
 

 

አውሮራ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች (2014) 

የ ንባብ ትልልቅ ሐሳቦች በቤት ውስጥ ንባብን  ማበረታቻ ስልቶች 

የ አገ ራችሁ ቋንቋ በጣም አስፈላጊ ነ ው!  ልጃችሁ አንባቢና  ጸሐፊ እንዲሆን /እንድትሆን  እንግሊዝኛ መናገ ር የ ለባችሁም።   ከሁሉም ጠንካራ በሆነ ው በአገ ራችሁ 
ቋንቋ የ ሚከተሉትን  እንቅስቃሴዎች ብትለማመዱ ልጃችሁ በትምህርት ቤት ውስጥ ማንበብና  መጻፍ ላይ ስኬታማ እንዲሆን /እንድትሆን  ትረዱታላችሁ/ትረዷታላችሁ።   

የ ቃል ቋንቋ ማጎ ልበት 
 

የ ማዳመጥና  የ መናገ ር ስልቶች ማጎልበት።   
የ ቃላቶችን  ፍቺ፣  ቃላቶች እንዴት 
እንደሚቀነ ባበሩ፣  እንዴት እንደሚዋሃዱና  
ለተለያየ  ሁኔታ የ ትኛው ቃል እንደሚሻልን  
ያካትታል።   

 በትውልድ ቋንቋችሁ የ ቃላት ጨዋታ ተጫወቱ።    

 ስለ ቤተሰብ ታሪኮች አውሩ።   ለምሳሌ ወጣት እያላችሁ ስለተከሰተ 
አስቂኝ ነ ገ ር  አውሩ።    

 አብራችሁ ጨዋታዎች ተጫወቱ።  

 ስለ ሐሳቦች ተወያዩ  (የ ምትወዷቸው/የ ማትወዷቸው ነ ገ ሮች፣   ከሁሉም 
የ በለጠ የ ምትወዷቸው ነ ገ ሮች፣  ቀናችሁ እንዴት ነ በር?)  

የ ልዩ  ድምጽ ግንዛቤ 
 

ቃልቶች ውስጥ ያሉትን  ልዩ  ልዩ  ድምጾች 
የ መለየ ት፣  ስለነ ሱ የ ማሰላሰልና  
በእነ ሱ የ መሥራት ችሎታ።   

 ከልጃችሁ ጋር አብራችሁ ዘፈን፣  መዝሙርና  ግጥሞች አዳምጡ እንዲሁም 
ዝፈኑ።    

 በትውልድ ቋንቋችሁ የ ቃላት ጨዋታ ተጫወቱ።    

የ ቃላት ድምጾች 
በቃል ንግግር ድምጽ፣  በፊደሎችና  በጽሑፍ 
እነ ዚህ ድምጾች ምን  እንደሚመስሉ አይቶ 
በሁሉም መካከል ያሉትን  ግንኙነ ቶች 
መረዳት።   

 በቃላትና  በፊደሎች ተጫወቱ።     

 ልጃችሁ ፊደሎችና  ፊደሎቹ ያሏቸውን  ድምጾች መለየ ት 
እንዲማር /እንድትማር  አግዙት/አግዟት።    

 ልጃችሁ ማስታወሻዎች፣  ዝርዝሮች ወይም ታሪኮች እንዲጽፍ/እንድትጽፍ 
አበረታቱት/አበረታቷት።    

በቀላሉ ማንበብ 
 

በትክክል፣  በለስላሳ  መልክና  ገ ላጭ በሆነ  
ሁኔታ የ ማንበብ ችሎታን  ማዳበር እንዲሁም 
የ ሚያነ ቡትን  መረዳት።   

 ለልጃችሁ በትውልድ ቋንቋችሁ በየ ቀኑ ቢያንስ  ለ 15 ደቂቃ 
አንብቡለት/አንብቡላት እና /ወይም ልጃችሁ ለእናንተ 
እንዲያነ ብ/እንድታነ ብ አድርጉ።   የ ተለያዩ  ገ ጾችን  ወይም ክፍሎችን   
ተራ በተራ ማንበብ ትችላላችሁ።    

 ካርዶችን  በመጠቀም የ እይታ ቃላቶችን  ተለማመዱ፣  ቤት ውስጥ ያሉ 
ዕቃዎች ላይም ስማቸውን  በካርዱ በመጻፍ ምልክት አድርጉባቸው።   

የ ቃላት ዕውቀትን  ማዳበር 
 

የ ቃላት ፍቺና  አባባል መማር፣  የ ቃላቶቹን  
ክፍሎች ጨምሮ።  
 

 የ ተለያዩ  ቃላት እንዴት እንደሚዛዱ ተወያዩ  (ለምሳሌ፦ ተመሳሳይ 
አጻጻፍ ወይም ትርጉም)።    

 ለልጃችሁ አዲስ  ሊሆኑ የ ሚችሉ ቃላትን  ወይም የ ተለያየ  ወይም 
የ ተወሳሰበ  ፍቺ ያላቸውን  ቃላት ምረጡ።     

 የ ልጃችሁ መሠረታዊ ዕውቀት እንዲሰፋ ዕለት ተዕለት ስለከናወኑ  
እንቅስቃሴዎች አውሩ።    

አንብቦ  የ መረዳት ስልቶች 
 

የ ተነ በበውን  ተረድቶ፣  አሳውቆ ለማስታወስ  
የ ሚያስፈልጉትን  ስልቶች ማግኘት።   ስለ 
ጽሑፍ ጥያቄ መጠየ ቅ፣  መወያየ ትና  መጻፍ።   

 አንድ ታሪክ፣ ፊልም ወይም ዝግጅት ውስጥ ከሁሉም ይበልጥ 
የ ወደደው/የ ወደደችው ክፍል ምን  እንደሆነ  ልጃችሁን  ጠይቁ።    

 ልጃችሁ የ ሚያነ በውን /የ ምታነ በውን  ነ ገ ር  በሕይወት ውስጥ ከሚከሰቱ 
ነ ገ ሮች ጋር አገ ናኙለት/ላት።   ለምሳሌ ስለ  እንስሶች መጽሐፍ 
የ ምታነ ቡ ከሆነ  ቤት ውስጥ ካለ ለማዳ እንስሳ  ጋር ወይም የ እንስሳ  
ግቢ በሄዳችሁበት ጊዜ ከሆነ ው ነ ገ ር  ጋር  አዛምዱት።    

 ልጃችሁ በራሱ/በራሷ ቃል ስለ አንድ ታሪክ ፊልም ወይም ዝግጅት 
በመጀመሪያ፣  ቀጥሎ፣  ሶስተኛ ወዘተ እያለ /ች መልሶ /ሳ  
እንዲናገ ር /እንድትናገ ር፣  እንዲስል/እንድትስልወይም 
እንዲጽፍ/እንድትጽፍ ጠይቁት/ቋት።    

 የ ሚታወቁ ታሪኮች ውስጥ ስላሉ ተዋናዮች፣  ቦታዎች፣  ችግሮችና  
መፍትሔዎች አውሩ።  



 

 

አውሮራ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች (2014) 

 

 

ልጃችሁ በየ ቀኑ እንዲያነ ብ/እንድታነ ብ መገ ፋፋት  

 ልጃችሁ የ ማንበብ ጥረት በሚያደርግበት/በምታደርግበት ወቅት አበረታቱት/አበረታቷት እንዲሁም 

አሞግሱት/ሷት።   እያንዳንዱን  ስህተት ማረም አለብኝ ብላችሁ አይሰማችሁ።    

 ልጃችሁ በግሉ/ሏ እንዲያነ ብ/እንድታነ ብ ሰዓትና  ቦታ ስጡት/ስጧት።   ይህ የ ማንበብያ  ጊዜ ቲቪን  ከመሳሰሉ 

የ ሚያዘናጉ ነ ገ ሮች ነ ጻ  መሆን  አለበት።    

 ከተቻለ ልጃችሁ ጋዜጣ፣  መጽሔት፣  መጽሐፍ፣  ወዘተ ስታነ ቡ ይያችሁ/ትያችሁ።    

 ስታነ ቡ ስለተጻፈው ታሪክ ያላችሁን  ሐሳብ አካፍሉ።   ልጃችሁ ሲያነ ብ/ስታነ ብ ይህንን  

እንዲያደርግ/እንድታደርግ አበረታቱ።    

 የ ትምህርት ቤቱን  መጽሐፍት ቤት ወይም የ አውሮራ የ መንግሥት መጽሐፍት ቤትን  አዘውትራችሁ ጎ ብኙ።     

 ልጃችሁ ምን  ዓይነ ት ርዕሶች፣  ዝግጅቶች ወይም እንቅስቃሴዎች እንደሚወድ/እንደምትወድ ጠይቁ።   ከዛ  ልጃችሁ 

እንዲያነ ብ/እንድታነ ብ ለመገ ፋፋት እነ ዚህን  ርዕሶች 

የ ሚዳስሱ መጽሐፎች፣  መጽሔቶች ወይም ሌሎች ነ ገ ሮች ፈልጉ።   

በኢንተርኔት ላይ መረጃ አዘል ድህረ  ገ ጾች፦ 

http://auroralibrary.org/ 

http://www.colorincolorado.org/families/ 

http://www.colorincolorado.org/familias/ 
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