازی می کنیدطفل مهارت های یادگیری 

 آنها انکشافبرای یادگیری و را پایه مهمی  اطفال بهمهارت های حساب دادن زود هنگام انکشاف 
این کمک می کند تا آنها برای زندگی روزمره، از جمله حل مشکالت عمومی و  .دکنمی فراهم 
 .آماده گردند پول اب معامله

 مرتبط کردن .استاعداد، اشکال، الگوها، اندازه، زمان و اندازه گیری شناخت ریاضی شامل 
در زمین  -ست ههمه جا دریاضی ر .ریاضیات با تجارب روزمره آسان و سرگرم کننده است

 .بازی، در مغازه ها و در خانه

زیادی نیاز اعداد به تجارب و صحبت کردن در مورد  رسم کردن، کردن ، شمارندر ساخت اطفال
شما ممکن  .دهد توسعهشما کمک می کند تا این مهارت ها را  طفلفعالیت های این بخش به  .دارند

 یادکتب یا م نکودکستاخود،  اولیه طفولیت مراکزشما در  طفلکه  یاست احساس کنید که ریاضیات
 طفل تانمی توانید  با آنهم شمااما  .بودشده تدریس  است که به شما ریاضی آنمتفاوت از  گیرندمی 
عداد و اخود توضیح دهید که چگونه  طفل هبدادن  ارتباطبا  .کنید کمک به شیوه های زیادرا 

 ما است. روزهر بخشی از زندگی  شمارکردن

 نیدریاضی کار کباهم  درخانه

 گفتگو دربارۀ ریاضیات

بازدید از زمین بازی و  .مربوط به ریاضیات مهم استخاص مهارت های زبان ایجاد  اطفالبرای 
این مهارت ها فراهم  انکشاف دادنرا برای  یو معنی دارغنی خانه، زمینه های کردن در یا کمک 
 مؤثربطور این اصطالحات و زبان  ازبتواند شما  طفلالزم باشد تا  مدتیممکن است  .می کند

 .یادگیری آینده است درجدی  کمکریاضی  گفتگوی، اما قرار گرفتن در معرض استفاده کند

  :زبان ریاضی انکشاف دادناز فعالیت ها برای  بعضی

که  خواهیدب طفل تانمثال، از  طور .خاص استفاده کنید اتاصطالح از ن چیزهاخواستنگام ه •
 .بگیرد الماریآرد از  امییک کیلوگر یک خریطۀشیر یک لیتری از یخچال و یا  وتلیک ب
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هنگام پخت و پز، در مورد اندازه های مختلف استفاده شده، مانند قاشق چای خوری، میلی  •
 .صحبت کنید پرخالی و  ات در موردنظردربارۀ  .کنید صحبت پیالهلیتر، لیتر و 

از ، وقتی که شرح بدهیدخود را  طفل تاحرک، نیدصحبت و بازی کباهم راه رفتن، وقت در   •
این به می چرخد.  بازیمیله های  پایه ها می لغزد و " زیر" و "در بین" می آید،"باال کتاره "

 .آگاهی فضایی را درک کندزبان مربوط به که شما کمک می کند  طفل

" و "متفاوت" یکسانمفاهیم مانند "کمک می کند که شما  طفلبه فعالیت ها دسته بندی کردن  •
مواد کردن دسته بندی به عنوان یک فرصت برای  ( recycling) از بازیافت .کند را درک

مواد  هایضایعه مثال، کاغذ، پالستیک،  طور .استفاده کنید دانی در زباله برای انداختن
 .غذایی و ضایعات عمومی

 شمار کردن

 .است خردسال اطفالیکی از اولین تجربیات ریاضی برای  شمارکردن

 اطفال .آغاز می شود عدداعداد اغلب با یک آهنگ یا قافیه مورد عالقه و تکرار نام  گفتن رفتنیادگ
 .می گویندکنند تشخیص و شناسایی را با دیدن  تک تک اعداداین که اعداد را قبل از نام اغلب 

ذکر می  شمارکردن هب طفل تان مشارکت دادنبرای ها و راهنمایی ها فعالیت  تعدادی ازدر اینجا 
 شود:

 www.youtube.com در این آهنگ ها و قافیه ها که همه ی آنها در شمارکردنبه توالی  •
 :یافت می شود، گوش دهید

o پنج مرغابی کوچک Five Little Ducks 

o ده در تختخواب Ten in the Bed 

o 1 ،2 ،3 ،4 ،5یک وقتی من ماهی زنده گرفتم ، 

o ده بوتل سبز Ten Green Bottles 

o  پنج شادی کوچک Five Little Monkeys 

o  1 ،22 ,1 ، بستن کفش من, Buckle My Shoe 

با شمار کردن تمام اشیاء در یک گروه شروع می کنند، به عنوان مثال انگشتان دست و  اطفال •
 .خود، زینه های خانه و یا اسباب بازی های شانپا، دکمه های لباس های 

مجموعه ای از اشیاء، آنها شروع به پیوند دادن هر شی با  ردنبه شم اطفال کردن با پیشرفت •
با گرفتن نام عدد آن شی را که با آن خود را تشویق کنید که  طفلدر ابتدا،  می کنند. یک عدد

 مطابقت می کند، لمس کند.
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ممکن است اشیا را در می کنند، از اشیاء  ییک گروه شمارکردننگامی که شروع به هاطفال  •
 شمارقادر خواهند بود آنها  ز مدتیا بعد کمک کند.ه آنها ترتیب بدهند تا در شمردن بیک خط 

 .اشیاء شروع کنند ترتیب دادنبدون  شیرا از هر  کردن

، از اعداد مختلف به عنوان نقطه شروع برای اعتماد به نفس پیدا کرد طفل تانهنگامی که  •
 طفل تانکنید. از شروع  10یا  6 را از دنشمربرای مثال،  .استفاده کنید شمارکردنتمرین 

عدد  یکپس از  و کدام عددقبل  کدام عددبپرسید که . شمار کند عقب و جلوبخواهید که به 
 .می آیدمعیین 

 روزانه شمارکردن

 :مانند شامل سازید،خود  شما می توانید شمار کردن را در فعالیت های روزمره

 .خود بخواهید قطعات را حساب کند طفلکنید و از  قطعمیوه را به شش تکه  •

 .صبحانه تهیه کرده اید، شمار کند برایرا که  نان برشتهتکه های  •

 .کند شماررا روی میز پنجه تعداد کل لوازم کارد و  •

 .کند ر، شمامسافرت می کند بسیا  موترتعداد افرادی که در  •

 .شمار کند سرکتعداد خانه ها را در طول هنگامی که در کنار سرک راه می روید،  •

 .شمار کند رابرای رفتن از آشپزخانه به حمام  تعداد قدم ها •

 کردن )به عنوان مثال، شمارتمرین کنید خود طفلغذایی با  خرید مواد کردن را هنگام شمار •
 .(خریطه می اندازیدبه  کهتعداد سیب های 

 .، صحبت کندکه کشیده انددر عکسهای چیزهای که تعداد در مورد را تشویق کنید که  طفل تان •

 شکار اعداد

اعداد که  خواهیدخود ب طفلاز  .شماست طفلبرای  البیک فعالیت سرگرم کننده و ج اعداد شکار
تالگ های ، تقویم ها، روزنامه ها، کعالیم، نمبر پلیت موترشماره به  .اطراف شما پیدا کند را در

 .بگویداعداد را های خرید، عالئم سرعت و خانه ها نگاه کند و 

 قطعه بازیاستفاده از 

 .همیشه یک فعالیت سرگرم کننده است، به خصوص در روز بارانی و یا در تعطیالتقطعه بازی 

 شما می توانید:

 .را با قطعه بازی کنید  "Snap"اعداد مانند مطابقتبازی  •
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 ترتیب دهد.کوچکترین  بهبزرگترین از به بزرگترین یا  یناز کوچکتر ااعداد روی قطعه ها ر •

 

 کردن دکان بازی

و در  پیاده کندریاضیات را در دنیای واقعی  یرییادگ طفل تانکمک می کند تا کردن دکان بازی 
این است کردن یک راه برای دکان بازی  .دهد انکشافعین حال مهارت های اجتماعی خود را نیز 

 در اینجا چند راهنمایی و فعالیت ذکر می شود: .خود بسازیدکه یک دکان کوچک را در خانه 

کرده و نوشته  دارکاغذ های یادداشت چسب را در و قیمت ها کردهغذا و مواد خوراکی را جمع  •
 بریده و بچسپانید. های خرید تالگاز کرا ، یا قیمت ها آنها را برچسب گذاری کنید

 .و کارت صحبت کنید نوتدر مورد چگونگی پرداخت در مقابل اقالم با استفاده از سکه،  •

 استفاده کنید.از دکان کوچک از پول بازی برای خرید و فروش مواد  پول کاغذی بسازید یا •

استفاده  و از آنها در دکان کوچکرا جمع آوری کنید برچسب قیمت ها رسیدهای قدیمی یا  •
 کنید.

نشان داده ی که در آنها حیوانات و افراد ،سکه های مختلف، از جمله شکل آنها مشخصاتبه  •
 .یدایجاد کنسکۀ مالشی و کاغذ  در مورد تفاوت ها صحبت کنید با پنسل .توجه کنید شده است

از ترین( یا وتاه ترین تا ک بلنداز  را از نظر ارتفاع )یی را تشویق کنید که اقالم غذا طفل تان •
 .دهد ترتیب)ارزانترین به گرانترین(  قیمتنظر 

غذا ها مانند جعبه  وزن کردنبرای  دکان کوچکآشپزخانه را به در اندازه گیری مقیاس های  •
 .دهیدب ترتیببر اساس وزن را مواد کنید و  مرسومیا کیسه برنج کیسه ای چای 

 هابازی کردن بازی

به تان  طفله مشغول کردن بکمپیوتری بازی های  باریاضیات  نساختسرگرم کننده و تعاملی 
 .کمک می کندریاضیات 

 :ذکر می شود نظردر اینجا چند 

شناسایی اشکال، اعداد در  تان طفلبرای کمک به را " و یا بازی های دیگر سجاسوبازی "من  •
 .بازی کنید و الگوها

نگام ه .استتمام خانواده به ریاضی  مشغول ساختنبازی های تخته ای یک راه جالب برای  •
به تعداد خانه های در تاس بشمارد، را تعداد خال ها انداختن تاس به طفل خود کمک کنید که 

   .توقف کندبعد و که در تاس نشان داده شده حرکت کند 

را برای تعیین تاس روی صورت  خال هایممکن است تمام شما  طفلهنگام استفاده از تاس  •
به طور اتوماتیک ارزش روی  کردن بدون شمار اوبا گذشت زمان،  .شمار کند مجموع اعداد

 .دمفهمی تاس را صورت 
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یک راه (   Victorian Maths Challenge)ویکتوریا صدراعظم ایالتی چالش ریاضی  •
برای خانواده ها است که در ریاضیات زندگی واقعی شرکت کنند و  البسرگرم کننده و ج

چالش ریاضی  )  Victorian Maths Challengeمشکالت را با هم بررسی کنند:
 (ویکتوریا

کوتاه از وبسایت های خوب  لستیک  ذیلدر .خود بازی کنید طفلبا اعداد را آنالین بازی های  •
  :برای منابع است شمابرای کمک به شروع جستجوی آنالین 

o Education & TrainingDepartment of  -FUSE  -Home Page                           
دوران  هبرگتب/ ) (و آموزش تعلیم و تربیهوزارت  - FUSE - صفحه اصلی) 

 (اولیۀ طفولیت شاگردان ابتدایی را انتخاب کنید

o ABC Education -Resources for Primary and Secondary Students  
 (ABCتربیه تعلیم و  – لیسهابتدایی و  شاگردانبرای  )منابع

o ICT Games Educational games for Infant and Junior school 

children (ی هایزباICT  و بازی های آموزشی برای نوزادان )اطفال خرد سال 

 بازی با اشکال

همچنین  .دهد انکشافشما را از اشکال مختلف  طفلبازی با اشکال کمک می کند تا آگاهی 
 .دست و چشم آنها را بهبود می بخشدبین هماهنگی 

 :در اینجا چند راهنمایی و فعالیت ذکر می شود

و یا اسباب بازی های مرتب )معمای چینی( اره منبت کاری اره مویی، تنگرام )معما( پازل  •
 به اورا آگاهی فضایی مهارت های حل مسائل و و شما کمک می کند  طفلشکل به  کنندۀ

 .آموزش می دهد

، انحنال با اشکابه عنوان مثال،  و نام گذاری کند. ببیندرا  شباهت ها و تفاوت های بین اشکال •
 .دار یا لبه کنج دار

سته د کرده و به گروه هابرش رسم کند و بعد آنها را مختلف  اشکالکمک کنید که  طفل تانبه  •
 این گونه ترتیب داده است.توضیح دهد که چرا این شکلها را  خواهیدخود ب طفلاز  کند.بندی 

 کنید.اشکال مختلف استفاده  شناساییبرای خمیر بازی و کوکی ها برش کننده از  •

مربع یا کلکین ، گردرا تشویق کنید که اشکال را در زندگی روزمره خود، مانند توپ  طفل تان •
 .تشخیص دهد را توقف" شش ضلعی " ۀعالم

با  ل، نیم و تقارناشکا، ها بسیاری از مفاهیم ریاضی، از جمله زاویه یکاغذ طیاره هایساخت  •
 می کند. هم ترکیب

اندازه گیری با و  کردتر پرواز  زیاد کدام طیارهپس از تکمیل، شما می توانید مقایسه کنید که  •
 ی ایجاد کنید.سرگرمها فاصله 

https://fuse.education.vic.gov.au/
http://education.abc.net.au/
http://www.ictgames.com/resources.html
http://www.ictgames.com/resources.html
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با استفاده  .، از بلوک های ساختمان استفاده کنیدبسازید یک برجبا استفاده از قطعات ساختمانی  •
برج اول متفاوت  ازکه بسازد ی را بخواهید که برج دیگر طفل تان، از قطعاتاز همان تعداد 

 باشد.

 هانقش ساختن 

مهارت های مهم ریاضی برای بررسی اعداد، اشکال و قرینه سازی ها  نقش هاشناسایی و ساخت 
 .است

 :فعالیت ها عبارتند از

ز و یساختمان ها، ظروف، کارت و م ،بسته بندی ، کاغذها بر روی لباس قابل دیدهای  نقش  •
و  ی. یک کتاب یاداشت ایجاد کنید تا در جریان کار هنردهید و توضیحشناسایی را  کوچ

 دستی به آن مراجعه کنید. کارهای

 نقشساختن  خودطفل برای استفاده کنید و یا ظروف  از گیره های رنگین، قطعه ها، مهره ها •
خودش که ، از آنها بخواهید کسب اطمینانپس از دهد. ادامه  کنید تا طفل شما آن راشروع را 

 .بسازدرا  نقشی

طفل ی کف زدن ایجاد کنید و از نقشیک  .قرار دهید شعرهاها را در نقش سعی کنید تعدادی از  •
 .خود را ایجاد کند نقشو سپس کند پی اکآن را بخواهید که  تان

از آنها برای  .و توصیف کند بسازد، رسم کندهای خود را نقش را تشویق کنید تا  طفل تان •
  .کارت های تبریک استفاده کنید کناره های

 حرکت با ریاضیات

 :ت بدن برای شمار کردن استفاده می کنندااز حرک اتنظراین 

 .کنید حساببازی  را در توپ لگد بههر زدن  •

خیز ها را که به ... می سپس تعداد  خیز الزم است که به ... برسید.تعداد چه برآورد کنید که  •
  رسید حساب کنید.

تا پارک های خود را هنگام باال شدن از زینه یا قدم زدن از چوکی قدم خود تعداد  طفلبا   •
 را حساب کنید.بازی لخشک سامان 

در خود با یک دوست خود وزن موازنه ایجاد برای را راه هایی که  خواهیدخود ب طفلاز  •
 ( پیدا کند.see-saw)اندلچو

 .استدر آنها شامل هنگام جست و خیز کردن کردن  که شماربخوانید قافیه ها و آهنگ هایی را  •

 اندازه گیری چیزها

.ضروری استبسیار  طفل تاناندازه و مقیاس برای درک ریاضی  فهمیدن  

 ذکر می شود:در اینجا چند راهنمایی و فعالیت 
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 .خود از یک نمودار اندازه گیری دیوار استفاده کنیدۀ برای اندازه گیری قد افراد خانواد •

کدام قضاوت کند که کمک کنید که  اوصحبت کنید و به  اواطراف  چیزهایخود درباره  طفلبا  •
 .استبزرگتر یا کوچکتر، بلندتر یا کوتاهتر 

برای این تار از که باشد.  اندازه ایهر ه ب –ید کنخود برش  طفلرا برای  یک تارقطعه ای از  •
     در خانه خود استفاده کنید تا دریابید چه چیزی طوالنی تر یا کوتاه تر از چیزهااندازه گیری 

است  درازی عینبه که هر چیزی را که  خواهیدخود ب طفلاز  .است "اندازه گیری تاررشته " 
 .شناسایی کند

، قاشق چای خوری، چوب جگ آب، پیالهروش های دیگر اندازه گیری، مانند استفاده از یک  •
 .کنید بررسیرا  بلیستیا طول ا پ ۀزاندا، شیریخ

او  بلندتر از اسباب بازی مورد عالقه کهبسازد قطعاتی یک برج از  کمک کنید که طفل تانبه  •
 شمار کند.برای اندازه گیری ارتفاع برج تعداد کل قطعات را که خواهید خود ب طفلز ا است.

 مدتکند یا یک  شدورترین فاصله را پربرآورد و اندازه گیری کنید که چه کسی می تواند  •
  یک جگ را پر کند.می تواند یا چند دکمه ا بایستد، پطوالنی روی یک 

برآورد کنید، سپس بررسی  .کنید پیدا پر کردن و خالی کردنمختلف را با  ظرف هایاندازه  •
 گنجایش دارد.کنید که کدام بیشتر یا کمتر 

باران  پیمانهاستفاده کنید و یک  کهنه وتلاز یک ب. کنید یاداشتتغییرات هوا و زمان روز را  •
 بسازید.برای اندازه گیری و نظارت بر میزان بارندگی 

 
 سوال برای تحقیقپرسیدن 

 :ریاضی بپرسیددر  اوخود سؤال هایی مانند سوال های ذیل را برای تشویق  طفلاز 

 ببینید؟ یدمی توانرا  شکل هاییچه  •

 می توانیم ... را اندازه گیری کنیم؟ گونهچ •

 می کنیم؟را پیدا نصف  چگونه •

 بهترین راه برای به اشتراک گذاشتن ... چیست؟ •

 ؟برسم...  بهاز ... می توانم چگونه  •

 ؟بازی حفره یا گازنزدیکتر است: یک کدام  •

  ؟که بیفتد اینقبل از می توانید بسازید چقدر بلند یک برج را  •
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 :6 صنفتا  3 صنف
 

 نوشتن و خواندن
 

جدید و  اتنظربه او را کتاب ها  .ستا شما طفلبرای  خیلی جالب زمانچند سال اول خواندن یک 
 .می کند انکشافاو و تخیل  سازدمی  آشنادنیاهای جدید 

تا جایی که می  قایل گردد. آن ارزشبه شما نیز  طفل تامثبت صحبت کنید بطور درباره خواندن 
یا  بعضیتشویق کنید تا  او رااحساس اعتماد به نفس کند،  اوهنگامی که  .بخوانید طفل تانبا توانید 

 انجام دهد.خود خواندن را  تمام

سعی  ،همچنین .تاکید کنیداو  یع خوانیسربر هنگام خواندن آنها همیشه صبور باشید و سعی نکنید 
  .یدباش طفل تانزیاد بخوانید تا سرمشق خواندن برای تا حد امکان نیز شما کنید خود 

در بحث ها  دادن اومشارکت  .می آموزدشما بیشتر درباره جهان  طفلاین سالها زمانی است که 
 در آن را خود را بهبود می بخشد و به آنها کمک می کند تا جهان و موقعیت  اومهارت های گفتاری 

 .درک کند

نوشتن خوب توانایی  .خواهد کردنیز شروع به نوشتن با اعتماد به نفس بیشتر شما  طفلدر این سالها 
و  کتبارتباط برقرار کند و شانس موفقیت خود را در م شما را قادر می سازد تا به طور موثر طفل

در مورد هر قدر بیشترممکن است جایی که را تشویق کنید تا  طفل تان .حرفه های آینده افزایش دهد
 .بنویسد گوناگون خودعالیق موضوعات و

مطابق با عالقه شما  طفلاجازه دهید  .باشد البج وهمیشه می تواند سرگرم کننده  خواندن و نوشتن
و بازی در تمام فعالیت ی سالم سرگرم مقدارهمیشه  کتاب و فعالیت های خود را انتخاب کند وخود 

 عشقخواندن، صحبت کردن و نوشتن به شما کمک می کند که  طفلاین امر به  .نیدتشویق کرا ها 
 .داشته باشد

 

 کنید کمک در صحبت کردن و گوش دادن طفل تانبه 
 

 تان  طفلصحبت کردن با 
 

بیشتر از  فهمبیشتری و با  روانی، با به پیش می رودابتدایی  کتبم درشما  طفلکه  یهمانطور
 .دجهان صحبت می کن

 :کردنروان صحبت بیشتر برای تقویت  راهنمایی هابعضی از 

 نامه ها، جمع آوری غذادر مورد فعالیت های روزمره مانند خرید مواد غذایی، باغبانی، پخت  •
 دخیل سازید.را  طفل تان با موتر شخصی یا بساز صندوق پستی، انجام کار خانه و مسافرت 

یک سوال کلی مانند در جواب  .بپرسیدسواالت خاص  اوخود در مورد روز  طفلاز سعی کنید  •
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واالت سد کرد. ی"خوب" را دریافت خواه مانندچطور بود؟" به احتمال زیاد یک کلمه  ات"روز 
چه »یا « چیست؟ۀ اربدر  می خوانیدخود درس  صنفکه در ی را کتاب»مانند بپرسید خاص 

  " انجام دادید؟ در وقت غذای چاشت کاری را امروز 

نظر  .خود را در بحث های خود در مورد حوادث روز یا رویدادهای جاری دخالت دهید طفل •
 دانش کلماتبه آنها کمک می کند تا دیدگاه های مختلف را درک کند و کار این  .بپرسیدرا آنها 

 .خود را افزایش دهد

صحبت  عالقه نشان دهید.می بیند و می نویسد خواند، می  طفل تانکه به همه انواع متون  •
شما کمک کند که آنها  طفلایجاد کند و به  یکردن در مورد متون می تواند بحث های معنی دار

 بداند.را مهم 

یک به عنوان اینها می تواند  عالقه نشان دهید. می خواند کتبشما در م طفلبه موضوعاتی که  •
 .باشدبرای بحث بزرگ تخته خیز 

 .کندو احساسات روزمره خود بحث  کالتمشدر مورد خود را تشویق کنید تا  طفل •

شما کمک می کند  طفلاین به . برای بررسی احساسات دیگران از سواالت و بحث استفاده کنید •
 .ایجاد کندهمدلی که برای دیگران 

در  خصوصجهان، بمورد در  طفل تانز سواالت و گفتگوها برای گسترش تجربه و دانش ا •
 .استفاده کنید به گردش رفتنحین تجربیات جدید یا 

 
 بحث در مورد اخبار و رویدادهای جاری

شما بیشتر از اخبار و وقایع جاری آگاه می شود. بحث در مورد اخبار و  طفل ،با بزرگتر شدن
 .شما از جهان را غنی سازد طفلرویدادهای جاری می تواند درک 

نقادانه فکر در مورد یک رویداد  است کهشما  طفلکردن یک راه موثر برای تشویق  سوال کردن
 پرسیدنسوال در هنگام بحث در مورد مسائل اجتماعی،  .و می تواند به ایجاد همدلی کمک کند کند

 .دهد انکشافرا  مهارت زبانی خودشما کمک می کنند تا  طفلهمچنان به 

تواند شامل این می بپرسید  جاریرویداد یک سواالتی که ممکن است هنگام بحث درباره یک خبر یا 
  :ها باشد

 ؟شدرویداد چه سبب این فکر می کنید چه شما  •

 ؟از آن متاثر خواهد شدمردم چگونه فکر می کنید  •

 عادالنه است؟آیا این  •

 ؟عمل خواهد کرد /فکر چنیناین مردم که چرا شما فکر می کنید   •

 چه اتفاق خواهد افتاد؟بعد فکر می کنید  •

 کرد؟ حلچگونه می توان مشکل را  •
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 :بحث شما انکشافاز فعالیت های دیگر برای  بعضی

پس نظرات س .با هم بخوانیددر همان موضوع را نظرات مختلف، چندین مقاله  دانستنبرای  •
 .مختلف را مورد بحث قرار دهید

متفاوت موقف  آن موضوعدر مورد  طفل تان، شما و مناظره کنید در مورد یک موضوع •
 .بگیرید

 کنید.بحث در مورد آن و  وع دانلود کنید وبه آن گوش بدهیدضدر یک مو یی راپادکست ها •

کار در انکشاف دادن این  .قرار دهیدبحث مورد را ؟" چه می شد اگر"سناریوهای مختلف  •
 .کمک خواهد کردمهارت حل مسایل و تخیل طفل شما 

 

 کنید کمک درخواندن تان طفلبه 

 :توجه کنیددر اینجا به چند نکته در تشویق خواندن 

حتی اگر  ،ادامه دهید باهم خواندن بهابتدایی  آخر دورۀ مکتبتوصیه می شود که در سال های  •
 .خواندمی شما به طور مستقل  طفل

انتخاب ی را امانت بگیرد، تمدید و تا بتواند کتاب های زیاد ببریدخود را به کتابخانه محلی  طفل •
، هفته های خواندن مستقل را تشویق مکتبابتدای تعطیالت  تان به کتابخانه در طفل بردن .کند

 .می کند

 .نیز کتاب به امانت بگیردخود  مکتبرا تشویق کنید تا از کتابخانه  طفل تان •

 اینمجموعه ای از کتاب های یا  کتاب دیگریک ، ای عالقه داردنویسنده به یک شما  طفلگر ا •
 .نویسنده را پیدا کنید

عالقه خود  مورد مصوردر مورد نویسنده یا در وبسایت خود را تشویق کنید که  طفل تان •
  .بخواند

و کشن ، اعلمی تخیلی داستان، تخیلیژانرهای مختلف مانند خود را به خواندن  طفل •
 .کنید آشناماجراجویی 

متفاوت از قبیل اشعار، اشعار موسیقی و نمایشنامه های کوتاه های را به خواندن متن  طفل تان •
 .کنید آشنا

روزنامه یا دایره المعارف آنالین  .بخواند تخیلیغیر موضوعات را تشویق کنید که  طفل تان •
شما ممکن است عالقه مند به کتاب های تاریخی یا  طفلممکن است یک شروع خوب باشد، اما 

 .مشهور مورد عالقه خود باشدورزشکار زندگی نامه های هنرمند و 

 نفهمدکنید تا کلمات را که ممکن است  تشویقخود را به استفاده از یک فرهنگ لغت  طفل •
 .جستجو کند

دارد نیز را که نیاز به خواندن به سن خود شما بازی های ویدیویی مناسب  طفلاجازه دهید  •
 .بازی کند



25 

 

تا  چکه هر سال از ماه مار ویکتوریا صدراعظم چالش خواندنرا تشویق کنید که به  طفل تان •
در غیر  -می کنند نام شما را ثبت  طفل کتب های اشتراک کنندهم بپیوندد.، ادامه داردسپتامبر 

 .نام کنید ثبت صدراعظم ویکتوریاچالش خواندن خود را در:  طفلمی توانید شما این صورت 

 .ببینیدبعدا در این بخش " را نوشتنخواندن و از غنی ایجاد یک خانه  بخش " انهمچن •
 
 زدن در بارۀ کتاب پگ
 

کمک می کند تا بیشتر در مورد محتوا و معانی شما  طفلکتاب استراتژی مهمی است که به  گپ
، خواندن و نوشتن، 2 صنف تولد تااز در قسمت قبلی، فکر کند. کتاب های مورد عالقه خود 

شخصیت )نگاه کنید به و در مورد طرح  یادآوری معلوماتسواالت چت کتابی عمدتا مربوط به 
ابتدایی  مکتبدر خود وقتی که  طفلاز  رااین سواالت  که مهم استهم هنوز  بود. (15صفحه 

، هنگام بحث در مورد به پیش می رودابتدایی  در مکتبشما  طفلکه  یهمانطوربپرسید.  است
، می خواندبه طور مستقل  شما طفل ی کهمورد کتاب، یا هنگام بحث در می خوانیدهم کتابی که با

 .سواالت بیشتری را اضافه کنید

  شامل این ها گردد: از سواالت دیگر ممکن است  بعضی

 شخصیت اصلی در داستان تغییر می کند؟ شخصیت چگونه تغییر می کند؟ آیا •

 بود؟می خواهد  هپایان این کتاب را تغییر دهید، چ بتوانیداگر شما  •

 ؟چیستکه پیام اصلی داستان چه فکر می کنید شما  •

 نظر شما در مورد پیام اصلی داستان چیست؟ •

 آیا می توانید داستان یا پیام را به یک رویداد یا مسئله دیگر مرتبط کنید؟ •

 ؟دیده می توانندچگونه دیگران آن را متفاوت  •
 

 تان درنوشتن طفلکمک به 

ابتدایی به پیش می رود، او به نوشتن قطعات خالقانۀ طویل  مکتبشما در  طفلهمانطوری که 
 و تشویقی  تخیلیغیر در صدد نوشتنو شروع خواهد کرد  گوناگوندیگر، نوشتن در ژانرهای 

 شد.خواهد 

 :شما در این سالها عبارتند از طفلنوشتن  در کردننکات کلی برای کمک  بعضی

پخت این شامل نوشتن دستور  .روزمره ادامه دهیدمهارتهای در مورد نوشتن  در اوتشویق  هب •
 .می گرددخرید و کارت های تبریک  لست، پیام های خانوادگی، غذا

 .اتاق آرامیک یک محل مناسب برای نوشتن داشته باشند، مانند یک میز در  اوکه  اطمینان یابید •

 .آماده سازیدبرای او رنگی مختلف را  هایو کاغذ و پنسل های رنگیمانند قلم ها  نوشتنلوازم  •

ی که می در مورد موضوعهمیشه مفید خواهد بود که قبل از اینکه شروع به نوشتن کند،  •
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 طفلبه نوشتن  درواعتماد به نفس  نظردادن  دراین  .کنید صحبتخود  طفلبا  خواهد بنویسد
 .کمک می کندشما 

، شما ممکن است بخواهید چند می خواهد بنویسد شما طفلی که پس از بحث در مورد موضوع •
گسترش  نقاط رامی توانند این  اوسپس  .بنویسید اوداستان برای کمک به  نقاط طرحاستدالل یا 

  .دهند

خود را به نوشتن خالقانه در ژانرهای مختلف مانند فانتزی، واقع گرایی و ماجراجویی  طفل •
 .کنید تشویق

 متنرا تشویق کنید تا انواع مختلف متون ادبی مانند اشعار، نمایشنامه های کوتاه یا  طفل تان •
 .فیلم بنویسدبرای های 

 .به عنوان تخته خیز در نوشتن خالقانه استفاده كنیدشما خوانده است  طفلكه از كتابی  •

خود را تشویق کنید  طفل شد.تمرکز خواهد  لیسهدر  خصوصبه  مکتبنوشتن تشویقی در بر  •
 .خود را درباره مسائل خاص بنویسد افکارتا نظرات و 

اصالح به شما نشان دهد، کار خود را نوشته خود را را تشویق کنید که قبل از اینکه  طفل تان •
 کهخود  طفل خواستن ازته او با معنی است. همچنین باید اطمینان حاصل کند که نوش او کند.

 .روش خوبی برای پیدا کردن اشتباه در نوشتن استبخواند بلند  خود را با صدای نوشته

 .کمک می کند ییاشتباهات امالاصالح ت به ااستفاده از فرهنگ لغ •

 .کمک می کند طفل دانش کلماتستفاده از اصطالحنامه به گسترش ا •
 

 :از فعالیت های سرگرم کننده عبارتند از بعضی

داشته باشد که در آن احساسات و  یاداشت روزانهکتابچه را تشویق کنید که یک  طفل تان •
 .تجربیات خود را ثبت کند

را تشویق کنید که نظر خود را در رابطه با  طفل تان .یک کتاب یا فیلم را بنویسد مروری بر •
 .، به شما ارائه دهدبهبود خواهد یافت فیلم چگونهخوب و بد، و  نقاط

انتخاب از کتاب ها و اشعار  تصادفیرا بطور وعبارات  سطر 20. " ترتیب دهیدشعر پیدا شد " •
 ترتیب دهید.  شعر جدیدشکل به سطرها را و این کرده 

 معنا در  ی کهمختلف و تغییرات سطرهای ند دادندر مورد امکانات مختلف پیوکردن  بحث •
 .می کند می تواند سرگرم کننده باشد ایجاد

باید ممنوع کارخانگی طرف روشن است مانند "که دارای دو موضوعی را بدهید  طفل تانبه  •
مخالفت یا در موافقت  او چند پاراگراف که حاوی استدالل های کهخود بخواهید  طفلاز  .شود" 

 .دیاست، بنویس آن با

بخواهید خالقانه در  او، از استرا به پایان رسانده ی رمان یا فیلم در این اواخرشما  طفلاگر  •
از  لسله، یک دنباله کوتاه بنویسد، یا یک سدیگرممکن است یک پایان  او .دبنویسآن  مورد
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 .را از دیدگاه شخصیت بنویسد روزانه یاداشت های
 
 نوشتن و ایجاد کردن دیجیتالی 

به   برای دادن بهترین شانس موفقیت  .وری دیجیتالی زندگی می کنیمااکنون ما در جهان پر از فن
شود و از فناوری های مختلف  آشناشما با فناوری  طفل، مهم است که خواندن و نوشتندر  طفل تان

 .و خالقیت خود استفاده کند اتنظربرای به اشتراک گذاشتن 

 :انجام دهد عبارتند از طفل تاناز فعالیت هایی که ممکن است  بعضی

از قبیل سرگرمی، یک تیم ورزشی یا یک رویداد تاریخی  خاصبه عالیق یک وبسایت با توجه  •
 .است ایجاد کند اوکه مورد عالقه 

 .بنویسدخود یک سرگرمی و یا عالقه مورد بالگ در ویک  •

یی فلم یا ضبط ویدیو تبلیت، موبایلن وفیلم بنویسد و سپس فیلم را با استفاده از تلفمتن کوتاه یک  •
 رای اصالح فلم و ایجاد عنوان استفاده کند.بویرایش از نرم افزار  برداری کند.

صدا ضبط تلفون موبایل، تبلیت یا ضبط بنویسد و آن را با استفاده از برای رادیو کوتاه  متنک ی •
  .کند

کوتاه برای رادیو بنویسد و آن را با استفاده از تلفون موبایل، تبلیت یا ضبط صدا  داستانیک  •
هیجان و احساسی برای ایجاد حالت  یصوتی دیجیتال اثراتیا پس زمینه موسیقی  .ضبط کند

 .انتخاب کند

 .بنویسدایمیل ها یا پیام های فوری به اعضای خانواده  •

تعطیالت به خانواده در مورد یکی از  نمایشیک سالید برای ایجاد یا  نمایشاز نرم افزار  •
 .استفاده کنداست، عالقه شخصی  که موردچیزی  بارۀدر یا خانوادگی 

 
 پروژه های خانواده

 
 .از فرصت استفاده کنید و تمام خانواده را در خواندن و نوشتن مشارکت دهید

 :از پروژه های خانواده می تواند شامل موارد زیر باشد بعضی

 به دوستان یا اعضای خانواده ایمیل بنویسید •

 را باهم در سایت های اجتماعی خود ییپیام هابرای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان،  •
 .بنویسید

 .بخوانیدها را باهم کتاب از  ه ایلسلس •

خوانید تا بدانید چگونه کار می اهم بجدید را بی از لوازم خانگی ای مربوط به یکراهنمایی ه •
 .کند

 ن ثبت کنید.در یک مجله یا در یک بالگ آنالی خود را یا تجارب سفر خانوادگیرویدادهای  •
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 اجرا کنیدو آن را برای خانواده و دوستان خود یک نمایشنامه بنویسید  •

 .را با هم بنویسید و فیلم بسازیدای فیلمنامه  •

مثال، یک  طور، به در موردو یک آلبوم را بخوانید، انتخاب و جمع آوری کنید مقاالت خبری  •
 .بسازید، تیم ورزشی، حیوانات مورد عالقه و یا فعالیت های اوقات فراغت

را  ، و آزمونها(brain-teasersز)مغه های آزار دهندجدول کلمات متقاطع، پازل کلمات،  •
 باهم حل کنید.

در فروشگاه های را کتاب های ارزان  باهم آنالین مرور کنید. را کتابخانه ها و کتابفروشی ها •
 ج جستجو کنید.گارا در خیریه و فروش

جزوه عمومی، نقشه ها و  ترانسپورت تقسیم اوقات، از جمله خواندن گردش رفتنبه برنامۀ  •
  .را باهم آماده سازید های معلومات

 
 کنید ایجاد غنی از خواندن و نوشتنیک خانه 

 
خواندن، را فراهم می کند که در شما هر فرصتی  طفلبه  خواندن و نوشتنایجاد یک خانه غنی از 

شما را تشویق می  طفلاین نوع محیط،  .داشته باشدمشارکت نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن 
 .کند تا این مهارت ها را به عنوان بخش مهم و طبیعی هر روز مورد توجه قرار دهد

 
 :سواد وجود داردبا در اینجا چند نکته برای ایجاد یک خانه 

ه عنوان یک شما خواندن را ب طفلتعداد زیادی کتاب، دیدن ا ب .تعداد زیادی کتاب .کتابها •
 خواهد داشت.برای خواندن  یفعالیت عادی می بیند و همیشه چیزی جدید

و برچسب  اتکلمالفبا، خواب غنی زبان با الفبا و پوسترهای یک اتاق خود در خانه  طفلبرای  •
  .ها ایجاد کنید

 ترتیب بدهید. طفل تانکتاب های دادن برای نمایش را یک قفسه کتاب  •

 تا، تشک هاو ها ، شاید با بالشتک یک فضای راحت ایجاد کنید برای خواندن تان طفلبرای  •
 .ببیند و سرگرم کنندهبخش به عنوان یک فعالیت آرام را خواندن  شود کهتشویق  طفل تان

مختلف برای  پنسل هایو ها داشتن قلم فراهم سازید.  نوشتنبرای مواد نوشتن و یک میز  •
برای " خاص جعبه نوشتن "ایجاد  .بیشتر تشویق می کند شما را برای نوشتن طفلنوشتن، 

 .کمک می کند تا به نوشتن به عنوان یک فعالیت مهم نگاه کند طفلنگهداشتن قلم و پنسل به 

دستی  کارهایو برای پروژه های  ( تهیه کنیدprops، مواد روی صحنه )برای بازی تخیلی •
 .گفتار و نوشتن باشددر  کردن تمریناین می تواند مبنایی برای  .جمع آوری کنیدمواد 

عضو خانواده  زمان هر . در اینبرای "زمان خواندن خانواده" کنار بگذاریدزمانی را هر هفته  •
  .، به صورت جداگانه یا با همباید بخواند

 .بحث کنیدمی خواند یا می نویسد  طفل تانآنچه که به طور منظم در مورد  •
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خواندن تان به  طفلوادار کردن کی از مهمترین راه های ی .بخوانیدبسیار مهم است که خودتان  •
و  -ند نتشویق می شوند که بخوا اطفال خود باشید. طفلبرای خواندن رمشق س این است که

 .شان اغلب می خوانند والدینببینند که اگر  - ببیند روز معمولبه عنوان یک بخش را خواندن 
نیز می توانند  طفلو سایر افراد مرتبط در زندگی  کالنو مادر کالنخواهر و برادر، پدر

 .باشندخواندن در  سرمشق
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 : 6تا صنف  3صنف 

 حساب
و  مکتبدر  طفلیکی از دقیق ترین پیش بینی کننده های موفقیت طفل مشارکت خانواده در یادگیری 

 .فراتر از آن است

و  مکتبدر یادگیری در شما  طفلدادن فرصت هایی برای گفتگو و مشارکت در ریاضیات، به 
با فعالیت های را اهمیت ریاضی می کند که شما نیز شروع  طفل .کمک می کند مکتبخارج از 

 ازعمومی، مقایسه و انتخاب بهترین اقالم برای خرید  ترانسپورت رفت و آمدروزمره خود، از قبیل 
 دهد. پیوند ز فروشگاه ها، تنظیم بودجه و پخت و پ

اگر تجربیات قایل شود. ارزش  به آنشما نیز  طفلدرباره ریاضیات صحبت کنید تا به طور مثبت  
من در ریاضیات در »مانند منفی ، از بیان نظرات است نبوده مطلوب مکتبشما در ریاضیات در 

. خود داری کنید «نداشتم زیرا خیلی سخت بودمن ریاضی را دوست »یا « بودمن خوب مکتب
 را که مردم این افسانهکم کند، و می تواند از خود شما را  طفلنظرات مانند این می توانند انتظارات 

 .دهددوام ببه طور طبیعی در ریاضی بد یا خوب هستند، 

جلوگیری  دادنیا راه حل  جوابعجله در  ، ازبودیدخوب  مکتببرعکس، اگر در ریاضیات در 
 .ریاضیات خود صحبت کند حل کردن سواالترا تشویق کنید تا در مورد چگونگی  طفل تان .کنید
 .گرددعمیق تر  شان و درکتقویت  اواعتماد به نفس  کمک می کند که این

که امروزه ریاضیات   داشته باشید، اطمینان مکتب شما در ریاضی در صرف نظر از تجربیات
امروز، تمرکز بر شناختن این است که راه های مختلفی برای  .نیستطوطی وار مطالب یادگیری 

 .دیدکرانتخاب روش خاصی را توانید توضیح دهید که چرا و چگونه بپاسخ دادن وجود دارد و 

تان  طفلفعالیت های زیادی وجود دارد که می توانید در خانه انجام دهید تا بتوانید ریاضیات را با 
 انتظارارتباط ندهید. با سرعت را هنگام شرکت در این فعالیت ها، آنها قرار دهید.  وهشپژمورد 

عی س .کار کند، می تواند موجب اضطراب ریاضی شودبه سرعت شما در ریاضیات  طفلاین که 
 .تمرکز کنید نه نتیجه عملیهکنید روی 

  تان طفلحساب با کند وکاو 

 بررسی ورزش

، مخصوصا مشغول سازیدریاضیات را در  طفل تانکه  می سازد را فراهمورزش فرصت خوبی 
 .یک ورزشکار مشتاق هست اواگر 

های بازی یتماشابازی کردن یا در هنگام از طفل تان در این جا بعضی از سواالتی ذکر می شود که 
 :بپرسید اوالقه عمورد 
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نمرات ریاضی بر روی جدول  کدام؟ را محاسبه می کندورزش مورد عالقه شما نمره چگونه  •
 شده است؟ارائه 

 تبال و فوتبال؟نمثال تنیس، گلف، کریکت،  - گونه نمرات را محاسبه می کندچبازی های دیگر  •

 ؟به کار می بریدبرای پیدا کردن کل نمرات را کدام ریاضیات   •

 قرار دارد؟ چگونه این تعیین می شود؟ جدولچه کسی در باالی  •

 نمره وجود دارد؟ ثبتبرای هم آیا راه های دیگری  •

زمان در بازی چگونه ؟ ادامه می یابددقیقه و ثانیه  بهچه مدت شما بازی های مورد عالقه  •
  تقسیم می شود؟ به نیمه، چهارم یا چیز دیگر؟

 .ها و زاویه ها صحبت کنید کناره؟ در مورد چگونه استهای مختلف بازی  زمیناشکال  •

 زمین بازی را تخمین زد؟چگونه می توان محیط و مساحت  •

پارک کرد؟ چگونه می توانیم  ( MCGن کریکت ملبورن )در میداچه تعداد موتر را می توان  •
 ؟این را پیدا کنیم

 مشاهده آب و هوا

چون آب و هوا روزانه تغییر می کند، می تواند یک موضوع عالی برای بحث در مورد ریاضی با 
 .شما باشد طفل

 ید:ده انجاماین فعالیت ها را 

 از وبسایت اداره هواشناسی بازدید کنید •

 گرایشالگو یا  اوخود در مورد تفاوت حداکثر و حداقل گرمای هر روز سوال کنید. آیا  طفلاز  •
 می شود؟را متوجه تغییرات آب و هوا 

ز ا .مای واقعی را برای هر روز ثبت و مقایسه کنیدگرپیش بینی هفت روزه را پیدا کنید، سپس  •
را شباهت ها و اختالفات چه بپرسید که  اواز که آیا پیش بینی دقیق بود. بپرسید طفل تان

 .  مشاهده کرده است

و شما تفاوت های هوا در بین منطقه  جستجویموجود در وبسایت هواشناسی برای  معلوماتاز  •
چه مقدار باران را در مقایسه با منطقۀ شما خود بپرسید که  طفلاز  .مناطق دیگر استفاده کنید

ما را بین منطقه شما و دیگر گرخود بپرسید تا اختالفات  طفلاز  .می کند دریافتمناطق دیگر 
 ؟متاثر گرددافزایش یا کاهش بارش  ازی ممکن است انچه کس .مناطق مشخص کند
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 دگذاریببه اشتراک ی را پز خوراکدستور 

شامل بدهد که می تواند درس ریاضی روزانه خوراک بحث در مورد ریاضی در زمان پخت و پز 
که می توانید در خانه انجام را از فعالیت هایی  بعضیدر اینجا  اشد.خرج باندازه گیری، زمان و 

 کنیم:ذکر می  دهید

، میلی هااز کسررا جمع آوری کنید و بخوانید و درباره استفاده پزی خوراک ی دستورالعمل ها •
 ،با استفاده از پیاله و قاشق اندازه گیریکه را تشویق کنید خود  طفل .م صحبت کنیدالیتر و گر

 .کنداندازه گیری دقیق 

خود را تشویق  طفل .یا نصف کنید چندرا دو العملبحث کنید که چگونه می توانید یک دستور •
درباره اینکه چرا و چه زمانی  .اندازه گیری های جدید را برای این دستور ثبت کند کهکنید 

 د صحبت کنید.ممکن است این کار را انجام دهی

 .دستور العمل مشخص کنید ایو زمان پخت را برحرارت  •

 .استمتفاوت بحث کنید که چرا دستور العمل های مختلف دارای درجه حرارت و زمان پخت  •

 قیمتاین را با  العمل را برآورد کنید.دستورمورد ضرورت برای این  اجزایمام خرید ت قیمت •
اجزای این مواد که خرید فکر می کند  که آیاخود بپرسید  طفلاز  .واقعی اقالم مقایسه کنید

ارزان تر خواهد بود یا آنکه از بیرون غذا  برای تهیه غذای شبخوراک پزی دستورالعمل 
 آورده شود

کنید و سپس آنها را به طور کامل  تهیهی از اختصارات مورد استفاده در دستورالعمل را لست •
برای  tbspبرای قاشق چای،  tspبرای میلی لیتر،  mبرای لیتر،  lبه عنوان مثال،  -بنویسید 

 .قاشق غذاخوری

   مقایسه کنید. فروشان بازارخرده با را قیمت میوه و سبزیجات تازه موجود در سوپرمارکتها  •

 ها کتالگمرور کردن  

ها می تواند راهی عالی برای ارتقاء دانش ریاضی طفل شما در مورد پول و  کتالگبحث در مورد 
 :در اینجا تعدادی از سواالت ذکر می شود که می توانید بپرسید .فیصدی باشد

دالر  40صرف کنید؟ چند چیز را می توانید به  کتالگدالر را می توانید در یک  40چگونه  •
 ؟بخرید

فیصد تخفیف بدهد، محاسبه  50قیمت ها را اگر انتخاب کنید، سپس  کتالگپنج چیز را از  •
تخفیف را کم کنید یا اگر فیصد  50فرق خواهد کرد اگر اقالم را باهم جمع کنید سپس آیا  کنید.

 گردد؟ هبعد مجموعو  ودکم شفیصد  50از هر قلم بطور جداگانه 

ست؟ می توانید استدالل خود را توضیح کدام ا کتالگدر از نظر تخفیف ارزش  قلمبهترین  •
 دهید؟

مقایسه  های مختلف کتالگبا استفاده از را در فروشگاه های مختلف  تهای محصوالقیمت  •
  ؟دپیدا کردیرا چه چیزی کنید. 
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 تقسیم اوقات سفر

در  اودانش  بپرسید. این سواالت طفل تاناز که می توانید  کنیمذکر می  ی رادر اینجا چند سؤال
 :بهبود می بخشد او رامورد زمان و مهارت های حل مسئله 

 مشخص کنید؟ تقسیم اوقاتخود را در سفر آیا می توانید نقطه شروع  •

 ت؟کدام اسسفر در این مسیر برای اولین و آخرین زمان  •

 سفر کنید؟چه مدت طول می کشد تا تمام مسیر را  •

 چند توقف در این مسیر وجود دارد؟ •

 ؟دآمخواهد در زمان سفر  یتفاوتچه  اگر در تمام توقف گاه ها توقف نکنید، •

 است؟ بهتر؟ آیا ارزش آن در مقایسه با سایر گزینه های سفر مصرف چقدراست •

  ؟داست؟ چرا اینطور فکر می کنیکدام بهترین مسیر برای سفر  •

 ؟حرکت کنیدآموزش برسید، چه وقت باید نف صبه برای اینکه به موقع  •

 پول به کارگیری

به اینکه کردن و توجه صرفه جویی در پول تشویق کردن طفل تان به فکر کردن در مورد پول، 
 .بسیار مهم است، دکنخرج او پول خود را چگونه 

 :ذکر می شوددر اینجا چند راهنمایی و فعالیت 

 خواهد داشت. چه مقدار پول خرد چیزیکه بعد از خرید  دریابدرا تشویق کنید تا  طفل تان •

 بازیبه عنوان مثال، بازدید از یک پارک  .های سفرهای خانوادگی را با هم بررسی کنیدخرج  •
 .ذا شودغشامل مصرف ترانسپورت، تکت ورود وممکن است 

، بحث بخواهد بخرداست شما ممکن  طفلو یا چیزی که  تحفه هابرای  پس انداز پولدر مورد  •
دریابید که چقدر وقت طول می کشد  ،هر هفته مقدار کمی پول دریافت کندطفل شما اگرکنید. 

 .کند پس اندازکه او بتواند این مقدار پول را 

چقدر پول در  فیصد 5، افزایش فیصدی مذاکره کنید. طور مثالجیب به  پولدر مورد افزایش  •
 افزایش ماهانه است؟؟ آیا این بهتر از خواهد بودهفته 

 پس اندازخود را  تولد تحفه پول جیب و یا پول یک فیصد معیین ازرا تشویق کنید تا  طفل تان •
 پس اندازصد هر هفته فی 40مثال، اگر  طور .مبلغ چقدر خواهد بوداین که  معلوم کندکند و 

 ؟شما خواهید داشتکنید، چقدر پول 

 مبلغچه مقدار از کل  .در هر ماه چه مقدار استون موبایل فخرج یک تلا هم محاسبه کنید که ب •
 نی؟ودر تماس های تلف قدارپیام ها می شود و چه مخرج 



34 

 

آنچه در بازار سهام اتفاق می افتد و در مورد  .یا اخبار را تماشا کنید بخوانیدرا ها روزنامه  •
 ممکن است اتفاق افتد بحث کنید.این تغییرات چرا 

 فهمیدن کسرها

ما از دانش خود  .کسرها یکی از موضوعات ریاضی است که به زندگی روزمره بسیار مرتبط است
 .و تصمیم گیری ها در همه زمان ها استفاده می کنیم سایلدر مورد کسرها برای حل م

 .خود را کمک کنید طفلبا استفاده از زبان ریاضی برای صحبت کردن در مورد کسرها، 

 استفاده می کند ذکر می شود: مکتبشما در  طفلحات زبان ریاضی که از اصطال بعضیدر اینجا 

 (⅜، یک گروه یا عدد )به عنوان مثال، مجموعاز یک  حصه ایهر  -کسر

 صورت ، ⅜ )به عنوان مثال، در کسر را نشان می دهد مجموعیک از  حصه هایتعداد  - صورت

 است( 3

مساوی تقسیم شده است )به عنوان مثال، در  به چند حصه های مجموعنشان می دهد که  - مخرج

  است( 8 مخرج، ⅜کسری 

 (⅜، )به عنوان مثالباشد کمتر از مخرج  صورتهنگامی که مقدار  - صحیحکسر 

 (3/5)به عنوان مثال، که مقدار صورت بیشتر از مخرج باشد هنگامی  - صحیحکسر نا

 (4/6=  2/3)به عنوان مثال،  باشد یا مقدار مشابهارزش ی که دارای هاکسر -کسر معادل 

   (1 ½)به عنوان مثال،   کسرو یک  صحیحیک عدد  -اعداد مختلط 

 نمونهیک  اعدادخط  .وجود دارد صحیحدر بین اعداد که تعداد زیادی از اعداد  ندگیرمی  یاد اطفال
 :استمطلب شما در درک این  طفلموثر برای کمک به 

0 ------------- ⅔ ------------- ⅝ ------------- 1 

، نسبت ها و اعشاریه ها، هاروابط بین کسراز  خود درکمی کند که شما همچنین شروع  طفل
 .را انکشاف می دهد فیصدی

 حصهمساوی )دهم( یا صد  حصهبه ده  یک عدد صحیحتقسیم  ازکسری است که  - اعشاریه ها
قلم را می توان به  100 مجموع از سرخقلم  75به عنوان مثال،  .)صدها( ساخته شده است مساوی

 . نوشت. 75یا  0.75 شکل

 .وجود دارد ناک 4سیب و  3میوه  ۀبه عنوان مثال، در یک کاس .مقایسه دو یا چند مقدار - نسبت
 .می شودنشان داده  3:4 شکلبه  ناکاین نسبت سیب به 

دکمه  75دکمه،  100است. به عنوان مثال، در مجموعه ای از  100از  حصه هاتعداد  - فیصدی
 .نشان داد 75%صد و یا فی 75 شکلاین را می توان به  .هستند سرخ
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نمونه  نساختت صحبت کنید. مثببطور  از کسر در زندگی روزمره خود ۀدر مورد چگونگی استفاد
  .می کند کسرها کمکدرک آنها از  در تان طفلهای کسری برای 

 :به کار گیریدرا  اتنظراز این  بعضیروزمره،  یبا استفاده از اشیا

 ؟نارنج را وقتی که برش کردید به من نشا دهید م حصهآیا شما می توانید نیمه و چهار •

یک قطعه آن چند فیصد کل سیب است؟ آیا می توانید سیب را به شش قطعه مساوی تقسیم کنید؟  •
 ؟چند فیصد کل سیب است  چهار قطعه

 بگوئید؟طور دیگر بمی توانید این را چگونه  •

 است؟ ندچ گیالس؟ نسبت آب به هوا در شده استبا آب پر  گیالس چند فیصد •

ما وقت را نشان می دهد؟ چرا در هنگام گفتن وقت یک ربع گذشته ساعت گونه عقربه های چ •
 " استفاده می کنیم؟ربعکلمه "از 

 نشان می دهد؟این را  کسرکدام کنید،  قاترا سه بار  جان پاکدستمال گر یک ا •

 آنالین پیوند

در اینجا چند وبسایت مفید دیگر نام برده می شود که شما میتوانید از خانه یا کتابخانه محلی به آنها 
برای دانلود به عنوان برنامه در دستگاه های مختلف قابل ضی از این ها بع .دسترسی پیدا کنید

 هستند:نیز استفاده 

• Home Page - FUSE - Department of Education & Training 

شاگردان مکتب  برگۀ/تب)زارت تعلیم و تربیه و آموزش و – FUSE -صفحه اصلی 
 (ابتدایی را انتخاب کنید

• Resources for Primary and Secondary Students - ABC 
Education                ABC منابع برای شاگردان ابتدایی و ثانوی - تعلیم و تربیه 

• Wolfram Alpha Computational Intelligence   

 از پیوند ریاضی ابتدایی شروع کنید() هوش محاسباتی ولفرام آلفا

• ICT Games - Educational games for Infant and Junior 
school children- 

 ابتدایی مکتباطفال و  نخردساال بازی های تعلیمی برای - ICTبازی های 

• ScratchJr - Home                                         اسکراتچ خردساالن – خانه  

• Kodable for Parents                                              کودیبل برای والدین 

https://fuse.education.vic.gov.au/
http://splash.abc.net.au/
http://splash.abc.net.au/
https://www.wolframalpha.com/
http://www.ictgames.com/resources.html
http://www.ictgames.com/resources.html
https://www.scratchjr.org/
https://www.kodable.com/parents

