زبان ز ز
منل در فرزندانمان به توانیم یم چگونه-بود خواهند بسته مدتی برای ها مدرسه
دهیم؟ آموزش انگلییس
اینننت در آموزش
تاپ ٬لپ مقابل در را روز وقت تمام فرزندانتان که خواهید نیم شما
که دارند وجود مناسبی هایسایت اما .بگذرانند موبایل گوشی و تبلت
آموزش پس .ببینند آموزش انگلییس زبان کنند یم کمک فرزندانتان به
است خوب فرزندانتان برای آنالین ساعت یک تا ساعت نیم
•

Learning Village
https://www.learningvillage.net/user/login
این از توانند یم همچنان دارد ر
دستش سایت وب این به شما فرزند اگر
.کرد خواهد ایجاد ای مالحظه قابل تغیتی روز در ساعت نیم فقط .کنند استفاده وبسایت
• British Council Learn English Kids: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
و بخونید و بشنوید میتونید شما که هایی داستان خصوص به است خوب خییل باال وبسایت تماشایی و شنیداری قسمت
.کنید تماشا همینطور
• British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
.است خوب بزر ر
گتبسیار آموزان دانش برای باال وبسایت در لغت دامنه و لغت دستور های قسمت
• Cbeebies: https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games
.دارد باالوجود وبسایت در خویی های بازی
• Bitesize: https://www.bbc.co.uk/bitesize
.ببینید را درش منابع تا کنید انتخاب را مناسب سبی گروه مربوط قسمت فقط باال سایت در

خواندن
زبان یا و انگلییس زبان به تواند یم این .کنید وادار روز در دقیقه درچند خواندن به را خود فرزند
خواهند یاد خوب نتی را انگلییس زبان بخوانند خوب مادری زبان به بتوانند اگر چون باشد مادری
. -گرفت

فیلم و تلویزیون تماشای
بیشت کیم یا یک ویل بگذراند تلویزیون تماشای به رو زیادی خییل وقت هابچه که خواهیمنیم ما
ری
تماشای روز در ساعت یک از
:میکنیم پیشنهاد ما .باشد آنها انگلییس زبان آموزش برای خویی بسیار کمک تواند یم مناسب هایبرنامه
– CBeebies

•

.است مناسب سال شش زیر و سنینشش برای شبکه این
– CBBC

•

ر
بیشتی
یم سنیی همه در فرزندان مناسب شبکه این های برنامه
گت ر
حبی(.باشد
)!سال  18از بزر ر ی
بیشت که فارش زیرنویس با کند تماشا هایی فیلم دهید اجازه بخواند مادری زبان به تواند یم شما فرزند اگر  -فیلمها
ری
های فیلم
شده دوبله یرا خود عالقه مورد های فیلم توانند یم آنها بخواند مادری زبان به تواند نیم اگر باشند یم مناسب لحاظ این از دیزیی
.کند تماشا دوباره دوبار انگلییس زبان به را ها فیلم همان سپس و کنند تماشا مادری زبان به
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گرفت یاد
زی
انگلییس به جدید کلمات
ا
متفاوی اشیای توانیدیم که آنجا تا
ری
مثل کنید توصیف انگلییس به را آنها و بتید نام انگلییس به را
سبد یک ی
.کنید پیدا نتی را نمیدانید خود که اشیای نام کنید سیع .پشمالو نرم پتوی یک یا فلزی براق
چند ببینید دارید باغچه متل در اگر کنید تکرار را کار همیی و کنید نگاه بتون به -پنجره از بتون
.توانید یم اگر باشید فعال و بروید بتون به .کنید توصیف و بتید نام توانید یم چتی

کلمای همه از لیست یک
ری
.کنید نگهداری و تهیه را یکدیگر با اید کرده تمرین و اید گرفته یاد که
وقب شوید یم زده شگفت
نیم را نامشان که هست شما روزمره زندگی در اشیا چقدر بینید یم که ر ی
حب دانستید
است خوب شما انگلییس زبان اگر ر ی

حافظه بازیه
ا
مثل یک و رفتم مغازه به من بگویید که کنید شوع اینطور
شما فرزند سپس خریدم سیب ی
:زیر مثالهای مانند .کند یم اضافه آن به چتی یک و کند یم تکرار را شما جمله
بیشت که کنید تالش
ری
!دهید ادامه
• Parent (or brother/sister): I went to the shops and bought a banana.
• Child: I went to the shops and bought a banana and an apple.
• Parent (or brother/sister): I went to the shops and bought a banana, an apple and a carrot.
• Child: I went to the shops and bought a banana, an apple, a carrot and a tin of beans.
!See if you can keep going

ز
نوشتی
تازه فکر چند -
نوشی روز در دقیقه چند ر
حبی
ری
نوشی تا کرد خواهد کمک شما فرزند به
ری
انگلییس زبان
آن که باشد مایل شاید بنویسد مادری زبان به میتواند شما فرزند اگر نکنیم فراموش را
.کند ترجمه انگلییس زبان به را آن سپس و بن یویسد مادری زبان به اول را
میشود ای ساده های چتی شامل که کنند تهیه روزانه یادداشت یک توانند یم آنها
تماشا چه اینکه یا و اند خورده چه اینکه یا و است بوده چگونه هوا و آب اینکه مانند
.غته و اندکرده

مجالی و کتاب  ,روزنامه چند به  -تصاویر توصیف
ری
قابل تصاویر و کنید نگاه
.بنویسید ها آن به راجع توانید یم که کنید پیدا توجیه
.بنویسید شان عالقه مورد های فیلم و ها کتاب مورد در داستانهایی

با مادری زبان به آنها مورد در و بکشند را تصاویر اول که بخواهید آنها از داند یم انگلییس زبان کیم خییل مقدار شما فرزند اگر
.بنویسند آنها به راجع اینکه از قبل کنند توصیف را آنها و کنند صحبت شما
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