
 

 

 Lernen zu Hause یاد گرفتن و آموختن در خانھ

بازی کردن و یاد گرفتن

بازی بھ معنای پردازش و استفاده و تولید  بگذارید فرزندانتان زیاد بازی کنند و ھمچنین شما ھم با آنھا ھم بازی شوید. 
و ھمچنین ھم باعث کاھش استرس و ھمچنین یادگیری است ، زیرا بازی موقعیت ھا و روابط پیچیده را شبیھ سازی م   
بازی در جامعھ ھمبستگی و بھزیستی را ایجاد می کند.    می تواند منجر بھ استراتژی ھای عمل واقعی در زندگی شود. 

بحث ھا در زمان بازی نیز بخشی از بازی ھا ھستند ، اما این بحث و جدال بایستی پس از بازی حل شوند.
برای یادگیری در خانھ در اینجا مناسب می باشد :

بازی ھایی کھ مھارت ھای حرکتی دُرشتی وھمچنین حرکتھای ظریف و خوب را حمایت می کنند. بر  *
مثال ساختمان یا چیزی ساختن با آجرھای بازی لگو  Lego  یا با سنگھای بازی Kappla کپال 

Tabu  بازی ھای ارتباطی و صحبت با ھمدیگر مانند بازی تابو *
بازی ھایی کھ باعث خالقیت و تخیل می شوند ، مانند بازی نقاشان دوشنبھ Montagsmaler، و یا د   *

کھ با اصطالحات تصویری روایت و نقل می شوند.
بازی ھایی کھ احساس و آرزوی تحقیق واکتشاف را برآورده می کنند. *

با بازی کردن و نقش در آوردن ، مثالء حدس زدن حرفھ ویا حدس زدن افراد. *
استراتژی و بازی ھای برنامھ ریزی  مانند بازی منچ  Mensch ärgere dich nicht یا بازی ھای ب   *

مثل بازی ھای رامی Rommy دامھ Dame و یا Mühle آسیاب
بازی ھایی کھ صبر و تحمل و استقامت دارند، مانند پوزل Puzzle در این بازی، می تواند توسط تما   *

انجام شود.
بازی ھای دانشی و دآنستنی ، مانند بازی Stadt, Land, Fluss شھر ، کشور ، رودخانھ. *

بازی ھای حافظھ مانند  بازی Memory حافظھ (نکتھ: از قبل بازی در حافظھ را خودتان بسازید) *
از آنجا کھ بازی ھا مغز را تحریک می کنند ، ھر یک از این بازی ھا برای یادگیری درمدرسھ را حمایت و پشتیبانی   

را آماده یادگیری می کنند.

Tagesstrukturen ساختارھای و سازماندھی روزانھ
کودکان بھ یک ساختار روشن و سازماندھی در روز احتیاج دارند کھ شما را نیز بھ عنوان والدین سبک و کمک و تسک  

 ساختار و سازمادھی در روز از یک طرف بھ ھمھ در خانواده امنیت می دھد و از سوی دیگر تعھد و مسئولیت در خا   
امنیت و قابلیت اطمینان و مسئولیت پذیری ، رھنمودھای مھمی برای زندگی روزمره در این زمان غیرقابل پیش بینی   

برای یک ساختار و سازماندھی واضح ، می توانید یک برنامھ ریزی و سازماندھی یک روزه و یا  یک ھفتھ را تدوین 

کارھای روزمره را طوری نظم و ترتیب دھید کھ نھ برای خود شما و نھ برای فرزندانتان زیاده از حد خستھ و مطالبھ  

این می تواند بعد از ظھرھا ھم ب  زمان یادگیری باید بھ طور مرتب در زمان ھای معلوم و ثابتی باشد.  *
بیشتر مواقع ھم ، استراحت ھا و رخصت ھای کوتاه و کوچکی باید برنامھ ریزی شود.

محل کار و تکلیف باید ثابت و معلوم باشد و عوض نشود. *
تا چھ اندازه می توانید از یادگیری مستقل فرزند خود پشتیبانی وحمایت کنید، میتوانید از ھمھ بھترین    *

ارزیابی و حدس بزنید .
بگذارید روز سپری شده را بھ بھترین شکل ممکن پایان دھید. *

Über das Lernen sprechen در مورد یادگیری با ھمدیگر صحبت کنید

با این حال ، بگذارید کودکان خودشان   والدین ، شما باید یادگیری فرزندان خود را ھمراھی و پشتیبانی کنید.  بھ عنوان 
ساختارھا و سازماندھی ھای زیر برای تمام اعضای خانواده مفید ھستند:

بھ فرزندان خود فرصت دھید تا فکر کنند: . 1
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آنھا بھ تنھایی فکر می کنند و در مورد کارھا ی خ   کودکان وقت و مکان کافی برای کار مستقل دارند. 
یادداشت می گیرند.

با فرزندان خود صحبت کنید و بھ آنھا فرصت دھید تا افکار خود را بھ صورت کالمی و با حرف بھ    . 2
کنند:

پس از یک زمان از پیش تعیین شده است ، کودکان راه حل ھا و نتایج احتمالی خود را بھ شما ارائھ د   
و تکالیف الزمھ را با شما در میان می گذارند.

سواالت و انگیزه ھای مفیدی در این موارد می توانید در اینجا باشند :
بگو چھ کار کردی ؟ چھ قدم برداشتھ ای ؟ شرح بده و توصیفش کن.  .

برای من توضیح دھید کھ چطور راه حل خود را پیدا کرده اید؟ .
لطفا با صدای بلند فکر کن تا من ھم فکرت را پیگیری کنم. .

مثالی از آن برای من بزن . .
فرض کنید راه حل ر   اگر در راه حل مشکل دارید ، میتوانید با فرزندان برای مثال چنین گفتگو کنید:  .

 پس چگونھ آن را توضیح می دھید؟
سؤاالتی درباره برداشت ھای حسی و نظز دید و حس شما مانند؛ این چھ بویی می دھد؟ این چھ شکلی   .

این چھ رنگی دارد ؟
این چھ چیزی را بھ خاطر شما می اورد و یادآوری می کند؟ چھ زمینھ دیگری را می شناسید؟ .

آیا الگویی را در اینجا دوباره تشخیص می دھید؟ .
از چھ چیزھایی تعجب می کنید ؟ .

چھ سؤاالتی برای شما ایجاد شده است؟ .
حاال چھ می دانید کھ قبالً نمی دانستید؟ .

Hinweis :
اشتباھات و راھھای نادرست و دوری یک مسئل   مسئلھ این نیست کھ ھمیشھ راه حل مناسب آماده و پیدا شود.  توجھ : 

اگر کودکان راه حلھای خود را دریابند ، بھ مراتب موثرت    این یادگیری واقعی را امکان پذیر می کند.  و با ارزش است. 
شان باقی می مانند، تا از اینکھ مسیرھای تفکر و راه حل بزرگساالن را فقط دنبال شود. 

اکنون باید بھ فرزندان خود وقت و فرصت دھید تا درباره آنچھ در مورد آنھا بحث کرده اند ، دوباره د   . 3
فکر کنند تا بتوانند در مورد راه حل ھا ، نتایج و فرایندھای بدست آورده کار کنند.

در پایان ، کودکان در مورد آنچھ و اینکھ چگونھ و چھ جوری یاد گرفتھ اند فکر می کنند. . 4

Hilfreiche Fragen für die Kinder sind hier :
سواالت مفید برای بچھ ھا در اینجا قرار دارد:

بھ چھ کار خوبی دسترسی پیدا کردم و موفق بودم و بھ چھ کاری نھ؟ .
من چطور بھ نتیجھ ام رسیدم؟ چھ کارھایی و اقداماتی انجام دادم؟ .

برای من در کجای ین مسائل راحت و آسان بود؟ در چھ مقطعی و کجا من مشکل داشتم؟ .
دفعھ بعد چھ کارھایی دیگری می توانم انجام دھم؟ .

در کجای این مسائل نیاز بھ پشتیبانی و حمایت دارم؟ و چگونھ می توانم آن را بدست آورم؟ .
برای اینکھ کودکان بھ طور معمول و عادی تفکری در مورد اعمال انجام داده خود بکنند، می تواند کمکی در اینجا باش  

فرزندان با سؤالھای کمی و سؤالھای ساده و آسانی شروع کنند .


