
برای یافتن معلومات بیشتر در باره کتابخانه تخیلی Dolly Parton در استرالیا، لطفاً 
به ویبسایت ما مراجعه کنید در:

unitedway.com.au/imagination-library

این کتاب شادی آور Roo وPossum را تعقیب می کند 
چون این دو رنگ های بیشه زار های استرالیا را می پالند.

تشخیص رنگ یکی از مهارت های حیاتی اطفال است که به تدریج با 
بحث و تمرین های بسیار آنها را یافته و انکشاف و تکامل می بخشند.  
این کتاب یک جهش کالن در لذت بردن از هر نوع از پالیدن رنگ  

ها و فعالیت ها است!

رهنمودهایی برای خواندن کتاب برای نوزادان

Roo Knows Blue - Renée Treml

آیا می دانستید؟

خواندن کتاب برای اطفال نوپا

رهنمودهایی برای خواندن همراه با اطفال قبل از مکتب

DOLLY PARTON
تخیلی کتابخانه 

کتاب را طوری بگیرید که نوزاد بتواند آن را واضح بنگرد. بگذارید نوزاد هم کتاب را بگیرد و همراه 	 
با او ورق بزنید. 

بعضی وقت ها شما ممکن است قصه را بخوانید، بعضی از اوقات شما ممکن است تنها به صفحه 	 
همراه او بنگرید و رنگ ها را نام ببرید. 

قبل از اینکه شما بخوانید و جواب دهید از طفل خود بخواهید که رنگ های هر صفحه را بیان کند. اگر 	 
رنگ بخصوصی را نمی داند به او کمک کرده یاد دهید. 

وقتی در گشت و گذار هستید به رنگ ها اشاره کنید –چیزهایی را بپالید  که وجود دارند و اغلب روی 	 
یک رنگ نظیر رنگ موتر، بالون )پوقانه(، یا گل توجه کنید.

طفل خود را تشویق کنید تا غلط های Roo )کانگارو( را تشخیص دهد.  به او کمک کنید تا کلمه ای را 	 
پیدا کند که نام هر رنگ موجود روی صفحه ها است و با هم آن را بخوانید. 

با هم کار کنید تا رنگی را پیدا کرده و همه چیزهای رنگین در تصاویر را نام ببرید: برخی از آنها آسان 	 
هستند مانند آسمان و حوض )بحیره(، ولی سایرین ممکن است کمتر آشنا باشند مانند روباه، پروانه و 

طوطی های گاالی چهره ای رنگ.


