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چطور با Early
 Mathتفریح کنید

جهت اطالع بیشتر با فرد کلیدی فرزندتان
یا معلمش تماس بگیرید
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دانستن مقدار چیزهایی که شمرده شده اند –
سرشماری ،مثال:
 lشمردن صحیح گروه ها یا ردیفهای اشیاء.
 lدانستن اینکه آخرین عددی که گفته شد ،تعداد
کل اشیاء در آن گروه است.
 lشمردن  9شئ که می توانند حرکت کنند
(مثل اسباب بازی) یا آنهایی که نمی توانند
حرکت کنند (مثل پیجره).

تشخیص دادن اعداد ،مثال:
 lشماره درها
 lشماره روی تلفن ها و ماشین
حساب ها
 lشماره روی کارت های تولد
 lشماره روی پول ها

پنج نکته مهم برای
شمردن

با maths together
تفریح کن ....

شماره ها را بلند بگویید مثال:
 lوقتی که از پله ها باال یا پایین می روید
پله ها را بشمارید،
 lوقتی مایکرویو روشن است برعکس
بشمارید،
 lباهم آواز شمردن بخوانید،
" lقایم موشک" یا بازی "ساعت چنده
آقای ولف؟" را بازی کنید

فرصت یادگیری ریاضی برای کودکان همه جا
هست.
شما می توانید به فرزندتان نشان دهید که عددها ،اندازه،
شکل ،اندازه گیری و طرح ها چقدر در فعالیت های
روزمره مهم هستند .این می تواند شامل موارد زیر باشد:
 lچک کردن شماره اتوبوس یا شماره پالک ماشین با
فرزندتان،

اشیا را بشمارید و هنگام شمردن آنها را
یکی یکی لمس کنید ،مثال:
 lمیز غذا را برای شام آماده کنید،
 lماشین های اسباب بازی را کنار هم بگذارید و
بشمریدشان،
l

صدف ها را در ساحل بشمارید،

پیدا کردن تعداد از یک مجموعه بیشتر،
مثال:
 lکندن  0دانه انگور از یک خوشه،
 lانتخاب کردن  9کتاب از کتابخانه،
 lپیدا کردن  0پیچ گشتی برای کمک
کردن به ،DIY
 lبرداشتن  9بشقاب تمیز از ماشین
ظرفشویی،
پیدا کردن  6گیره لباس هنگام پهن کردن
لباس ها،

 lصحبت کردن راجع به
اینکه آیا اسباب بازی ها هنگام
مرتب کردن در جعبه ها جا
میشوند،
 lنگاه کردن به قیمت اشیاء در
مغازه ها،
 lنشان دادن عددها روی ساعت
 lشمردن صحیح ساندویج ها برای
ناهار،
 lمنچ بازی کردن با تاس ،یا مثال
مار و پله،
 lپختن ،مثال شمردن و اندازه
گیری مواد الزم،
 lصحبت کردن راجع به طرح های روی حیوانات هنگام
بازدید از باغ وحش یا طرح هایی
که کفش هایتان وقتی روی ساحل
راه می روید درست می کنند.

