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كھ؟ دانید مي آیا
بگویند. دلچسپ و قصھ ھاي نموده خواھند اختراع آنھا مي است. در حال رشد شما طفل ڌخیالت

تواند مي آرام نشستن كنند. پیروي دستور 3- از 2 توانند مي توانند و مي داده گوش تر طوالني ھاي قصھ بھ آنھا
باشد. مشكل كمي شان براي

خوبي است. تمرین مكتب براي كنند. كھ تجربھ را ھا چیز خود شان بیشتر خواھند مي اطفال تان
بگیرند. را دھند پنسل مي ترجیح براي استفاده و انگشتان دستي كھ شصت بین در توانند شان مي تعداد بیشترین

باشد. مي مكتب در نوشتن براي پنسل گرفتن شكل بھترین این
سازد. مي قوي نوشتن براي را اطفال ھاي دست نقاشي

كنند. شروع مي حروف و خط خط ھاي نوشتھ بین تفاوت درك حاال بھ اطفال
  

بكنید؟ توانید مي چي شما حاال
را بخوانید. ھا مجلھ و پزي خوراك دستورات ھا، نقشھ پستي، اعالنات ھا، دانش شان كتاب تخیل و رشد براي

كتاب كھ در ھاي اند آواز و طرح داراي اینھا را بخوانید.  ھم قافیھ كلمات یا و شان میل یا مطابق ھاي جدید آھنگ
شود. مي پیدا درمكتب كودكي اوایل خواندني ھاي

درس بدھید. را كمتر) بیشتر، اندازه، یك از، عمیق، پیش (آخرین، وسط، ابتدایي مفاھیم كنید، مي كھ بازي وقتي

كنید. صحبت باھم نمایشات باره در كنید. محدود روز ساعت در 2-1 بھ را ویدیو و تلویزیون تماشاي كھ كنید كوشش

كنند. شروع را نام خود حروف نوشتن و گفتن شناسایي، تا تشویق نمایید را تان اطفال

بزنید. حرف میكنند تولید كلمات در آنھا كھ ھاي آواز و حروف نامھاي باره در

از كجا كھ توضیح بدھید بكشید. دوباره آنھا باالي از و بكشید رنگھ و قلم انگشت رنگ ریگ، با را و نمرات حروف
كنید) مراجعھ صفحھ پشت (بھ شود كشیده سمت كدام بھ و شروع

كمك كند؟ مي تواند كي
زیر بپرسید: افراد از انتظارنكشید. دارید، نوع نگراني شما ھر اگر اما كنند. مي رشد مختلف ھاي با سرعت اطفال

دوستان، و خانواده اعضاي
اجتماعي، یا كارمند اجتماعي تان، نرس محلي داكتر

بازي. گروه كودكستان، و مھد كودك، كارمندان

بدھند. بیشتري نظرات شما بھ تواند مي كمك بھ اطفال كارمند یا داكتر بیشتر، ھاي ضرورت براي
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سالھ چھار مورد كودكان رھنمایي در نكات ورق
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The numbers

(Taken from Introducing the English K–6 Syllabus to Parents and School Community Members NSW Board Of Studies 1998 p23)

داد نوشت/تشكیل چگونھ مي توان را در انگلیسي بزرگ و كوچك حروف

حروف كوچك

حروف بزرگ




