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جدول حروف الفبا )راهنمای اوليا(

به جز جدول الفبا، فعالیتي هم براي مشــخص كردن صداهاي كلمه داریم با عنوان »صداهاي رنگین كماني«. 
صداهاي كلمات با رنگ هاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نیلي و بنفش نوشته مي شوند. با این تمرین، رنگ هاي 

رنگین كمان را به ترتیب حفظ مي كنیم و یاد مي گیریم.

شمسینوری
آموزگار،مریوان

باتوجــه به وضعیــت حاکم بر کشــور 
)بیماری کرونا(، والدین به طور مســتقیم 
درگیر آموزش فرزندانشان شده اند. لذا براي 

هم سو شدن آموزش های اولیا به فرزندان با 
آموزش های معلم، در رابطه با نام کاربردی 
نشــانه ها، در جدول حروف الفبا، طراحی 
و تدویــن جدولي مخصــوص اولیا خیلی 
ضروری اســت. جدولي که درنهایت بعد 
از تدویــن و چاپ دراختیار والدین محترم 
قرار گیرد. این جــدول كمك مي كند نام 
کاربردی حروف الفبا به صورت درســت به 

دانش آموزان آموزش داده شود.

راهنماي جدول
  

 مصوت هـا با رنـگ قرمز و به ترتیبی قرار 
گرفته انـد كه با کامل شـدن جـدول، هنگام 
 خوانـدن، ریتـم و آهنـگ داشـته باشـند.

ترتیـب  بـه  چـون  سـبزرنگ،  حـروف   
صداهـای او، اِ ، ای هـم می دهنـد، بـا رنگ 

سـبز نوشـته شـده اند.

راهنمای اوليا


