
 

 

 والدین محترم 

 
 .ما ذوق زده هستیم که امسال در برنامه سوادآموزی جذاب و مبتنی بر شواهد به طفل شما کمک می کنیم

 

 چه انتظاری می توانید داشته باشید؟
یک رویکرد سوادآموزی  -( یادگیرندگان کوچک سواد را دوست دارند)Little Learners Love Literacy®ما با 

این برنامه به دقت . ساختاریافته و صریح با فعالیت ها و شخصیت های جذاب که اطفال دوست دارند، آموزش می دهیم

ل آموزش صدا در زبان انگلیسی و اصول کد الفبای انگلیسی را به اطفا 44در هفت مرحله ترتیب داده شده است تا 

 : دهد
  متفاوت نشان داد، ( یا تعدادی از حروف)را می توان با یک حرف ( واج"معروف به )که هر صدای گفتاری

 I ,sky ,pie ,ice ,cyclدر  ī مانند صدای
  که یک حرف یا تعدادی از حروف می تواند صداهای گفتاری مختلفی را نشان بدهد، مانند حرف" y" در 

yes, gym, funny ,sky 
 

 
 ®Little Learners Love Literacyهفت مرحلۀ 

 
 

 ؟تمام کلمات انگلیسی را میدهد %84آیا می دانستید که یادگیری کدهای الفبای انگلیسی به اطفال دانش خواندن و امالی 
 (1966هانا، هانا، هاجز و رودگرف، )

 

قویترین پایه ها برای موفقیت در خواندن و جهت ساختن . شروع می کنیم( 4 - 1مرحله )ما از آموزش کد الفبای ساده 

ما همچنین بر ایجاد . تمرکز خواهیم کرد( phonics and phonemic)هجا کردن کلمات، بر آگاهی از واج و آوایی 

 .ذخیرۀ لغات و مهارت های زبان شفاهی تمرکز خواهیم کرد تا پایه های قوی یکسانی برای درک و نوشتن ایجاد کنیم
 

 وستانش آشنا شویدبا مایلو و د
 m s f a p t c)خود را یاد می گیریم  1مرحله در چند هفته اول ترم، حروف و صداهای 

i) . ما از کتاب داستانMilo’s Birthday Surprise (شگفتی های روزتولد مایلو)  لذت

ما یاد خواهیم گرفت که . خواهیم برد و مرتباً با شخصیت و صدای جدید مالقات خواهیم کرد

داها را با هم ترکیب کنیم تا کلمات را بگوییم و بخوانیم، و همچنین آنها را برای امال با ص

ما همچنین نوشتن با دست را در صنف و . تقسیم کنیم Ally alligatorاستفاده از عروسک 

 .در خانه تمرین خواهیم کرد
 

 
 
 

 کتاب های قابل رمز کشایی
 Little به ارسال کتاب های قابل رمزگشایی، ما شروع 1پس از تکمیل آموزش مرحله 

Learner هر کتاب صداها و . ما هستند" بدون ترفند"اینها کتابهای . به خانه می کنیم

آموزش داده ایم تمرین می کند، بنابراین اطفال می توانند  1حروفی را که در مرحله 

 .بخوانند!( دنبدون نیاز به حدس ز)خودشان کتاب ها را با صدا کردن و ترکیب کردن 
 
 

 

 چگونه می توانید فرزند خود را در خانه پشتیبانی کنید؟



 

 

 

 خواندن برای فرزندتان
ه و دربار( یا با هم به کتاب های صوتی گوش بدهید)برای فرزندتان کتاب های زیاد بخوانید 

خاب انت. این برای یادگیری لغات و درک زبانی بسیار مهم است. آنچه که خوانده اید گپ بزنید

یک زمان آرام مانند زمان خواب، می تواند به ایجاد یک روال خواندن آسان و سرگرم کننده 

 .کمک کند
 
 
 

 با صداها بازی کنید
سواالتی را که در نامه . نامه یادگیرندگان کوچک را که هر هفته به خانه می فرستیم بخوانید

، توانایی شناسایی)انکشاف آگاهی واجی  این کار از. گنجانده شده است از فرزندان خود بپرسید

قی در به موسی. پشتیبانی میکند( ترکیب، بخش بندی و دستکاری صداهای گفتاری در کلمات

Spotify  گوش دهید، آواز بخوانید و اقدامات را نیز انجام

 .دهید
 
 
 

 

 صداها را بگویید
 Little Learners Loveدر کانال یوتیوب ( واج ها)به صداها 

Literacy YouTube  در هنگام حمایت از فرزندتان، . گوش بدهید

 . این صداها را در خانه تقلید کنید
برای  -در پایان تلفظ کنید " اوه"مهم است که صداها را بدون صدای 

 ".luh"و نه " lllll"مثال 
 
 

 رمزگشایی را تمرین کنید
میروند، فرزندتان را تشویق وقتی کتاب های داستان های قابل رمزگشایی ما در اواخر ترم به خانه 

به یاد داشته باشید که این آغاز . کنید که صدای کلمات را بکشد و کلمات ناشناخته را بخواند

سفریادگیری طفل شما برای خواندن  است و درست مانند زمانی که در حال یادگیری راه رفتن بود، 

 .نیاز دارد طفل شما برای تقویت اعتماد به نفس و مهارت های خود به حمایت
 

 

 معلومات بیشتری کسب کنید، می توانید از وب سایت آنها Little Learners Love Literacy® اگر مایلید درباره
littlelearnersloveliteracy.com.au دیدن کنید، یا می توانید از من سوال کنید. 

 

 با احترام
 
 
 
 


