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آسیب شناسی گفتاری

کسب اطالعات در باره کتاب و متن چاپ شده
آگاهی از متن به معنی درک معنی یک متن نوشتاری است.
آگاهی از متن برای خواندن و سواد آموزی بعدی ضروری است .این آگاهی شامل:
 دانستن بخشهای کتاب نظیر جلد ،صفحات و عنوان است.
 درک کردن اینکه واژه ها ،حروف و جمالت چیستند ،و
 دانستن اینکه متن به چه شکل ترتیب داده شده است برای مثال چپ به راست و از باال به ئایین.
اطفال متن های چاپی ،شراکت در کتاب ها ،و جهان پیرامون را از بزرگساالن می آموزند.

گفتگو پیرامون متن های چاپ شده :کتاب ها را شریکی استفاده کرده و در باره صداها و واژه ها گفتگو کنید.

راجع به بخش های کتاب گفتگو کنید
بنشینید و با هم کتاب بخوانید .در باره ویژگیهای کتاب صحبت کنید.
عنوان این کتاب …………………… است
این جایی است که خواندن را آغاز می کنیم.
می تونید به من کمک کنید تا این صفحات را ورق بزنم.
این صفحۀ آخره.

در باره عالئم و نماد ها صحبت کنید
در خانه به عالئم و نوشته ها ،مثالً روی برچسب ها و در کتاب ها اشاره کنید.
به نوشته ها در بیرون خانه ،مانند روی ساختمان ها  ،فهرست غذاها و عالئم اشاره کنید.
روی این برچسب نوشته ماکارونی.
این عالمت میگه بیرون.
این عالمت میگه ایستگاه اتوبوس.

در باره واژه ها و حروف صحبت کنید
پیرامون واژه ها و حروفی که هر روز می بینید صحبت کنید.
این واژه یعنی اسب.
این واژه با همان حرف شروع می شه که نام خودت شروع میشه.
این حرف بزرگه.
این واژه ها با یک صدا شروع میشن.
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