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هر روز با فرزندتان صحبت کنید ،کتاب و آواز بخوانید و بازی کنید!

از منابع داخل کیف “به کودکستان خوش آمدید“
همراه با موارد زیر استفاده کنید...
صحبت کردن و خواندن
سه کلمه زیر که با “گ” شروع میشوند در خواندن موثرند:
گــرفتن در آغوش ،گــفتگو  ،گــزینش.

خواندن روزانه برای فرزندتان در توسعه واژگان ،مهارتهای
گوش دادن و صحبت کردن و عالقمندی او به کتاب و داستان
کمک میکند.
• انواع مختلف داستان های مورد عالقه فرزندتان را برایش بخوانید.
• به تصاویر نگاه و درباره آنها صحبت کنید .با دنیای فرزند خود ارتباط برقرار کنید.
• با دیدار از کتابخانه محلی خود ،در برنامه های آن شرکت کنید.

درک و آگاهی از نوشتن
حروف و اعداد را به کتب ،اشیاء موجود در خانه و در محیط زندگی ربط دهید.
• حروف مغناطیسی و اعداد را با الگوها تطبیق دهید؛ شعر
 ABCرا بخوانید؛ نام فرزندتان را روی یخچال ،تاوه شیرینی پزی یا زیربشقابی طراحی کنید
• وسایل داخل خانه را بشمارید (مثل جورابها ،تعداد چنگال ،چاقو و
قاشق مورد نیاز برای یک وعده غذایی خانواده(
• حروف و اعداد را با حروف و اعداد داخل یک کتاب ،روی
جعبه سریال (غالت) یا فرمهایی با چاپ درشت تطبیق دهید.
• طرح و ترتیب رنگها ،حروف ،اَشکال و اعداد را ابداع کنید.
)مثل (ababa 123 123
• اشیائی که آهنربا به آنها می چسبد را پیدا کنید.
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هر روز با فرزندتان صحبت کنید ،کتاب و آواز بخوانید و بازی کنید!
کشف خالقیت
طبق عالقه و قوه ی تخیل فرزندتان از مداد شمعی ،کاغذ ،چسب و قیچی برای رسم کردن ،ساختن ،بریدن
و چسباندن استفاده کنید .کنترل انگشتان و هماهنگی مورد نیاز برای فعالیتهای ابتکاری ،فرزند شما را
برای کارهای مربوط به نوشتن با دست در آینده آماده خواهد کرد.
• فرزند خود را به طراحی و نقاشی عکسهایی با مداد شمعی ،مارکر ،نقاشی با انگشت یا سایر
وسایل تفریحی مثل شن و ماسه و خمیر ریش تراشی ،تشویق کنید.
• در مجالت و روزنامه های قدیمی به دنبال تصاویر مورد عالقه فرزندتان
بگردید و آنها را جدا کنید.
• روشهای مختلف چسباندن عکسهای مورد عالقه فرزندتان را روی کاغذ یا
وسایل دیگر مثل جعبه کفش کشف کنید.
• هنر فرزند خود را تحسین و آن را در جایی در معرض دید همگان نصب کنید.
خمیر بازی به کودکان کمک میکند تا قوه ی تخیل خود و همچنین کنترل و هماهنگی انگشتان خود را بهبود بخشند.
فرزندتان را در ساختن اشیاء ،اَشکال ،حیوانات یا حروف به رنگهای مختلف تشویق کنید.
طرز تهیه خمیر بازی:
 600میلی گرم آرد ( 2و نیم فنجان) 120 ،میلی گرم نمک (نصف فنجان) 10 ،میلی گرم خمیر تارتار یا زاج سفید ( 2قاشق چایخوری)،
 480میلی گرم آب جوش ( 2فنجان) 30 ،میلی گرم روغن ( 2تا  3قاشق غذا خوری) 2 ،بسته نوشابه فوری ( )kool-aidشیرین نشده.
 .1این مواد را با هم ترکیب و خوب به هم بزنید.

 .2پس از ورز دادن ،خمیر آماده ی استفاده است.

 .3خمیر را در ظرف پالستیکی یا کیسه زیپ دار نگهداری کنید.

موسیقی و تح ّرک
همه ی کودکان عالقه شدیدی به موسیقی و فعالیتهای بدنی دارند.
• همراه با ریتم یک آهنگ ،توپی را باال بیندازید ،با پا بزنید و بگیرید.
• هنگام گوش دادن به آهنگ “به کودکستان خوش آمدید  ”Welcome to Kidergarten -آواز بخوانید،
برقصید ،دست بزنید و اعداد را بشمارید.
فعال بودن با فرزندتان و صحبت کردن درباره گزینش های سالم به توسعه عادتهای پشتیبان آموزش اولیه و
سالمت طوالنی مدت کمک میکند.

