
read  (2متن برای پوشه )مقطع 

 2با هم بخوانیم در مقطع  - READصفحه اول: لوگو 

 داخل پوشه:

 والدین عزیز،

با استفاده از این کیف، می خواهیم به شما ایده دهیم چگونه می توانید با فرزند خود کتاب بخوانید و در نتیجه به پیشرفت مهارت های 
 با بیشتر خواندن و خواندن با صدای بلند فرزند شما در خواندن بیشتر پیشرفت خواهد کرد.  خواندن او کمک کنید.

 این کیف حاوی شش کتاب مختلف است: 

 Rumleskaft (Rumplestiltskin)  
 Viola i tårnet  در برج()ویوال  
  :حقایق کوچکSol, måne og stjerner  )خورشید، ماه و ستارگان( 
 Kanin  )خرگوش( 
 Anton, Rosa og ræven  و روباه( )آنتوان، رزا 
 Lillebror (højtlæsningsbog) ))برادر کوچک( )کتابی برای خواندن با صدای بلند(( 

 این پوشه شامل موارد زیر است:

  .جزوه ای در مورد اهمیت کتاب خواندن با فرزندتان 
 در مورد چگونگی کتاب خواندن همراه با کودکتان. دستورالعمل "چگونه با فرزند خود کتاب بخوانیم" با راهنمایی های خاص 
 برگه: چگونگی حمایت از اولین کتاب خواندن مستقل فرزند خود 
 "کتاب من" 
  راهنمای استفاده از برنامهREAD  که با استفاده از آن می توانید هر زمان همراه با کودک خود کتابی می خوانید در آن ثبت

 کنید. نام کاربری ورود به سیستم به برنامه همراه با کیف ارائه می شود.

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

این سایت می  مراجعه نمایید. در www.aarhus.dk/readخواندن با هم" می توانید به آدرس  - READجهت اطالعات بیشتر در مورد "
جزوات و دستورالعمل ها به برخی زبان ها در آنجا موجود را تماشا کنید. همچنین ترجمه  READ - reading togetherتوانید فیلم 

 است. 

 از مطالعه لذت ببرید!

 

 با احترام 

 کودکان و نوجوانان

 Aarhusشهرداری 

 

 

 پشت صفحه

 متن به هشت زبان ترجمه شده است: 

 reading  -READمراجعه نمایید. در اینجا می توانید فیلم  www.aarhus.dk/readخواندن با هم" می توانید به آدرس  - READجهت اطالعات بیشتر در مورد "
together .ل ها به برخی زبان ها موجود است.همچنین ترجمه جزوات و دستورالعم را نیز ببینید 
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نشانک

برگه: ”چطور می توانید از مطالعه مستقل فرزند خود حامیت کنید” به شام پیشنهاداتی خاص ارائه می دهد در این زمینه که چطور می 
توانید به خوانش کلامت توسط فرزند خود کمک کنید و چگونه عالقه آنها به مطالعه را تقویت منایید

کتاب های درون این کیف از لحاظ سختی درجات مختلف دارند. اگر فرزند شام منی تواند به تنهایی یکی از آنها را بخواند، شام می 
توانید آنرا بلند برایش بخوانید.


