Early Years

د ژبې د زده کړې ورځني
فعالیتونه:
کورنيفعالیتونه

ماشوم به هره ورځ د نورو سره د
خبرو کولو له الری ژبه زده کوی.
په دغه بسته کې له موجوده فعالیتونو څخه په استفادې
سره د خپل ماشوم سره د هغوی د کورنۍ ،د خوښې وړ لوبې،
احساس ،دا چې هغوی په کورني چاپېریال کې څه اوري او د
موسم په اړه خبرې اترې پیل کړئ
د دغو فعالیتونو په کارولو کې کومه سمه یا ناسمه الر نشته.
تاسو کوالی شئ دغه فعالیتونه خپلو ملګرو او د کورنۍ د غړو
سره شریک کړي.

د ژبې د زده کړې ورځني فعالیتونه
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په هکله ویناوې

• د خپلې کورنۍ په هکله یو انځور وټاکئ آیا کوالی شئ د خپلې کورنۍ هر غړي ته نوم یا لېبل ورکړئ؟
• د خپلې کورنۍ د ځانګړو شرایطو په هکله خبرې وکړئ.
• ستاسو او د خپل ماشوم تر منځ ورته والی او توپیرونه مقائسه کړئ.
•

یوه فامیلي کیسه وکړئ .کېدی شي تمثیل یې کړئ؟

د ځان او کورنۍ په هکله په نورو ژبو کې خبرې کولی شئ؟
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د حرکت او لوبو پرمهال استفاده کوو
•

پورتنيانځور ته وګورئ .تشرېح کړئ خلک څنګه حرکت او لوبه کوي .د په زړه پورې ساتېرۍ سامانانونو او
لوبو په اړه خبرې وکړئ.

• په الره کې د چاپېر شیانو نومونه واخلئ .د خپلو ماشومانو څخه وغواړئ تر څو ستاسو الرښوونې تعقیب کړي.
• په ځمکه کینئ او یو بل ته توپ واچوئ .د توپ د لوېدو د ځای بیان کړئ.
• په خپل ګاونډ یا پلورنځي کې قدم ووهئ د هغو سرو شیانو نومونه واخلئ چې تاسو یې ویینئ .د هغو ګردو
شیانو نومونه واخلئ چې تاسو یې وینئ .د نورو شیانو نومونه هم واخلئ.

د کومو نورو الرو په واسطه د تګ او لوبي څرنګوالی په هکله ژبه کارولی شئ؟
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د ژبې د زده کړې ورځني فعالیتونه

د احساساتو په هکله ویناوې:

• پورتنيانځور ته وګورئ .د انځور د موضوع په اړه خپل ماشوم سره خبرې وکړئ .د ماشومانو احساسات بیان
کړئ .ولې تاسې د ماشومانو احساساتو په هکله فکر کوئ؟

• د خپل ماشوم سره مرسته وکړئ ،تر څو د مارکر په واسطه خپل انځور رسم کړي .د خپل ماشوم څخه
وپوښتئ چې د انځور په اړه خپل احساس بیان کړي.
• یوه خوشاله نڅا ترسره کړئ .یوه خفه نڅا ترسره کړئ .یوه پاروونکي نڅا ترسره کړئ .د اتڼ پرمهال د هر ډول
احساس نوم واخلئ.
• د خپل ماشوم څخه د هر احساسی ټکی په نښه کړي او نومونه ېي واخلئ .د خپل ماشوم څخه وغواړئ چې
وخاندي.

د احساس کولو په هکله بل ډول خبرې او پوښتني مطرح کولی شی؟
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د ژبې د زده کړې ورځني فعالیتونه
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• پورتنيانځور ته وګورئ .هغه شیانو ته اشاره وکړئ او نوم ېي واخلیچې غږ رامنځته کوی .هغه غږونه چې
هغوی یې وباسي تشرېح کړئ او په نښه یې کړئ.
• د هینداري په مخه کې یو بل سره کېني .یو د خندا وړ غږ وباسئ او له خپل ماشوم څخه وغواړئ چې درپسې
تکرار یې کړي.
• د باندې اورېدونکي غږونه په نښه کړئ .د خپل ماشوم څخه وغواړئ تر څو د موټر یا څارویو په شان غږ
وباسي .نور کوم ډول غږونه تاسو ته خندا درولي؟
• واوره! د هغو غږونو په هکله خبرې وکړئ چې په خپلو کورونو کې د ننه یې اورئ .څوک څه ډول غږ پورته کوي؟

د لوبی او غږ ایستنې په هکله نور کوم ډول خبری کولی شی؟
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تور

وریځ

ورښت

او

کچه

د هواپه اړه وینا
• خپلې کړکۍ ته وګورئ .هوا تشریح کړئ .د هوا په اړه یوه انځور رسم کړئ.
• د نننۍ هوا لپاره د اغوستلو وړ جامي په هکله خبری وکړئ.
• انځور ته په اشاره سره د موضوعاتو نومونه واخلئ.
• په لمریز او بارانی ورځو کې د فعالیتونو او خوړلو په هکله خبرې وکړئ.

د هوا په اړه نور کوم ډول خبری او ویناوی کارولی شئ؟
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