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مهارت های زبانی پیش دبستانی
)با تأكید بر خواندن(

دور توپ و دور كتاب، خط بكش.

پايین ماشین و قاشق، عالمت + بزن.

دور سیب و گالبي، خط بكش.

باالي تلفن و يخچال، گردي   بكش.

با تلفن چه مي كنیم؟ با قیچي چه؟
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مهارت های زبانی پیش دبستانی
)با تأكید بر خواندن(

در هر رديف، دور شكل هاي مانند هم خط بكش.

مربی عزیز
برای تشخيص ديداری تفاوت و تشابه شكل حروف، كودك ابتدا بايد توانايی تميز دادن تفاوت و تشابه شكل های 
اشيا و حيوانات را داشته باشد. به همين دليل اين فعاليت اهميت بسزايی دارد و آن را با تصاوير ديگر ادامه دهيد. 
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مهارت های زبانی پیش دبستانی
)با تأكید بر خواندن(

هر بار، به شكل هاي يك رديف نگاه كن و آن ها را چند مرتبه نام ببر. سپس كتاب را ببند، نام ها را تكرار 
كن و بگو در آن رديف، كدام دو نام يا كلمه مثل هم است.

مربی عزیز
هدف اين فعاليت، تشخيص دو كلمه ي مثل هم هنگام شنيدن كلمات است كه در نهايت به تشخيص تشابه صداي 

حروف خواهد رسيد؛ مانند درك و تشخيص صداي )س( در اول كلمات سيب و سبد كه مثل هم است.
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مهارت های زبانی پیش دبستانی
)با تأكید بر خواندن(

در هر رديف، دور شكل هاي مانند هم خط بكش.

نان كفش    كفش      
 

ماهي ماهي        اسب         
   

میز آب    میز       
 

دست دست      پا         
                 

به شكل سمت راست هر رديف نگاه كن و دور شكل هاي مانند آن در سمت چپ، خط بكش.

میز دارا   دارا   دارا    
سطل      كتاب كتاب    كتاب      
باران باران    دست     باران      

كالس پرچم   كالس   كالس     
       

مربی عزیز
لطفاً از خواندن كلمات براي كودك خودداري فرمايید. هدف از اين تمرين، تنها تشخیص تفاوت 

و تشابه شكل كلمه هاست.
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مهارت های زبانی پیش دبستانی
)با تأكید بر خواندن(

با دقت به تصوير نگاه كن. سپس يك ورق كاغذ روي آن بگذار و به تصوير پايین آن توجه كن.

كدام يك از اين تصويرها را در باال ديده اي؟

هر چه مي گويم تكرار كن.

سفید - سبز - قرمز قرمز - سبز - آبي      
توپ - كفش - پله - ماشین زمستان - تابستان - دبستان    

3 - 9 - 8 - 2      6 - 4 - 5  

چند عدد مي گويم. هر وقت گفتم )4( يك خط روي ورق كاغذ بكش.

4 - 9 - 6 - 2 - 4 - 4 - 9 - 4 - 3 - 4 - 5 - 1 - 7 - 4 - 4

چند دقیقه در محلي بنشین و به صداهاي اطراف خود به  دقت گوش بده.
چه صداهايي مي شنوي؟ آن ها را تقلید كن.
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مهارت های زبانی پیش دبستانی
)با تأكید بر خواندن(

با دقت از باال به پايین، به تصويرها نگاه كن و داستاني را كه در آن ها اتفاق افتاده است، با تمام جزئیات 
هر تصوير، تعريف كن.

به نظر شما، موش از پنیري كه دوستش براي او آورده است، خوشش آمده يا نه؟
وقتي خوراكي اي مي خوريم كه دوست داريم، قیافه ي ما چه شكلي مي شود؟

با دقت به صحبت هايم گوش بده، پس از شنیدن آن ها به تصوير هاي داستان نگاه كن و بگو كدام تصوير 
را تعريف كردم.

»موش بیرون خانه نشسته بود و منتظر آمدن دوستش بود. قرار بود دوستش براي 
به طرف خانه  ي  با مادرش  ناگهان دوستش را ديد كه  بیايد.  به خانه شان  او  ديدن 

آن ها مي آيد و دستش را براي او تكان مي دهد.«
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مهارت های زبانی پیش دبستانی
)با تأكید بر خواندن(

با دقت به تصوير نگاه كن.

تصوير كدام يك از رديف هاي زير، مانند تصوير باالست؟

به تصوير نگاه كن.

كدام يك از رديف  هاي زير، مانند باالست؟


