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 به همه والدین شاگردان صنف اول تا صنف هفتم 
  

 در تابستان بسیار سرگرم کننده و مهم است! همطالع زیرا –تابستان درلعه طام

 
 چیست؟   Sommerles.no تینترنا حهصف 

 
• Sommerles.no   در  7 -  1ف   صنبرای کودکان  ها  کتابخانهطرف از برنامه خواندن

  است. یرو اسراسر ن

• Sommerles.no  !رایگان و بسیار سرگرم کننده است  

• Sommerles.no از اول juni   آگوست به پایان می رسد. 31آغاز می شود و  ونی ی 

• Sommerles.no   کنندگان  همطالعنندگان فوق العاده ، ک  هعمطالبرای همه است ، اعم از

  ! نیاز دارند به کمک خواندن   درکسانی که هم و  خوب متوسط کنندگان  همطالعخوب ،  

ثبت می کنند و برای آنچه    Sommerles.noمی خوانند ، کتاب ها را در ها را کودکان کتاب  •

لعه مطاصفه  در که ویژه  استانمی خوانند امتیاز می گیرند. آنها همچنین می توانند یک د که 

قابل خواندن    sommerles.noوب سایت  که فقط در  -تابستان نوشته شده را بخوانند در

ه  کرا حل کنند و ببینند  ن هاتمری  می توانند اطفال  Sommerles.noاست! در وب سایت 

 دوستانشان چه می خوانند. 

 کتابخانه دریافت کنند!  ازرا  یخوبک چکوبخوانند ، می توانند جوایز خوب  گر کودکان ا •

ند  نخوا می یکجا اطفال   ابآنها ییکه  می توانند به زبان مادری یا نروژی بخوانند. همچنین اطفال  •

  است(. شایند خواندن بسیار خوبا هم )و  امتیاز کسب می کنند نیز 

 .همچنین از گوش دادن به کتابهای صوتی امتیاز می گیرید  •

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 ؟  شودن وب سایت خل ایداتواند من چگونه می طفل 

 
  ، باید یک پروفایل جداگانه برای کودک ایجاد کنید وب سایت به این  برای پیوستن  •

• https://sommerles.no  . کمک کند!شما را کتابخانه می تواند ، دارید نیاز کمک به اگر 

 آدرس ایمیل مادر یا پدر ثبت نام کند.با کودک باید برای پیوستن به این  وب سایت ،  •

 

  مهم است؟، مطالعه در تابستان وب سایت چرا پیوستن به 

 
 است. کتب در ممضامین در سایر همچنان در مطالعه و  خواننده خوب بودن کلید نتایج خوب  •

کودکانی که در طول تابستان نمی خوانند ، ، تب اککه با شروع دوباره متحقیقات نشان می دهد  •

 .تنند هسعیف ضبسیار ن  خواند ، در کنند می مطالعه تابستان در که کودکانی نسبت به 

   است! خوشایند مطالعه در تابستان خواندن با  •

 

 

 

بودند  شتراک کردها Sommerles.noدر  هطالعالقمند م عکودک  130،000، بیش از  2019در سال 

 فرزند شما امسال به ما بپیوندد! که امیدوارم  -
 

https://sommerles.no/

