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فرصت
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بهبودتوانید
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دهیم
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خواهیم
با این کیف ،مابامیاین
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تقویتنوشتن
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ایدهتقویت
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میدهیم
ما ایده
کیف،شما
خواهیم به
این کیف شامل پنج کتاب مختلف برای خواندن با صدای بلند است:

این کیف شامل پنج کتاب مختلف برای خواندن با صدای بلند است:






( Lillefrø bygger rumraketقورباغه کوچک یک موشک فضایی می سازد)
( Vitello får en klam kæresteویتلو با یک دختر بی ادب دوست می شود)
کوچک یک موشک فضایی می سازد)
( Lillefrø bygger rumraket قورباغه
حقایق کوچک( Ulve :گرگ ها)
( Vitelloویتلو با یک دختر بی ادب دوست می شود)
får
en
klam
kæreste
حقایق 
( Sommerfugleپروانه و الرو)
کوچکOG larver :




( Felix drillerفلیکس اذیت می کند)
( Min hundسگ من)

 حقایق کوچک( Ulve :گرگ ها)
مستقل وجود
حقایقخواندن
 برای اولین
عالوه بر این ،دو کتاب
دارد( Sommerfugle OG:پروانه و الرو)
larver
کوچک:
عالوه بر این ،دو کتاب برای اولین خواندن مستقل وجود دارد:

این پوشه شامل موارد زیر است:






( Felix driller فلیکس اذیت می کند)
جزوه ای در مورد اهمیت کتاب خواندن با فرزندتان.
( Min hund سگ من)

دستورالعمل "چگونه با فرزند خود کتاب بخوانیم" با راهنمایی های خاص در مورد چگونگی کتاب خواندن همراه با کودکتان.
برگه :چگونگی حمایت از اولین کتاب خواندن مستقل فرزند خود
"کتاب من"
برنامهموارد
شامل
راهنمای پوشه
این
است :از آن می توانید هر زمان همراه با کودک خود کتابی می خوانید در آن ثبت
زیربا استفاده
 READکه
استفاده از
کنید .نام کاربری ورود به سیستم به برنامه همراه با کیف ارائه می شود.



جزوه ای در مورد اهمیت کتاب خواندن با فرزندتان.

پس از پایان برنامه ،کیف و کتاب ها باید بازگردانده شود .می توانید مطالب را در پوشه نگه دارید .می توانید دستورالعمل ها را روی
یخچال بچسبانید  .دستورالعمل "چگونه با فرزند خود کتاب بخوانیم" با راهنمایی های خاص در مورد

خود
فرزند
کتاب خواندن مستقل
حمایتمیاز
چگونگی
برگه:
نمایید .در این سایت می
مراجعه
www.aarhus.dk/read
اولینآدرس
توانید به
خواندن با هم"
- READ
جهت اطالعات بیشتردر مورد "
من"را تماشا کنید .همچنین ترجمه جزوات و دستورالعمل ها به برخی زبان ها در آنجا موجود
READ
توانید فیلم - readingtogether
"کتاب
است.


از مطالعه لذت ببرید!

با احترام

چگونگی کتاب خ

راهنمای استفاده از برنامه  READکه با استفاده از آن می توانید هر زمان همراه با کودک خود کتابی
کنید .نام کاربری ورود به سیستم به برنامه همراه با کیف ارائه می شود.

پس از پایان برنامه ،کیف و کتاب ها باید بازگردانده شود .می توانید مطالب را در پوشه نگه دارید .می توانید
یخچال بچسبانید.

کودکان و نوجوانان

جهت اطالعات بیشتر در مورد " - READخواندن با هم" می توانید به آدرس  www.aarhus.dk/readمراج
شهرداری Aarhus
توانید فیلم  READ - reading togetherرا تماشا کنید .همچنین ترجمه جزوات و دستورالعمل ها به برخی زب
است.
از مطالعه لذت ببرید!

