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 روش تمرین با فرزندتان برای مدرسه

سی :به زبان المانی و به زبان فار  
 

 آماده سازی:
 

  یک محیط ارام برای خود و فرزندتان انتخاب کنید 

 .ارامش برای روند یادگیری بسیار مهم است 

  مدرسه را در روی میز قرار دهید.لوازم تحریر 

 .کودک تکالیفش را به شما نشان خواهد داد 

 . اگر یک خبرنامه والدین وجود دارد ، به صورتروزانه به ان نگاه کنید 
 
 

 در انتها:
 

 ایا کیف مدرسه مرتب شده است ؟ 

 ایا تمام لوازم تحریر موجود هستند ؟ 

  یادگیری چه زیباست.از این بابت شما وفرزندتان خوشحال هستید که 

 ! ارزشش رو داره 

 .شما و فرزندتان میبایستی به صورت روزانه از سایت اینترنتی مدرسه دیدن کنید 
 
 
 

:فراموش نکنید  

 

 .یادگیری نیاز به ارامش و زمان گذاشتن دارد 

 .یادگیری نیاز به انجام و موفقیت در ان دارد.در این زمینه پشتیبان فرزندتان باشید 

  میبایستس به هراه خود خوشحای بیاورد.یادگیری 

  دقیقه بلند روخانی کند. 10فرندتان میباستی هر روز به مدت 
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 میکنید:شما به صورت روزانه با فرزندتان برای مدرسه تمرین 

 

 

 

 

 

 فرزند شما به یک میح ارام برای یاد گیری و انجام تکالیف نیاز دارد. .1

 بشینید کنار او در حین اینکه او تکالیفش را انجام میدهد

 افتاده است حرف میزند.فرزند شما از اتفاقاتی که در مدرسه  .2

 به حرفهای او گوش دهید.

 گرفته است را توضیح میدهد.کودک برای شما تمام تکالیف که در مدرسه  .3

 ازاو در مورد انها سوال کنید.

در حین تمرین تکالیف مدرسه او تمام حروف و کلمات و جمالت  را به زبان  .4

 المانی به صورت بلند و اهسته رو خوانی کند.

 ه فرزندتان انها را به زبان خودتنا )فارسی( ترجمه کنید.به همرا

 فرزنتان تکالیفی که انجام داده است را به شما نشان میدهد . .5

 او را تشویق کنید .

 راهنمایی های بیشتر: .6

 به صورت روزمره وسایلی زیادی را به زبان المانی و زبان مادری نام ببرید. -

 م رنگها ، اشخاص و اجسا 

 مواد غذایی 

 وسایل و اجسامی که در خیابان وجود دارد 

 قسمت های بدن ف لباس و پوشاک 

 

 یک لیست خرید بنویسید -

 عکسها را توصیف و شرح دهید  -

وقتی فرزندتان همراه شما هست ،بگزارید فرزندتان به صورت مداوم کلمات المانی را   

 بخواند .




