برگه اطالعاتیسواد خواندن و نوشتن و محاسبات
پشتیبانی از کودک خود

سواد خواندن و نوشتن چیست؟
سواد خواندن و نوشتن ،قدرت خواندن ،مشاهده ،نوشتن ،طرح کردن ،صحبت کردن ،و گوش
کردن بطریقی است که به ما امکان می دهد تا با دیگران رابطه موثری برقرار کنیم و
دنیای خود را درک کنیم.

چرا داشتن سواد خواندن و نوشتن مهم است؟
داشتن سواد برای موفقیت کودک شما در مدرسه و زندگی روزمره حیاتی می باشد .داشتن سواد به ما
امکان می دهد تا یکسری مطالب نوشتاری ،بصری ،و گفتاری را درک کنیم نظیر کتاب ،روزنامه ،مجله،
جداول زمانی ،دی وی دی ها ،برنامه های رادیو و تلویزیون ،عالئم ،نقشه ها ،محاورات و دستوالعمل ها.

روش های پشتیبانی از رشد سواد در کودک خود
تحقیقات نشان می دهد زمانیکه والدین در یادگیری کودک خود سهیم می شوند انگیزه و موفقیت کودک بیشتر می شود.
بسیاری مسائل روزمره وجود دارد که شما می توانید با انجام آنها ،یادگیری خواندن و نوشتن (کودک خود) را ارتقاء دهید .آنها
شامل موارد زیر است:
•ارزش قائل شدن و تشویق تالش کودک برای
یادگیری
•سهیم شدن اطالعات و توضیح این مسئله که
شما چگونه از سواد در زندگی روزمره خود استفاده
می کنید.
•ترغیب کودک به خواندن متون مختلف نظیر
روزنامه ،رمان ،کمدی ،مجله ،تارنما ها ،ایمیل،
جداول زمانی ،دستورالعمل ها ،و رسید ها.
•ترغیب کودک به نوشتن و طراحی کردن با اهداف
مختلف و با استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی-
دعوتنامه ها ،تقدیرنامه ها ،لیست های خرید،
پیام ها ،مجالت ،و برنامه های اسالیدی
الکترونیکی
•ترغیب فرزند خود به صحبت کردن و گوش کردن
با اهداف مختلف-جک گفتن ،دادن دستورالعمل
یا درخواست اطالعات
•سهیم شدن در شیرینی گفتار به یک زبان

•بحث بر سر اینکه چگونه متون با توجه به هدف
و مخاطب ،با هم فرق می کنند -بعنوان مثال،
پیام های متنی از تلفظ های متفاوتی در پروزه
های مدرسه استفاده می کنند
•صحبت در مورد متونی که خوانده اید یا مواردی
که دیده اید که سرگرم کننده ،جالب ،یا مفید
بوده اند
•بحث در مورد نویسندگان ،تهیه کنند گان،
کارگردانان یا طراحان و اینکه شما چه چیزی را در
مورد آنها دوست دارید
•بحث در مورد کلمات و عبارات نامانوس و کنکاش
در مورد آنها در دیکشنری های چاپی و الکترونیکی
•انجام بازی هایی که دانش و لذت کار با لغات را
بیشتر می کنند
•استفاده از منابع محلی برای گرفتن اطالعات،
کتابخانه های محلی و مدرسه ،باشگاه ها ،گروه
های محلی یا تارنما ها.
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پشتیبانی از کودک خود

محاسبات چیست؟
سواد محاسبات یعنی توانایی موثر و همراه با اعتماد به نفس در استفاده از ریاضیات
برای برطرف کردن نیازهای روزمره زندگی

چرا محاسبات مهم است؟
محاسبات قدرت فرد در تحلیل فکری و راهکارهای استدالل در زندگی روزمره را باال می برد .ما به
محاسبات برای حل مسائل و درک زمان ،ارقام ،طرح ها و اشکال و فعالیت هایی نظیر آشپزی ،خواندن
نقشه یا قبض ،دستورالعمل های در خواندن و حتی در ورزش کردن نیاز داریم.

روش های پشتیبانی از رشد سواد محاسباتی در کودک خود
تحقیقات نشان می دهد زمانیکه والدین یا مراقبین در یادگیری کودک خود سهیم می شوند انگیزه و موفقیت کودک
بیشتر می شود.
بسیاری مسائل روزمره وجود دارد که شما می توانید با انجام آنها ،یادگیری محاسباتی (کودک خود) را تشویق کنید .آنها
شامل موارد زیر است:
•تشویق فرزند خود به استفاده از زبان ریاضی -چه
مقدار ،چقدر بزرگ،چقدر کوچک ،چه تعداد
•گفتگو در مورد استفاده از ارقام ،اشکال و طرح
ها در زندگی روزمره -شماره هایی که در کتاب های
کتابخانه ،طرحهای سه بعدی یا اشکال موجود در
بازی گاه های کودکان ،در خانه و طرح های معماری
یافت می شوند
•بحث در مورد مواقعی که فرد از ریاضیات در انجام
کارهای روزانه و موقعیت های واقعی زندگی استفاده
می کند -آشپزی ،نقشه خوانی ،ساخت و ساز ،و
ورزش کردن
•بررسی موقعیت هایی که از پول استفاده می شود
نظیر خرید کردن ،بودجه ها و کارت های اعتباری
•برآورد کردن ،اندازه گیری و مقایسه طول و ارتفاع،
میزان سنگینی و سبکی اشیاء و حجم ظروف
•بحث در مورد روش های مختلف حل یک مسئله

•استفاده از ابزار روزمره نظیر متر یا ترازوی آشپزخانه و
بحث در مورد واحد های اندازه گیری
•پریسدن سواالتی نظیر "آیا این با معنی است؟" "،آیا
جواب منطقی است؟" "،یا "از چه راههای دیگری می
توان اینکار را انجام داد؟"
•مشاهده و استفاده از جداول زمانی ،تقویم و ساعت
برای اهداف مختلف نظیر زمان های مطالعه ،برنامه
ریزی برای تعطیالت و استفاده از حمل و نقل عمومی
•کمک به فرزتد خود برای محاسبه قیمت و میزان پولی
که(بعد از خرید) پس می گیرند
•انجام بازی های محاسباتی با استفاده از مجالت،
کتاب ها ،روزنامه ،و پالک ها
•سازمان دهی ،طبقه بندی ،و محاسبه تعداد اشیاء
نظیر اسباب بازی ها ،کتاب ها ،لباس ها و کفش ها

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه کمک به فرزند خود در یادگیری خواندن و نوشتن و
محاسبات ،از تارنمای  www.education.qld.gov.au/parents/mapدیدن کرده یا با معلم و یا
مسئولین مدرسه کودک خود تماس بگیرید.
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