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آسیب شناسی گفتار

آموزش در مورد کتاب و چاپ
آگاهی از چاپ عبارت از درک چگونگی معنای زبان نوشتاری است
آگاهی از چاپ برای خواندن و انکشاف سواد در مراحل بعدی بسیار ضروری است .این شامل:
• دانستن قسمت های یک کتاب مثل پوش  ،صفحات و عنوان
• دانستن اینکه کلمات  ،حروف و جمالت چه میباشند ،و
• دانستن اینکه یک متن چگونه تنظیم میشود ،بطور مثال از چپ به راست ،و از باال به پایین.
اطفال در مورد چاپ از کالنساالن ،شریک نمودن کتاب ها و از دنیای اطراف شان می آموزند.

در مورد چاپ صحبت نمایید :کتاب هارا باهم شریک ساخته و درمورد صداها و کلمات صحبت نمایید.

در مورد بخش های کتاب صحبت کنید
باهم یگجا بنشینید و یک کتاب بخوانید .در مورد عکس های کتاب گپ بزنید.
عنوان این کتاب است…..........
ما خواندن را از این جا شروع میکنیم
شما مرا در ورق زدن میتوانید کمک کنید.
این صفحه آخر است.

در مورد عالمات ونشانه ها صحبت کنید
به نشانه ها و نوشته ها در خانه اشاره نمایید ،بطور مثال ،برچسب ها و نوشته کتاب ها
در مورد نوشته ها در بیرون صحبت نمایید ،به طور مثال ،نوشته روی ساختمان ها،
فهرست خوراک و عالمات
روی این برچسپ پاسته (مکرونی) نوشته شده
روی این عالمت خروج نوشته شده
معنی این عالمت ایستگاه سرویس است.

در مورد حروف و کلمات صحبت نمایید
در مورد حروف و کلمات که در جریان روز می بینید صحبت نمایید.
این کلمه اسپ است.
این کلمه با عین حرف که نام شما آغاز میشود ،شروع میگردد.
این یک حرف کالن است.
این کلمات با عین صدا آغاز میشود.
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