
Early Years

ی زبان در هر روز:   یادگ�ی
فعالیت های مخصوص خانوار

اطفال با صحبت کردن با دیگران هر 
ند. روز زبان یاد می گ�ی

از فعالیت های این بسته برای آغاز مکالمه با اطفال دربارۀ 
خانوارشان، بازی ها�ی که دوست دارند، احساسات شان، 

صداها�ی که در خانه یا جامعه می شنوند و آب و هوا 
استفاده کنید.

هیچ روش درست یا غلطی برای استفاده از این فعالیت 
ها وجود ندارد. شما می توانید آنها را با دوستان و اعضای 

یک کنید. خانوار خود �ش
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هستند مخصوص  ما با هم  myfamily )خانوار من( 

زبان دربارۀ خود و خانوار
ید یا برای آنها برچسب 	  تصویری از خانوار خود در قاب باال نقا�ش کنید. آیا می توانید هر یک از اعضای خانوار را نام ب�ب

بگذارید؟

درباره سنت های مخصوص خانوار خود صحبت کنید.	 

ظاهر خود و طفل خود رامقایسه کنید و شباهت و تفاوت آنها را ذکر کنید.	 

 تعریف کنید. آیا می توانید نقش های آنها را بازی کنید؟	 
گ

یک داستان خانواد�

برای صحبت کردن دربارۀ خود و خانوارتان به چه قسم دیگر می توانید از زبان استفاده کنید؟
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پریدن ون  ب�ی زدن  غلط  ن  گرف�ت ن  انداخ�ت

 زبا�ن که در زمان حرکت کردن و بازی کردن
 استفاده می کنیم

به عکس باال نگاه کنید. نحوۀ حرکت کردن و بازی کردن مردم را توضیح دهید. درباره اسباب بازی ها و بازی های محبوب 	 
خود صحبت کنید.

ید. از طفل خود بخواهید دستورالعمل های شما را رعایت کند.	  تمام روشها�ی که می توانید دور اتاق حرکت کنید را نام ب�ب

ن بنشینید و یک توپ را به سمت همدیگر غلت دهید. محل و نحوه حرکت کردن توپ را توضیح دهید.	  روی زم�ی

ن 	  ید. چه چ�ی نهای گردی که می بینید را نام ب�ب ید. چ�ی نهای قرمزی که می بینید را نام ب�ب در محله یا فروشگاه راه بروید. چ�ی
ید؟ دیگری را می توانید نام ب�ب

برای صحبت کردن دربارۀ نحوه حرکت کردن و بازی کردن خودتان، به چه قسم دیگر می توانید از زبان استفاده کنید؟
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زبان مربوط به احساسات
به عکس باال نگاه کنید. با طفل خود دربارۀ اتفا�ق که در عکس می افتد صحبت کنید. نظر خود دربارۀ احساسات اطفال را 	 

توضیح دهید. به نظر شما، چرا آنها این قسم احساس می کنند؟

به طفل خود کمک کنید، تصویری از خود را با استفاده از مداد شمعی یا نشانه گذارها نقا�ش کند. از طفل خود بخواهید 	 
احساسات خود در عکس را توضیح دهد.

رقص شادی انجام دهید. رقص ناراح�ق انجام دهید. رقص هیجا�ن انجام دهید! هر حیس در زمان رقصیدن دارید را نام 	 
ید. ب�ب

همزمان که هر حس را نام می برید، از طفل خود بخواهید به هر صورت در سمت چپ اشاره کند. از طفل خود بخواهید 	 
هر صورت را تقلید کند.

برای صحبت کردن دربارۀ احساسات به چه قسم دیگر می توانید از زبان استفاده کنید؟
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سکوت بلند  صدای  شنیدن  تگرار  الگو  رسوصدا  صدا 

زبان مربوط به صداها
ید. صداها�ی که ایجاد می کنند را توضیح 	  نها�ی که صدا ایجاد می کنند اشاره کنید و نام ب�ب به عکس باال نگاه کنید. به چ�ی

دهید یا تقلید کنید.

با یکدیگر جلو یک آینه بنشینید. صداهای بازیگو�ش در بیاورد و از طفل خود بخواهید آن صداها را تکرار کند.	 

صداها�ی که وق�ق در فضای باز هستید، می شنوید را شناسا�ی کنید. از طفل خود بخواهید صداها�ی شبیه موتر یا حیوانات 	 
در بیاورد. چه صداهای دیگری را می توانید تقلید کنید؟

ی آن صداها را ایجاد می کند؟	  ن گوش کنید! درباره صداها�ی که در خانه خود می شنوید بحث کنید. چه کیس یا چ�ی

برای صحبت کردن و بازی کردن با صداها از زبان به چه قسم دیگر می توانید استفاده کنید؟
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دما بارد  می  باران  ابر  آلود  مه 

زبان مربوط به آب و هوا
ون نگاه کنید. آب و هوا را توضیح دهید. در پنجرۀ باال، تصویری دربارۀ آب و هوای امروز نقا�ش کنید.	  از پنجره خود به ب�ی

دربارۀ لبا� که مناسب با آب و هوای امروز می پوشید بحث کنید. 	 

ید. 	  به تصاویر پرده ها اشاره کنید و آنها را نام ب�ب

دربارۀ غذاها یا فعالیت ها�ی که در روزهای آفتا�ب و بارا�ن دوست دارید، صحبت کنید.	 

برای صحبت کردن دربارۀ وضع هوا از زبان به چه قسم دیگر می توانید استفاده کنید؟
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طراحی ها
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