
 توصیه هایی در مورد زمان مدرسه

زمانی که کودکتان وارد پیش دبستانی می شود فرصت عالی برای پیشرفت او فراهم می شود که توجه و 

 حمایت شما را می طلبد و در سراسر طول تحصیل کودکتان ادامه پیدا می کند.

 شما میتوانید انجام دهید ؟ چه کارهای

برای بچه ها بگذارید: به آتها میکروفون و باتری را نشان   زمانی را برای توضیح وسایل کمک شنوایی

دهید.بچه ها در این دوران کننجکانو و عالقه مند هستند و شما باید درطول پیش دبستانی و ابتدایی هر 

 سال این کار را انجام دهید.

یق تلفن یا مالقات حضوری تماس نزدیک داشته باشید:فهرست برنامه یا روش هایی که او به با معلم او از طر

کار میبرد را بدانید،مطالب را در خانه دوره کنید تا مطمئن باشید کودکتان مفاهیم و کلمات را یاد گرفته 

 است همچنین از معلمش درباره ی وضعیت درسی او سوال کنید این کار خیلی مهم است.

ای کمک در کالس داوطلب شوید:با گذراندن یک روز یا حتی نصف روزتان هر هفته برای کمک در کالس بر

کودکتان می توانید متوجه شوید کودکتان با معلمش خوب ارتباط برقرار می کند یا نه یا با دیگر بچه ها 

نید آن را اصالح بازی می کند یا لجبازی و سرکشی می کند،اگر مشکلی وجود داشته باشد شما مش توا

 کنید.

آواز هایی را یاد بگیرید و هر روز با کودکتان بخوانید:او نیاز دارد قادر شود نه تنها با اواز خواندن بلکه با 

 فهمیدن و دانستن کلمات در آواز خواندن شریک شود.

کودکتان در خانه  نقش بازی و فعالبتها را بدانید : شما موفقیت کودکتان را در مدرسه تعیین خواهید کرد.با

بازی کنیدکودکتان قادرمی شود با دانستن زبان مناسب در بازی شرکت کند،زمانی که با دیگر بچه ها بازی 

می کند بداند چگونه ارتباط برقرار کند و همچنین طرز برخورد و برقراری ارتباط صحیح با معلم خود و دیگر 

 بچه ها را یاد می گیرد.

 خوش باشید!                                                                                                        
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