
 

 

 والدین گرامی
 

از اینکه امسال با برنامه خواندن و نوشتن سرگرم کننده و مبتنی بر شواهدمان به فرزندان کوچک شما کمک می کنیم، هیجان 

 داریم.
 

 چه انتظاراتی می توانید داشته باشید؟ 
رویکردی ساختار یافته و صریح به خواندن و نوشتن به همراه فعالیت های سرگرم  -®Little Learners Love Literacyما با 

آموزش می دهیم. این برنامه با دقت در هفت مرحله ترتیب بندی شده  -کننده و شخصیت هایی که کودکان آنها را دوست دارند 

  اصول کد الفبای انگلیسی زیر را یاد دهد:  صدای موجود در زبان انگلیسی و 44است تا به کودکان 

  )اینکه هر صدا )که به عنوان "واج" نیز شناخته می شود( را می توان توسط یک حرف متفاوت )یا گروهی از حروف

 ؛I ،ysk ،iep  ،eci ،cycleدر  /ī/نشان داد، مانند صدای 

  اینکه یک حرف یا گروهی از حروف می توانند صداهای متفاوتی را نشان دهند، مانند صدای‘y’  درesy ,myg ,

yfunn ,ysk. 

 

 
 ®Little Learners Love Literacy  هفت مرحله

 
 

    درصد تمامی کلمات انگلیسی را  84آیا می دانستید که یاد گرفتن کد الفبای انگلیسی به کودکان دانش خواندن و امالی درست 

 (1966)هانا، هانا، هادجز و رودگرف،  می دهد؟

 

شناسی  ( و واجphonics( شروع می کنیم. ما بر آگاهی از روش آوایی )4تا  1ما با آموزش کد الفبای ساده )مرحله 

(phonemic تمرکز می کنیم تا قویترین زیربناها را برای موفقیت در خواندن و نوشتن ایجاد کنیم. ما همچنین بر ایجاد مهارت ها )

 برای درک مطلب و نوشتن را نیز تقویت کنیم. یی قویدر دامنه لغات و زبان شفاهی تمرکز می کنیم تا به صورت برابر زیربناها
 

 دوستان آشنا شویدبا مایلو و 
را یاد خواهیم stage 1 ( m s f a p t c iدر چند هفته اول ترم تحصیلی، ما حروف و صداهای )

آشنایی با  به صورت منظم، ، وMilo’s Birthday Surpriseگرفت. از خواندن کتاب داستان 

یب کنیم و شخصیت و صدایی جدید، لذت خواهیم برد. ما یاد می گیریم که صداها را با هم ترک

کلمات را برای امال  Ally alligatorکلمات را بخوانیم، و با استفاده از عروسک خیمه شب بازی 

 نیز بخش بخش کنیم. ما همچنین دستخط را در کالس و در خانه تمرین خواهیم کرد.
 

 
 
 
 کتاب های قابل کدبرداری

را به خانه  Little Learner، ارسال کتاب های قابل کدبرداری 1بعد از اتمام آموزش مرحله 

شروع خواهیم کرد. این ها کتاب های "بدون حیله" ما هستند. هر کتاب صداها و حروفی که در 

آموزش دادیم را مورد تمرین قرار می دهد، در نتیجه کودکان می توانند کتاب ها را  1مرحله 

 بزنند!( بخوانند.خودشان از طریق ادای صداها و ترکیب آنها )بدون نیاز به اینکه حدس 
 

 چگونه می توانید در خانه از فرزند خود حمایت کنید؟
 

 کتاب خواندن برای فرزندتان
 

 



 

 

کتاب های بسیاری را برای فرزندتان بخوانید )یا با هم به کتاب های صوتی گوش دهید( و در مورد آنچه خوانده اید با هم صحبت 

ضروری است. انتخاب کردن زمانی بی سروصدا، مانند وقت خواب، می تواند به کنید. این کار برای درک دامنه لغات و زبان 

 ایجاد یک روال کتاب خواندن آسان و مهیج کمک کند.
 
 
 

 با صداها بازی کنید

که هر هفته به خانه می فرستیم را بخوانید. از فرزندان تان سواالتی که در نامه  Little Learnersنامه 

مطرح شده اند را بپرسید. این کار از رشد آگاهی از واج شناسی )توانایی شناسایی، ترکیب، بخش بندی و 

دهید، همراه آن آواز  به موسیقی آن گوش Spotifyبکارگیری صداها در کلمات( حمایت می کند. در 

 بخوانید و حرکات را نیز انجام دهید.
 
 
 
 

 صداها را ادا کنید

گوش  Little Learners Love Literacy YouTubeبه صداها )واج ها( در کانال یوتیوب 

 دهید. هنگام حمایت ار فرزندتان، این صداها را در خانه تقلید کنید. 

و نه ’ lllll‘برای مثال،  -در انتهای آن ادا کنید ’ uh‘ مهم است که صداها را بدون افزودن صدای

‘luh.’ 
 
 

 

 کدبرداری را تمرین کنید

وقتی دیرتر در طول ترم تحصیلی کتاب های داستان قابل کدبرداری ما به خانه می آیند، فرزندتان را تشویق 

کنید برای خواندن کلمات ناآشنا، صداها را ادا کرده و آنها را ترکیب کند. به یاد داشته باشید که این آغاز سفر 

ماد به نفس و مهارت های خود نیاز به یادگیری خواندن فرزندتان است و، فرزندتان برای پرورش اعت

 حمایت دارد، همانگونه که هنگام یادگیری راه رفتن نیاز به حمایت داشت.
 
 

کسب کنید، می توانید به وب سایت آنها به  Little Learners Love Literacy®چنانچه مایل هستید اطالعات بیشتری در مورد 

 راجعه کنید، یا با من صحبت کنید.م littlelearnersloveliteracy.com.auنشانی 

 

  با احترام
 
 
 
 


