 ۱۰ﻧﮑﺗﮫ ﺑرای واﻟدﯾن :ﭼﮕوﻧﮫ ﮐودک ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯾری
ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﯾم

 .۱اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﯾﺎدﮔﯾری ﺧوب
ﯾﮏ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣرﺗب و ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﯾﺎدﮔﯾری آرام ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺗﻣرﮐز
ﺷوﻧد.

 .۲ﻣﺷوقھﺎی ﻣﻧﺎﺳب را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد
اھداف را طوری ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ آﻧﻘدر ﺟذاب ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺧود را ﺑرای
ﯾﺎدﮔﯾری اﻧﮕﯾزه دھد .ﺑرای ﻣﺛل اﮔر ﮐﺳﯽ در زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧوب ﺑﺎﺷد  ،اﯾن ﺷﺎﻧس را
دارد ﮐﮫ داﻣﭘزﺷﮏ ﺷود.
.۳ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣوﺿوع ﺟﺎری ﮐروﻧﺎ را ﺑﮫ ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ در ﺧﺎﻧواده ﺗﺑدﯾل ﻧﮑﻧﯾد.
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 .۴ﯾﮏ ﺑﺎر ،دوﺑﺎر ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد
ﻣﮑث ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯾن ﻣﺣﺗوای ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت  ،ﮐﻣﯽ ورزش و ﯾﮏ ﺟرﻋﮫ آب ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب  ،ﻣﺣﺗوای ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮭﺗر ﺗﺛﺑﯾت ﺷود.

 .۵ﺗﻠوﯾزﯾون در زﻣﺎن اﺳﺗراﺣت در وﻗﻔﮫھﺎی ﺑﯾن ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﻣﻧوع
ﻣﺎﻧﻧد ﻣدرﺳﮫ  ،ﻧﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎن ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد" .ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً ﺑرای ﺑﭼﮫھﺎ
ﺑﺎﻋث اﻧﮕﯾزه اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑرای ﺻرف ﯾﮏ ﻣﯾﺎن وﻋده در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد  ،ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﮐﻧﯾد و ﺷﺎﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺣث ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﻌد از ظﮭر ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﭼﮕوﻧﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﻘﯾﮫ وﻗت آزاد ﺧود را ﺑﮕذراﻧﻧد".
. ۶ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﺣرک ھﺎﯾﯽ اراﺋﮫ دھﯾد
واﻟدﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺷوﻧد  ،زﯾرا اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد راﺑطﮫ ﺷﻣﺎ را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
ﻗرار دھد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود  ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺣرکھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود ﺑدھﯾد.
ﻋﺎدات ﻗﺑﻠﯽ زﻧدﮔﯽ روزﻣره روزھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﯾدار ﺷدن و ﺑﮫ رﺧﺗﺧواب
رﻓﺗن  ،ﺑﺎﯾد ﺣﻔظ ﺷود  ،ﻟﺑﺎس ﺑﭘوﺷﯾد  ،ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺑﺧورﯾد  ،ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد و در ﺑﯾن آن
اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﯾد.
ﺗﻐﯾﯾر در ﻧﻘشھﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن اﺟﺎزه دھﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗﺎزه آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت
ﺗوﺿﯾﺢ دھد .اﯾن ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،ﺳﺎﯾر روﺷﮭﺎی
ﯾﺎدﮔﯾری ﺧﻼق ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﻧﮕﯾزه ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
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 .۷از اﯾﻧﺗرﻧت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
• وب ﺳﺎﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐودﮐﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای
ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
• ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧوب ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ درک و ﮐﺎرﺑرد ﻣطﺎﻟب ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﺎ روش
ﺑﺎزی ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧدwww.integrationsfonds.at/app :
• ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری آﻧﻼﯾنwww.sprachportal.at :

 .۸ﻣﺣﺗوای ﻣدرﺳﮫ را در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾد
ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت رﯾﺎﺿﯽ ھﻧﮕﺎم آﺷﭘزی  ،ﯾﺎدﮔﯾری در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزی و ﮐﺎر دﺳﺗﯽ  ،ﮔوش دادن ﺑﮫ
ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻓﯾﻠم… ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد.
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" .۹ﺗو ﻣﯾﺗوﻧﯽ!" دﻟﮕرﻣﯽ ﺑدھﯾد
ﺑر ﻧﻘﺎط ﻗوت ﻓرزﻧد ﺧود ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾد
از ﭘﺎداش دادن ﻣﻧظم ﺑﺎ ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺟﺎت  ،ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ﯾﺎ ﺑﺎزیھﺎی راﯾﺎﻧﮫای ﺗﺎ ﺣد
اﻣﮑﺎن ﺧودداری ﮐﻧﯾد .اﯾن اﻧﮕﯾزه ﻓﻘط در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .۱۰ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد
ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎدﮔﯾری ﯾﺎ ﻟﯾﺳت ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﮫ اﯾﺟﺎد اﻧﮕﯾزه ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎدﮔﯾری ﺑرای ھر روز ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻣوزد و ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای آن ﭘﺎداش ﮔرﻓت .اھداف ﯾﺎدﮔﯾری در ﻟﯾﺳت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣوارد ﻣورد ﻧظر
ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ذﮐر ﺷده و ﭘس از دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻼﻣت زده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻋﻼﻣت ﭼﮏ

زﻣﺎن
ﺻﺑﺢ
ﺻﺑﺢ
ﺻﺑﺢ
ﺻﺑﺢ

ﺧوب؟ آﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻋﻼﻣتھﺎی ﭼﮏ را ﮔرﻓﺗﮫ ای؟
= اوﻟﯾن ﺳﺗﺎره ﺑرای ﺗو
ظﮭر

ظﮭر
ظﮭر
ظﮭر
ظﮭر

دوﺑﺎره ﺗﻣﺎم ﻋﻼﻣتھﺎی ﭼﮏ را ﮔرﻓﺗﮫ ای؟
= دوﻣﯾن ﺳﺗﺎره ﺑرای ﺗو
ﺑﻌد ازظﮭر

ﺑﻌد ازظﮭر
ﺑﻌد ازظﮭر
ﺑﻌد ازظﮭر

ﺑﺎز ھم ھﻣﮫٴ ﻋﻼﻣتھﺎی ﭼﮏ را ﮔرﻓﺗﮫ ای؟
= ﺳوﻣﯾن ﺳﺗﺎره ﺑرای ﺗو
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ﺗﮑﻠﯾف ﯾﺎدﮔﯾری

