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 ت ی موفق یساده ... برا   یگام ھا للنجاح...   بسیطة خطوات

 نماییدصحبت بازی کنید د ی خوان ب آواز بنویسید بخوانید

 ھ ی اول یسوادآموز  ت ی فعال ورق 

 ! دی را برنده شو جایزه ھا داخل    یھا ت ی با انجام فعال
 شود  ی م ھی توصکودکستان  کودکان از تولد تا  یبرا

ً   ،نماییدرا انجام    ھا  تی فعال  ۵از    ھا  تی فعال  ۴برای ھر مرحلھ ساده،   را    کریاست  ۵ھر  شما  کھ    یھنگام  .جابجا کنید مربوطھ    رهیدا  یرو  استیکر را  ک ی  بعدا
 کرد!  د یخواھ  افت ی دررا   زه ی جا ک ی د، یداشتھ باشباخود  

 ! ردی بگ ادی کند تا آخر عمر  یشما کمک م  کودکبھ   مطالعھ بھ  عالقھ  جادی ا : دی بخوان

 دی ری بگ قرض خواندن در خانھ    یبراھا را  و کتاب   دی کن  یداراز کتابخانھ د .1
 دی داستان کتابخانھ شرکت کن  وقت در  .2
 مطالعھ آنجا تشریف ببرید یو برا  دی مطالعھ بساز یبرا  راحتمکان  کی  .3
 دی کن اشاره  دی ن ی ب  ی کھ م ف ھایو بھ حر دی خود قدم بزن   یگھمساددر  .4
 دی با ھم بخوان  رونی ب  .5

 

 ! خواھد کرد نوشتن کمک   یانگشت بھ کودک شما برا  ی ھا چھ ی کردن و استفاده از آن ماھ  ترسیمکردن،  یخط خط : دی سیبنو

 .دی کن  تکمیلپازل را با ھم  کی  .1
 .دی استفاده کن  یباز ی غذاھا ھی تھ ی برا play-dohاز  .2
 . برف)  ای  گ ری  ی، رو تباشیر(با  ترسیم کنید رونی اشکال را ب  ای  ف ھاحر .3
 . دی صحبت کن   ویژه میسازدو در مورد آنچھ کھ ھر فرد را   ترسیم کنیداز خانواده خود  یری تصو .4
 . پاره کند ا ی  کھ کاغد را روی خط ھای ترسیم شده قطع دی بخواھ خود   و از کودک ترسیم کنیدکاغذ  ی ساده را رو  ھای خط  .5
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 ! آنھا کمک می کند تا مجموًع لغات خویش بسازدکلمات را بشنود و بھ  ی صدا  تا کند یآواز خواندن بھ کودک شما کمک م  :ید بخوانآواز 

 . دی و برقص  دی پخش کن  یقی با ھم موس .1
 . د ی ساز بسازیک   د، ی کن ی م دای کھ در خانھ پ  یلی با وسا .2
 . د ی کار در خانھ، آھنگ احمقانھ خود را بساز لی تکم نی در ح .3
 . دی گوش دھ ی قی از موس ید ی با ھم بھ نوع جد .4
ً . دی آھنگ مورد عالقھ خود را بخوان  .5  .دی بخوان  عتری و سر عتری و سر عتری آن را سر بعدا

 

 خود را توسعھ دھد!   یاجتماع ی و مھارت ھامجموًع لغات  ت،ی دھد تا خالق  یبھ کودک شما اجازه م یزمان باز :ی کنید باز

 دی بلند کن  دی توان  یکھ م ییھا را تا جا قوطی   ای بلوک ھا  .1
 ی اری در مرا  ییچھ صداھاشما   ؛دی ھست  وانی کھ ح دی وانمود کن  .2
 دی کن  نی سبد تمر ا ی  قوطینرم را در   اءی اش ر ی سا ای پرتاب توپ ھا  .3
 د ی بسازرا  یزی چ د،ی کن  یم دای پ   رونی کھ در ب  یلی با استفاده از وسا .4
 د ی کن  یداستان باز  کنقش ی و با آنھا  دی بسازرا  یموجودات  play-dohاز  .5

 

 ! را بیاموزد دی کلمات جدآنھا کمک می کند تا بھ  خود   و صحبت کردن با کودک دنی سوال پرس صحبت کردن: 

 دھد  صی رنگ آن را تشخ ای کھ غذا  دی و از کودک خود بخواھ دی اشاره کن اه مواد غذایی گفروشموجود در  یبھ غذاھا .1
 دی کن  دای با ھم پ  دی توان  یو حشره را م وانی چند ح دی ن ی و بب  دی در پارک قدم بزن  .2
 د یی بگوکودکتان بھ  دی را کھ دوست دار زی سھ چ .3
 د ی خود را بشمار  یقدم ھا  دی رو ی کھ با ھم راه م ی در حال .4
 د ی صحبت کن  شود یم اشیاء متفاوت شدن  ای  کسانی باعث  ی زی چھ چ  نکھی : در مورد ادی ھا کمک بخواھدر مرتب کردن لباس  خود   از کودک .5

 
 

  


