
Changing life stories

یوځای

وخت تېرونه

په کور کې واړه ماشوم 

رسه د تررسه کولو ساده او 

خوندور فعالیتونه



ستړي مشئ

د غېږې یا کوچني ماشوم رسه خربې کول او 

وررسه کتابونه رشیکول د ژوند تر ټولو غوره 

پیل دی.

د مور او پالر په توګه تاسو ځانګړی رول لرئ. 

ښه خرب دا دی چې خپل ماشوم زده کړې ته 

چمتو کولو لپاره اړینه نه ده چې تاسو یو 

متخصص ووسئ.

ایا خرب یاست چې ماشومان ستاسو 

رسه د ساده، ورځنيو تجربو له الرې 

ډیر څه زده کوي!



د ستورو مشورې
په دې کتاب کې د ستورو الرښوونې عايل وړاندیزونه درکوي چې تاسو څنګه کولې 

شئ د خپل ماشوم د زده کړې مالتړ وکړئ او ښوونځي ته یې چمتو کړئ.

د وړو خربو فکرونه
د وړو خربو فکرونه وکاروئ ترڅو ماشوم رسه هغه ډول ژبه زده کولو کې مرسته 

وکړي چې سبا به يې ښوونځي کې په کار راځي.

پیل دغه ډول خربو رسه وکړئ. کولې شئ نور فکرونه آنالین دلته ومومئ  

small-talk.org.uk

د ستورو مشورې
کله چې ماشوم ته "شاباش" ورکړئ نو ښه ورته لګي. ډېره ستاینه ماشوم ته د 

ځان په اړه ښه احساس لرلو کې مرسته کوي.

د وړو خربو فکر
هرکله چې کولې شئ خپل ماشوم رسه خربې وکړئ - د سړک په څنګ تللو په 

وخت، په بس کې ، هرچیرې! دوی ستاسو څخه ډېرې کلمې زده کولې يش.



د ستورو مشوره
د نورو فکرونو لپاره وګورئ

literacytrust.org.uk/family-zone/

د وړو خربو فکر
چې په ورځنیو کارونو کې بوخت یې نو ماشوم رسه د خپل کار په اړه خربې 

کوئ، لکه کله چې مینځل کوئ یا چې پخلی کوئ.

خربې، لوبې، لوست وکړئ

خربې اترې مهمې دي!

خپل ماشوم رسه وار په وار خربې کوئ او خربې يې اورئ.

ماشومان د پوښتنو په کولو، د خپلو نظرونو په اړه د خربو کولو، څه چې 

ویني د هغو په بیانولو او په لوړ غږ حیرانتیا ښودلو رسه زده کړه کوي.

کله چې تاسو د خپل ماشوم رسه خربې کوئ نو یوځای ښه ساتېری کولې شئ. 

هڅه وکړئ چې:

پوښتنې وکړئ	 

د ورځنیو تجربو په اړه خربې وکړئ	 

ټوکې ټکالې وکړئ	 

یو څه احمقانه ووسئ	 

لوبې وکړئ	 

سندرې ووایئ	 

ایا تاسو خرب یاست چې هرڅومره چې تاسو له خپل ماشوم رسه 

خربې کوئ او څومره کلمې چې دوی له تاسو اوري، هغومره به 

هغوی په ښوونځي کې په 10 کلنۍ کې ښه کار وکړي؟

https://literacytrust.org.uk/family-zone/


د لوبو په مزاج کې ووسئ

ماشومان د لوبې له الرې په نړۍ پوهېدل زده کوي!

لوبې د ماشومانو د ودې لپاره حقیقي اهمیت لري. د نورو ماشومانو 

رسه لوبې کول د هغوی رسه مرسته کوي چې خربې اترې زده کړي، 

نوبت اخیستل او ورکول، رشیکول، او ملګري جوړول زده کړي.

ماشومان مختلف شیان د لوبو توکو ته اړولو کې خپل تخیل کارولو 

څخه خوند اخيل. تاسو پوښاک ورکولې شئ لکه د بالغانو بوټان، 

جامې، کڅوړې یا حتی خايل کانتیرنونه - لوی بکسونه خورا ښه دي!

ایا تاسو خرب یاست چې ماشوم ته د خپلې خوښې د لوبو اجازه 

ورکول د دوی خپلواکۍ ته وده ورکوي او د ښوونځي لپاره 

چمتو کېدو کې وررسه مرسته کوي؟

د وړو خربو فکر
د خپل ماشوم تصورايت لوبو کې ګډون وکړئ او د یو کارکتور متثیيل چلند خپل 

کړئ! متثیيل کارکتور کې هغوی څخه پوښتنې وکړئ یا ورته ترشیح کړئ چې 

تاسو څه کوئ. دا کولی يش ستاسو ماشوم ته فرصت ورکړي چې نوي ټکي 

واوري او ستونزې حل کړي.

د ستورو مشوره
که لوبه تېزه وي یا شور لري، 

خپل ځایي پارک ته الړشئ!

د وړو خربو فکر
کیسه رشیکه کړئ'موږ د میلو 

ښکار ته ځو' او بیا خپل باغ یا 

ځایي پارک کې شاوخوا د خیايل 

میلو ښکار پیل کړئ!



د نښو لوستل

چاپي مواد هر ځای شتون لري!

ماشومان له چاپي موادو څخه ډکه نړۍ کې ژوند کوي او هرچیرې پیغامونه، 

عکسونه او لوګو ګوري.

د خوړلو لپاره د دوی د خوښې ځای پیژندل یا د سوپر مارکیټ نوم د لوستلو او 

لیکلو زده کولو لپاره لومړين ګامونه دي.

ایا تاسو خرب یاست هرڅومره چې ستاسو 

ماشوم تاسو په لوستلو بوخت ویني، 

هغومره به یې لوست ته زړه کیږي!

د وړو خربو فکر
کله چې تاسو د خپل ماشوم رسه بهر یاست، شاوخوا نښو، سمبولونو، لوګو او کلمو 

وګورئ. هغوی وهڅوئ چې تاسو ته يې وښيي او له هغوی رسه مرسته وکړي چې 

هغه څه چې دوی پیژين 'ولويل'!

د ستورو مشوره
ډاډ ترالسه کړئ چې ماشوم تاسو د خپلې خوښې مواد لوستلو پورې 

وویني، لکه کتابونه، مجلې، کارتوين کیسې، الرښوویزې کتابچې، د پخيل 

ترکیبونه یا الرښوونې او ورته ووایاست چې ولې یې لولئ.



د ستورو مشوره
له ملګرو څخه وپوښتئ چې د دوی ماشومان څه شی خوري او د 

پخيل ترکیبونه رسه رشیک کړئ!

د ستورو مشوره
د خپل ماشوم له ښوونځي څخه د سهارنۍ او د غرمنۍ ډوډۍ لپاره 

د کلب انتخابونو په اړه پوښتنه وکړئ!

وخورئ، خوب وکړئ، حرکت وکړئ

 ماشومانو وده کوونکو بدنونو ته خواړه ورکړئ!

د تازه میوو، سبزیجاتو او لبنیاتو مخلوط او متنوع خواړه د بدن او هډوکو روغتیا لپاره 

مهم دي. له رسه یو څه پخول بازار څخه تیار خواړه اخیستلو څخه زیات ارزان پرېوتې 

يش. وچ یا ټین شوي خواړه لکه پاستا، روميان او لوبیا ښه دي. دا ارزانه وي او په اسانه 

يې املارۍ څخه راخیستلې او ډېر څه ترې جوړولې شئ.

ایا تاسو خرب یاست چې ډیری سوپر مارکیټونه د خواړو لپاره عايل 

ترکیبونه لري چې خورا لوړ بیه هم نه وي؟ یا، تاسو کولی شئ د نورو 

نظرونو لپاره آنالین وګورئ:

goodtoknow.co.uk/food/recipe-collections

د وړو خربو فکر
د پخيل په وخت خپل ماشوم د ستاسو کار په اړه د خربو الرې بوخت کړئ.



د ستورو مشوره
هڅه وکړئ د ویده کیدو څخه یو ساعت دمخه په تلیفونونو، تلویزیون یا 

کمپیوټرونو کې د سکرین وخت کم کړئ ځکه چې دا کولی يش د ماشومانو خوب 

وترهوي.

ستاسو د ماشوم خوب په اړه د مرستې لپاره وړاندیزونو لپاره، وګورئ 

sleepfoundation.org

د وړو خربو فکر
د خوب په وخت کې د کتاب پرځای، هڅه وکړئ د خپل تصور په کارولو رسه 

یوه کیسه جوړه کړئ!

ښه خوب وکړئ

آرامه او راحته يې وساتئ!

ايف خوب او اسرتاحت د ماشومانو لپاره خورا مهم دی ځکه چې دوی هر 

وخت وده او پرمختیا کوي.

د خوب د وخت معمول

د خوب د وخت معمول دا ډول کېدې يش:

ماښام 6:45 بجې: پاجامې واچوي، غاښونه برش کړي، تشناب ته الړ 	 

شئ.

ماښام 7:15 بجې: یو کتاب رسه خاموش وخت، کیسه یا خاموشې 	 

خربې اترې.

ماښام 7:30 بجې: شپه په خېر او څراغونه ګُل1	 

ایا تاسو خرب یاست چې آرامه سندرې او لورینې کولی يش 

ماشومان هوسا کړي او آرامه خوب کې مرسته وکړي؟



د ستورو مشوره
یو فزیکي فعالیت ومومئ چې تاسو ترې خوند اخلئ 

)شاید میوزیک ته نڅا وکړئ یا نرۍ نرۍ منډه 

ووهئ( او خپل ماشوم هم وهڅوئ چې ګډون وکړي!

د وړو خربو فکر
له خپل ماشوم څخه وپوښتئ چې په نررسي کې يې 

څه کړي دي. هغوی څخه وپوښتئ چې دوی د دې 

په اړه څه خوښوي یا نه خوښوي - او ولې.

حرکت وکړئ

په فزیکي توګه د فعال کیدو وخت!

سپارښتنه کیږي چې تر پنځو کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان د ورځې په اوږدو کې درې ساعته 

فزیکي فعالیت ولري2. پدې کې ګرځېدل، ټوپونه، منډې وهل، ختل کوزېدل او په توازن درېدل 

شاملېدې يش. په دې وخت کې د ماشومانو بدن په چټکۍ رسه وده کوي او پرمختیا کوي. ماشومان 

خوښوي چې فعال وي، او د سامل او ښه پاتې کیدو لپاره حرکت ته اړتیا لري.

په خپله ګرځېدونکو ماشومانو لپاره مناسبو خپلواکو فعالیتونو کې راتلې يش:

فعاله لوبه )لکه پټ پتونی یا خټو کې ښکېل لوبه(	 

شاوخوا کې منډې وهل	 

په ټرامپولین ټوپونه وهل	 

سایکل چلول	 

نڅا کول	 

المبو وهل	 

په پړي ټوپونه وهل	 

جمناسټیک3	 



څیړنې ښیي چې اوه شیان دي چې والدین کولی يش د خپل ماشوم رسه وکړي ترڅو هغوی رسه زده کړه کې او په ژوند کې ښې پایلې ترالسه کولو کې 

مرسته وکړي4.

تاسو د خپل ماشوم د مالتړ لپاره څه کولی شئ

کتابونه او کیسې رشیکې کړئ
د کتابونو یوځای کتل د 

کوچني عمر څخه د زده کړې 
عايل الره ده.

یوځای لوبه وکړئ
کوچني ماشومان د لوبو له الرې 

زده کوي. یوځای لوبې کول د 
ماشومانو رسه مرسته کوي چې 

هغه مهارتونه رامینځته کړي چې 
دوی د خربو اترو او ملګرتیاوې 

جوړولو لپاره ورته اړتیا لري.

رنګ او رسم وکړئ
د نښانونو جوړول او 
هاخوا دېخوا قلم ته 
حرکت ورکول د زده 

کولو پیل دی.

بهر وګرځئ راوګرځئ
بهر ګرځېدل یا دوکانونو ته یوځای 

تګ تاسو او ستاسو ماشوم ته د 
تجربې لپاره نوي شیان ورکوي په 

شمول د لیدلو، احساس کولو، بوی 
کولو، خوند اخیستلو او اوریدلو، او 

همدارنګه د خربو کولو لپاره ډیر 
څه ورکوي!

دا ساده فعالیتونه اصالً دې 

لپاره خورا ارزښت لري چې 

ستاسو ماشوم څنګه زده کوي 

او چې د اوریدلو، خربې کولو، 

لوستلو او لیکلو مهارتونو ته 

وده ورکړي. تاسو کولی شئ 

یوځای ساتیري وکړئ او په 

ورته وخت کې ښوونځي ته 

چمتو شئ!

الفبايي حرفونو رسه لوبې 
وکړئ

د حرفونو شکلونو او غږونو 
رسه لوبې کول زده کړه 

خوندوره جوړوي.

سندرې او نظمونه ووایئ
د نررسي نظمونه او سندرې ویل ستاسو 

د ماشوم رسه د نظم او تکرار له الرې 
نوي غږونو او کلمو زده کولو کې د 

مرستې لپاره یوه غوره الر ده.

کتابونو ته الرسسی
که ځایي کتابتون خالص وي، تاسو 

کولی شئ وړیا کتابونه په پور واخلئ، 
او د ماشومانو لپاره وړیا فعالیتونو کې 

برخه واخلئ. محيل نررسۍ، د ماشومانو 
مرکزونه او ښوونځي کولی يش وړیا 
کتابونو ته الرسسی چمتو کړي. بس 

پوښتنه يې وکړئ!







کیسې رشیکول

تاسو تل د کلمو لوستلو ته اړتیا نلرئ. انځوریزو کتابونو ته کتل او په اړه يې خربې کول ستاسو 

ماشوم هڅولو لپاره یوه ښه الر ده چې کیسو څخه خوند واخيل. که تاسو په کور کې په بله ژبه 

خربې کوئ، د انځورونو او کیسې په اړه په خپله ژبه خربې وکړئ.

کله چې تاسو کتابونه رشیک کوئ تاسو کولی شئ یوځای ساتیري وکړئ:

د کتاب د پوښ په اړه خربې وکړئ او رسلیک یې په ګوته کړئ.	 

خپل ماشوم ته اجازه ورکړئ چې کتاب ونیيس او پاڼې واړوي.	 

هغوی وهڅوئ چې د انځورونو په اړه خربې وکړي.	 

د مختلف کارکتورونو لپاره مختلف غږونه وکاروئ. د خولې غږونه پکې اضافه وکړئ لکه په 	 

اوبو کې د شړپ شړپ، د موټر هارن وهل یا د څارویو غږونه وباسل.

کله چې کیسه پای ته وريس، کولی شئ له دوی څخه وپوښتئ چې آیا دوی خوښه شوه او 	 

آیا د خوښې وړ کارکتور لري.

د ستورو مشوره
یو ځای یوه سمڅه یعني غار جوړ کړئ )لکه د میز په رس یوه ټوکر رسه(، چې تاسو 

دواړو لپاره کايف ځای ولري. تاسو کولی شئ سمڅه د کیسې یوه برخه جوړه کړئ - 

دا کیدای يش د دیوانو غار، د راکټ کښتۍ، یا د شهزادګۍ برج وي.

ایا تاسو خرب یاست هغه ماشومان چې په پنځه کلنۍ 

کې د مور او پالر لخوا په منظمه توګه ورته لوست 

شوی وي، په 16 کلنۍ کې د ریاضۍ، لغتونو او امال په 

ازموینو کې د هغو ماشومانو په پرتله زیات ښه وي چې 
دا ډول مرسته وررسه نه وي شوی؟5

ایا تاسو خرب یاست چې ماشومان اکرثا د خوښې کیسه 

لري چې دوی یې بیا بیا اوریدل غواړي؟ دا له دوی رسه 

مرسته کوي چې د کلمو ترتیب زده کړي او لیکل شوې 

کلمه له کیسې رسه وصل کړي - کوم چې د لوست د 

زده کړې لومړين ګامونه دي!

د وړو خربو فکر
د خپل ماشوم رسه د هغه څه په اړه خربې وکړئ چې تاسو به 

خپل ماشوموايل کې کول. ټوله کورنۍ پکې شامله کړئ - نیاګانې او 

نیکونه کېدې يش د خپلې رالوېدنې په اړه د رشیکولو لپاره کیسې 

ولري!



ایا تاسو خرب یاست چې سندرې او نظمونه ستاسو ماشوم ته د نړۍ په اړه 

 Old MacDonal Had درس ورکولو کې مرسته کولی يش؟ کولی شئ په

 Once I Caught a Fish کې د حیواناتو شور جوړ کړئ او په a Farm

Alive کې 1, 2, 3, 4, 5 رسه ماهیان وشامرئ!

سندرې او نظمونه ویل

سندرې او نظمونه، که چیرې عملونه پکې شامل وي، د ماشومانو ژبه، 

لغتونه، حرکت او د حرکت د همغږي وړتیا ته وده ورکوي. ډیری د شمېر 

زده کولو کې هم مرسته کوي.

اندیښنه مه کوئ که ستاسو د سندرې غږ بد دی یا سم ښه نه راوځي، دا 

مهمه نده او هرڅومره چې تاسو د خپل ماشوم رسه سندرې وایئ هغومره 

به مو په خپل غږ باور زیاتیږي.

که تاسو ته سندرې نه درځي، تاسو کولی شئ له کتابتون څخه د نظمونو 

CD په پور واخلئ یا یې په یوټیوب کې وګورئ. تل کولې شئ خپلې 

سندرې جوړې کړئ، یا یواځې د راډیو رسه یوځای سندرې ووایاست.



Incy Wincy Spider

د سندرې ویلو په وخت وررسه ورته حرکت هم کوئ، یا د شیانو لکه د ماستو 

لوښي، وړیو او د پخلنځي رول ټیوبونو په کارولو رسه خپل عنکبوت او د اوبو 

پایپ جوړ کړئ. تاسو کولی شئ په یوټیوب کې د عملونو رسه د سندرې ویډیو 

ومومئ:

youtube.com/watch?v=m7flW0xEIak. 

Incy Wincy Spider climbed up the water spout

Down came the rain and washed the spider out

Out came the sunshine and dried up all the rain

And Incy Wincy Spider climbed up the spout again.

د ستورو مشوره
که تاسو په بله ژبه سندرې یا نظمونه پیژنئ، هغه هم د خپل ماشوم 

رسه واورئ.



ایا تاسو خرب یاست دا چې د نورو رسه لوبې کول د ماشومانو د شخيص، 

ټولنیز او احساسايت ودې لپاره مهم دي؟ تاسو د خپل ماشوم لپاره د لوبو 

یو ښه ملګری جوړېدې شئ. بس د دوی د عالقې فعالیتونه تعقیب کړئ!

یوځای لوبه وکړئ

د رشیکولو زده کول، نوبت ورکول او اخیستل، خربې کول، آرام اوسېدل او 

له نورو رسه ملګري کېدل د ژوند اوږد مهاله مهارتونه دي خو په زده کړې 

کې يې وخت لګي! تاسو کولی شئ له خپل ماشوم په ګډه لوبو رسه یا د 

ملګرو یا د کورنۍ له غړو رسه د لوبې وخت ترتیب کولو رسه، یا په شخيص 

توګه یا د FaceTime یا WhatsApp له الرې، دا مهم مهارتونه زده کولو 

کې مرسته وکړئ.

د ستورو مشوره
ټول ماشومان مختلف وي! ځینې یې د نورو په پرتله زیات خوښ طبیعته 

او ځان باوري وي - یو بل رسه يې پرتله مه کوئ او اندیښنه هم مه کوئ 

- تاسو خپل ماشوم ښه پیژنئ نو دوی ته هغه مالتړ او هڅونه ورکولې 

شئ چې دوی ورته اړتیا لري.



د ستورو مشوره
خپل ماشوم وهڅوئ او ډاډ ورکړئ چې په ځان باور ومومي په داسې حال 

کې چې دوی خپل ملګري جوړول پیلوي.

ماشومان په ګڼ شمېر مختلفو طریقو لوبې کوي:

یواځې لوبې کوي	 

نورو ماشومانو لوبو ته ګوري	 

د نورو رسه لوبې کوي؛ ورته فعالیت کوي خو د نورو څخه جال 	 

يې کوي

د نورو په لوبو کې لېوالتیا ښيي او په اړه يې وررسه خربې پیلوي	 

یوځای لوبې کول، معموال په کوچنۍ ډله کې	 



الفبايي حرفونو او شمېرو رسه لوبې وکړئ
د حروفو او شمیرو سره هر ډول لوبې شته چې کولې یئ شئ، د هغوی اشکالو او 

غږونو څخه نیولې تر د داسې نويو کلمو زده کولو پورې چې ورته لومړی حروف 

لري. تاسو داسې شمېرې لټولې شئ چې ستاسو ماشوم به يې وپیژني، لکه ستاسو د 

دروازې شمیره یا د دوی عمر، او وګورئ چې آیا تاسو دا شمیرې په بسونو، دوکانونو 

یا د سړک په نښو کې موندلی شئ. یاد دې وي چې حروف او شمېرې خو هر ځای 

کې شتون لري!

د ستورو مشوره
خپل ماشوم رسه په لوړ غږ شمېرې ووایئ - ومومئ چې تاسو کور لوی دروازې 

ته د رسیدو لپاره څومره ګامونه باید پورته کړئ یا پارک ته د تګ په وخت تاسو 

په څومره برېښنايي څراغونو تېرېږئ!

د وړو خربو فکر
د هغو حروفو په اړه وغږیږئ چې تاسو یې په ردي ډاګي لیکونو او زړو مجلو 

کې موندلې شئ. ځینې حروف راپرې کړئ او کوالژ یعني مرکب انځورونه ترې 

جوړ کړئ. وګورئ چې آیا تاسو د خپل ماشوم د نوم لومړی توری موندلی شئ. که 

دوی ال تر اوسه دا حرف نه پیژين، یو ځای یې ورته ولیکئ او وګورئ چې بل ځل 

چې تاسو له کوره بهر یاست، آیا دوی هغه حرف پېژندلی يش.



'زه پارک ته ځم'

یوه لوبه وکړئ چې پکې په وار وار رسه ووایی چې تاسو به پارک ته چکر لپاره څه وړئ. قاعده 

دا ده چې تاسو یوازې د 'p' یعني د 'پ' غږ رسه پیل کېدونکي شیان وړلی شئ )د مثال په توګه، 

'I’m going to the park and I’m going to take a picnic/parrot/pencil'(. تاسو د تلو ځای 

په بدلولو رسه هم ډیر ساتیری کولې شئ )د مثال په توګه، د سمندر غاړې ته، چیرې چې تاسو 

کولی شئ یوازې د "s" رسه پیل کېدونکي شیان راوړئ(. ایا تاسو د وړلو لپاره هرڅه په یاد دي؟

)play dough( پالسټیسین یا د لوبو اوړه

د پالسټینین څخه یوځای د حروفو شکلونه جوړولو هڅې وکړئ، یا د حروفو جوړولو لپاره د 

اوړه جوړ کړئ.

دا مواد رسه ګډ کړئ:

دوه پیالې ساده اوړه	 

½ کپ سړې اوبه	 

د سبزیجاتو د تېلو درې کاشوغې	 

یوه کاشوغه د نیمبو جوس )که خوښه مو وي(	 

د خپلې خوښې هر ډول د خواړو رنګ یا ګلېټر یا چمکېدونکي ذرات.	 

د وړو خربو فکر
د خپل ماشوم ژر لوستلو ته هڅولو لپاره، د حروفو 

نومونو پر ځای د حروفو غږونه وکاروئ. کله چې 

تاسو داسې لوبې کوئ لکه 'زه پارک ته ځم' یا 'زه 

جاسويس کوم' او په ګډه د حروفو غږونه کاروئ، 

دا دوی د لوست زده کولو پر مهال د حروفو غږونه 

پېژندلو کې مرسته کوي.



بهر وګرځئ راوګرځئ

نړۍ زړه پورې کلمو او انځورونو او د کولو، احساسولو او سپړلو کارونو څخه ډکه ده، 

د حبوباتو کڅوړو او د کوڅو نښو څخه نیولې تر د اوبو وړو ډنډونو او غورځېدلیو 

پاڼو پورې.

خپل ماشوم وهڅوئ چې خپله شاوخوا نړۍ وپلټي.

بهر چکر لپاره ووځئ او د کوڅو په نښو او پلورنځیو په مخونو د حروفو، کلمو او 	 

شمېرو په اړه وغږیږئ

کله چې د خوړو پیرود کوئ، د میوو او سبزیجاتو اندازې، رنګونه او بوی پرتله 	 

کړئ

ایا تاسو خرب یاست چې بهر پیاده چکر لپاره تلل ستاسو 

له ماشوم رسه په زده کړه کې مرسته کوي. د خپل 

ماشوم په رسعت رسه وګرځئ، خربې وکړئ او په هغه 

شیانو کې دلچسپي واخلئ چې دوی یې ګوري او په اړه 

یې پوښتنه کوي. 



د ستورو مشوره
د کیيل په حلقه کې عکس اچول د ماشوم رسه د لوبې کولو 

عايل الره ده. هڅه وکړئ د کیيل په حلقه کې عکسونه واچوئ 

او چې کله دباندې يئ نو کتلې يئ شئ.

د عکس کارت کیيل حلقه څنګه جوړول او کارول کیږي

څه ته اړتیا لرئ

ستاسو د شاپنګ لیست لپاره پنسل او کاغذ	 

د میوو او سبزیجاتو انځورونه	 

د ماشومانو لپاره خوندي بیايت )قیچي(	 

کاغذ کې د سوري کولو اوزار )پنچ(	 

په انځورونو کې تېرولو لپاره تار یا پټۍ	 

باید څه وکړئ

د پخيل یو ترکیب ومومئ او په ګډه د معلومايت پارچو او مجلو څخه د اجزاو عکسونو 

راپرې کولو رسه د شاپنګ لیست جوړ کړئ.

د هر عکس په یوه کونج کې د سوري په وهلو او ټول د یو تار رسه یوځای کولو رسه د 

کیيل حلقه جوړه کړئ.

خپل ماشوم ته اجازه ورکړئ چې د سودا اخیستلو په وخت د کیيل حلقه وکاروي. هغه 

به د انځورونو په کارولو رسه د خوراکي توکو په موندلو کې مرسته کوي. خربې وکړئ 

چې درته ښکاري او په ګډه حساب وکړئ چې ال څه اخیستل پاتې دي.

د وړو خربو فکر
کله چې تاسو د خپل ماشوم رسه بهر یاست، نږدې غږونو 

ته غوږ کېږدئ، پشمول د ټرافیکي شور ته، سایرن، موسیقي، 

د سپیانو ټوخي ته، د مرغیو سندرې او رس پورته د الوتکې 

غرېدا ته. خربې وکړئ چې څه اورئ. هڅه وکړئ غږونه کاپي 

کړئ - ایا تاسو ورته غږ کولی شئ؟



ایا تاسو خرب یاست چې په کور کې د ماشومانو څومره 

زیات کتابونه لرئ، په هامغه اندازه زیات امکان دی چې 

ستاسو ماشوم به ښوونځي پیل کولو نه پس زیات ښه درس 

زده کوي؟ اړینه نه ده چې دا کتابونه ستاسو خپل وي - په 

حقیقت کې، څومره کتابونه چې په پور اخلئ هغومره ښه 

خربه ده6.

کتابونو ته الرسسی

ستاسو سیمه ییز ښوونځی، کتابتون، د ماشومانو مرکز یا نررسي ممکن تاسو ته د 

ماشومانو کتابونو ته وړیا الرسسی درکړي. زنګ ورووهئ او پوښتنه وکړئ!

که ستاسو کتابتون خالص دی، وړیا کتابونه په پور اخیستلې شئ!



د یو خورا مناسب کتاب موندنه

ډیر احتامل لري چې هغه کتاب چې ستاسو ماشوم پخپله خوښ کړی، ماشوم به يې نورو رسه 

رشیک هم کړي. خوندور کتاب غوره کولو کې د مرستې ځینې الرې دا داي:

 د کتاب مخ وګورئ آیا د	 

دوی خوښ شیانو په اړه کتابونه شتون لري؟

 پکې ډوب شئ!	 

د کتاب دننه وګورئ. ایا دوی يې عکسونه خوښوي؟

 د دوی د خوښې کارکتورونه لري؟	 

ایا دوی دیوان یا واړه میلوګان یا خاليي مخلوق یا اور ګاډي خوښوي؟

 آیا ستاسو څخه څوک کولی يش د عکسونو رسه سمون کې غږ وبايس؟	 

د څارویو غږونه، د موټرو شور، د اورګاډي یا د راکټونو غږونه.

 ایا کیسه کې اېکشن شته؟	 

ایا دوی خوښوي چې د دې ډول کیسو کې برخه واخيل؟

 ایا کیسه کې اربانوونکي تغیرونه شته؟	 

ایا دوی د راپورته کېدونکو عکسونو کتابونه خوښوي یا هغه چې پاڼې يې په کونج د 

نیولو ځای لري؟ آیا تاسو پکې پټ کارکتورونه موندلې شئ؟

د ستورو مشوره
د خپل ماشوم کتابتون کتابونه د الرسيس وړ وساتئ 

ترڅو دوی وکولی يش هرکله چې وغواړي یو ورڅخه 

راواخيل. یا څه مو خیال دی چې که د ماشوم کتابونه د 

هغوی لوبو څیزونو رسه وساتئ؟ د لوبو واړه میلوګان 

او نانځکې هم لوستل خوښوي!

د وړو خربو فکر
مجلې هم د رشیکولو لپاره ښې دي. د مختلفو عکسونو 

په اړه خربې وکړئ او له خپل ماشوم څخه وپوښتئ چې 

کوم یو يې زیات خوښ دی.



د کښنې او نقاشۍ څه خوند واخلئ

نقايش او کښنې ستاسو له ماشوم رسه مترکز، پنځونه او د لیکنې اړ مهارتونو ته وده 

ورکولو کې مرسته کوي.

د نښه کولو مختلف توکي وکاروئ - غټ رنګین قلمونه، پنسلونه، د ګیره خرېیلو ځګ 

او د رنګ سفوف وکاروئ. په باغ کې د پیاده الرو په ډبرو د اوبو او پینټ برش کارول 

خوند کوي.

د ستورو مشوره
نوښتګر ووسئ. خپل ماشوم وهڅوئ چې د مختلفو شیانو لکه د بڼکو، خولونو 

یا خرټیو یعني وړو لښتو څخه عکسونو په نښه کړي، وکښي او رسه ښخ کړي.

له مجلو څخه د خوښې عکسونه پرې کړئ او کوالژونه جوړ کړئ.



د خپلو کتاب څنګه باید جوړ کړئ

څه ته اړتیا لرئ

یو سکرېپ )د خاطرو( کتاب	 

قلمونه، رنګین قلمونه او پنسلونه	 

عکسونه	 

مجلې او کتالګونه	 

د ماشومانو لپاره خوندي بیايت )قیچي(	 

رسېښ )ګوند(	 

باید څه وکړئ

خپل ماشوم رسه مرسته وکړئ چې د دوی د سکرېپ کتاب مخ 	 

سینګار کړي. په ګډه پرې د هغوی نوم ولیکئ.

د دوی د خوښې شیانو په اړه ټکي یا انځورونه اضافه کړئ، لکه 	 

خواړه، ځایونه یا لوبې، یا ستاسو د کورنۍ یا څارویو عکسونه.

کله چې تاسو بهر یاست نو د بس او نور ټکټونه وساتئ او خپل 	 

ماشوم ته یې پریږدئ چې سکرېپ کتاب کې يې ښخ کړي.

خپل ماشوم ته اجازه ورکړئ چې ګلیټر، پینټ، سټیکر یا هر څه 	 

وکاروي ترڅو خپل د خاطرو کتاب خوندور او رنګین کړي.

د وړو خربو فکر
د خپل ماشوم د هاخوا دېخوا لیکلو په اړه وغږیږئ او پوښتنه وکړئ چې 

دوی څه لیکيل دي. هغه شکلونه او عکسونه غوره کړئ چې د پیژندلو وړ 

وي او ځینې يې پخپله هم وکښئ.



د ښوونځي لپاره چمتووالی

ښايي خپل ماشوم د ښوونځي لپاره په دا ډول چمتو کړئ:

داسې لوبې وررسه کول چې د نوبت اخیستل او ورکول او رشیکول لري.	 

که دوی وږی، تږی یا ستړی وي، وررسه د اړتیا شیانو په غوښتلو کې مرسته وکړئ.	 

ورته وښیئ چې پخپله جامې واغوندي، پخپله خواړه وخوري او پخپله تشناب وکاروي.	 

د ښوونځي پیل کول د هرچا لپاره مثبته تجربه کېدې يش

د مور او پالر په توګه، تاسو د خپل ماشوم لومړي ښوونکي یاست.	 

د ښوونځي په اړه معلومات ترالسه کړئ ترڅو تاسو د ماشوم د ښوونځي پیل کېدو په 	 

وخت خرب وئ چې څه به پېښیږي.

که د ښوونځي پیل دمخه د ښوونکو لخوا ستاسو کور ته د راتلو وړاندیز ردکړل يش نو وه 	 

يې منئ.

د ښوونځي وېب سایټ وګورئ.	 

ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو پوهیږئ چې په لومړۍ ورځ څه وکړئ: سهار باید چېرې الړ شئ، او د 

ایا تاسو خرب یاست چې ماشومان څومره رخصتۍ په وخت به ماشوم له کوم ځای اوچتوئ.

زیات خپل نوي ښوونځي یا نررسي رسه 

اشنا وي هغومره ژر به پکې بلد يش؟



د ښوونځی پیلولو په اړه کتابونه ولولئ

ښوونځي په اړه د رشیکولو ګڼ شمېر مختلف کتابونه شته. دې رسه به ستاسو ماشوم د ښوونځي پیلولو یا ورستنېدلو لپاره د چمتووايل احساس ولري.

یو څو کتابونه الندې ورکړل شوي:

 	Starting School by Janet and Allen Ahlberg

 	Topsy and Tim Start School by Jean and Gareth Adamson

 	Going to School by Anna Civardi and Stephen Cartwright

 	Harry and the Dinosaurs Go To School by Ian Whybrow

 	Come to School Too, Blue Kangaroo! By Emma Chichester Clark

 	I Am Too Absolutely Small For School by Lauren Child

د نوي معمول مترین

د سهار معمول مترین کړئ پشمول د پاڅیدلو او جامې اغوستل، او د "ښوونځي لپاره په وخت" ناشته کول. ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو ماشوم ښه خوب کړی او د 

ښوونځي لومړۍ ورځې ته چمتو دی.

د وړو خربو فکر
د لیست شویو کتابونو څخه یو رشیک کړئ. خربې وکړئ چې ستاسو ماشوم د 

ښوونځي پیل کولو په اړه څه احساس کوي.

د ستورو مشوره
د ورځې په پای کې - خپل ماشوم ته په موسکا رسه ښه راغالست 

ووایاست نه موبایل تلیفون رسه!
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