
 

 

 

 

 

 

 

 د ماشومانو سره په زده کړه او ښوونځې ګې مرسته وکړۍ!

په سویس کې ښوونځي ددی تقاضا لري چې الندي شیان یاد ولري:

او استقالل خپلواکي   -  
شي ، خپله ډوډئ و خوړل شي ، تشناب  ماشومان باید په خپله کالې واغوستل

۰ته الړ شي او بیدون له مرستې خپله کورنئ دنده تر سره کړي  
   

صحې یا روغتیاې چلند .   -  
او دمه یې  جوړه وي  آرامباید ځی ته راځي  وونښ کله چې ماشومان

 ۱۰نه تر  ۸هغوې کافی خوب ته اړتیا لري ) له  ۰اواستراحت یې کړي اوسۍ 
همدارنګه غرمه  ۰بجو نه وروسته باید ویده شی!(  ۹شپه کې ، له ساعته په 

همدارنکه باید په کافی توګه د سحار چاې او  ۰یا ماسپښین هم خوب نه کوي 
هغوی باید چې صحې شیان له ځانه سره مکتب ته  ۰دغرمې ډوډئ وخوري

 راوړي )میوه،  اوبه ، ډوډې (
 

ئړکیا قواعد مراعت  اصول    -  

ځی ته راشي او که ناروغ وی نو وونباید په څپل وخت ښماشومان 
   ۰مور یا پالر یې باید مخکی خبر ورکړي

کله  ۰ټول ماشومان باید د شیانو په ټولولو او پاک کاري کې مرسته وکړي 
۰چې ماشومان څه ویل غواړی ، باید خپل الس پورته کوي   

 

مهارتونه ېژب د    -  

د وطن  ۰ماشومان په خپلې مورنئ ژبه ښې خبرې او وینا کولی شي
۰په ژبه کولی شي په دندی او سپارښتونو باندی پوه شي   

 

حرکتې مهارتونه   -  
ماشومان کولی شي قلم ونیسي ، بیاتې او سرش قلم نه استفاده 

هغوې کولی شي ښه حرکت وکړي ، د بیلګې په توګه منډې  ۰وکړي
ووهۍ، زینو کې جګی شي ، توازن ساتل یا هم ختل او پورته کیدل 

۰وکړي   
 

۰په درناوی سره چلند   -  
ب ماشومان استادانو ته سالم اچوی اوهغوي ته په تخلص سره خطا

د کومی ۰ترهغه صبر کوی، تر څویې چې نوبت راشي  ۰کوي 
۰شخړي یا جنجال په صورت کې ، بخښنه او مغدرت غواړي   

 

له یو بل سره لوبې کول اوخالق او مبتکر وسیدل  -             
ماشومان هر یو بل ته اجازه ورکوی چې له یو بل سره لوبې وکړي  

په کورکې  ۰د لوبو شیان او درسي مواد له یو بل سره تقسیم کړی  ۰
یې خالقانه مهارتونه ، لکه موسیقی ، انځورګرې ، السی کار زده 

  ۰کړي او کولي شي له بیالبیلو موادو څخه استفاده وکړي 
 

دغه کارونه په کورنئ کې له ماشومانو موراو پالر کولی شي ټول 
۰سره تمرین کړي او له هغوی سره په ښوونځي کې مرسته وکړي 



 

 

 

 

 

 

 

 

"ه ړزده ک اتویاضید ر ېله الر ېد لوب "    
 

او مقدارونه ومومئریشم ېکژوند  نيځپه ور -  
 

والدین ماشومانو ته په ورځنې ژوند کې حساب ورښیې : د سودا 
په بل کې کولی شي  ۰اخستلو په وخت کې قیمتونه ټول لیکل شوي 

په ساعت باندی هم د حساب عددونه  ۰ټول قیمتونه وشمیرل شي 
  ۰شته 

هګې  ۰د پخلي په حالت کې کولی شي وړه تول او اندازه کړي 
سړی کولی شي اندازه یې دوچنده  ۰وشمیري ، شودې اندازه کړي 

په  ۰ټول دا شیان موراو پالر ماشومانو ته ورښودلی شي ۰کړي 
دی ترتیب سره ماشومان کولی شي حساب ، مقداراو تول یا وزن 

  ۰کول زده کړي 

 

 

 

 

رلیشم وړغدلوبه: د بدن  -    
 

دوه  ۰یوه پزه  ۰ماشوم کولی شي خپل د بدن غړې وشمیري 
  ۰په یو الس کې  پنځه ګوتې  ۰سترګې 

والدین کولی شي ماشوم نه پوښتنې ورکړي : څو السونه لري ؟ څو 
ګوتې لري ؟ زه او ته دواړه یو ځای څو دانی ګوتې لرو ؟

  

چاکې یا دالسونو پړقا اوټوپ لوبه:   -  
 

اوماشوم په همغه اندازه  ټوپونه وهي او یا والدین یوعدد واي 
بیلګه یا مثال : مور وای : دری واره چکچک .  ۰چاګې کوي 

پالر وای : دوه واره  ۰ماشوم دری واره په السونو چکچک کوي 
په دی ترتیب سره ماشوم  ۰ټوپ : ماشوم دوه واره ټوپ وهي 

 دا کا رډیره ګټه ۰او ورسره هم حرکت کوي  ۰حساب زده کوي 
۰ګی په وړاندی هم مرسته کوی تن هلری او د خستګې او د زړ  



 

 

 

 

 

 

 

سره حساب کول تیږو یا نورو شیانوپه : لوبه -  

یا هم لس قلمونه  ۰( دانې تیګې  ولټوي  ۱۰ماشوم کولی شي لس )
په دی سره والدین کولی شي د ماشوم سره  ۰یا کوم بل شیان 

: په یوه  هغوی ماشوم ته واي ۰حساب یا ریاضی تمرین کړي 
کې څو دانی خره په یوه  ۰جوړی کړه  یا خري اندازه دوه کوټې

اوس یې حساب کړه چې ټولی  ۰تیږې دي؟ ټولی تیګې یو قطار کړه
څو دانی دي ؟ دوه دانی تیګې لری کړه . اوس وګوره چې څو دانی 

۰ پاتی دي؟ کولی شي نور ډیري تیګې یا کوم بل شیان اوسي  

(  پنځوسو حساب او  ۵۰)۰( شلو یا ۰۲په دی سره ماشومان تر) 
  ۰شمیرل زده کوي 

 

 "ژبه د لوبو له الرې زده کړئ"

 د ماشوم سره د ده په خپله ژبه کې ډیری خبرې وکړئ   
مورنۍ ژبه د ماشوم لپاره ترټولو مهمه ژبه ده. له همدې امله ، 

  ۰ماشوم سره په خپله ژبه کې ډیروغږیږئ 
چې تاسو یې کوئ. په ماښام کې ، د د هغه څه په اړه وغږیږئ 

هغه څه په اړه وغږیږئ چې تاسو د ورځې په جریان کې ترسره 
د لوبې په میدان کې کښیناستی.  ې)موږ په کور کې یو. تاسيکړ

موږ یو فلم لیدلی.(. د هر هغه څه په اړه وغږیږئ چې تجربه یې 
کوئ ، وینی یې او تر سره کوی یې . ماشومان غواړي ډیرې 

خبرې وکړي او ډیری پوښتنې وکړي. په همدی ډول  دوی ژبه 
زده کوي

کتابونه او کتابچې  وګورئ -  
 

کتابونو ، ورځپاڼو او کتابچو کې ماشومان تورې یا حروف په 
تاسې کولی شي  د ماشوم سره ساده او اسانه کتابونه  ۰ګوري

. حتی  ه خپله مورنۍ یا هم په دی نوې ژبه کېې پولولئ. ستاس
 که دوی ال تر اوسه

د کتابونو یا هم د  ۰ دا کار وکړۍحروف لوستلی هم نه شي 
کې ه زده کړ عکس داره  کتابونو لیدل به د دوی سره د ژبو په

ماشوم سره د هغه څه په اړه  ۍکولی شې مرسته وکړي. تاس
وغږیږئ چې ماشوم د عکس په کتاب کې ګوري: "تاسو څه 

" ګورئ؟ سړی څه کوي؟ هغه ولې داسې کوي؟



 

 

 

 

 

 

 

ئړک کشفیا تورې حروف  -  
  

 په شئ یکولې تاس. يړک زده لوستل چې يړغوا ماشومان
 کتابونو په: ورئګو تورېحروف یا  سره ماشوم د ېک یاځهر
یا ویدریپ د. نو کې رټپوس ېوالید په. ېک وڼپاځور پهې ، ک

 ېک یاځهر په. ېکیا تم ځای  شنټیس بس په. پرمهال اخستلو
 شي یکول ماشومان په دی توګه . لري شتون حروف او نوشتې 

حروف یا تورې زده کړي۰

کولیا پیدا  اختراع وسیک د هګډ په -  

 
 وی . "ئړک هړجو سهیک یاځوی سره ماشوم د شئ یکولې تاس

 د دا. درلوده ایتړو ګړیانځ وی کږمو. و کږمو یکوچن وی وخت
 ای. شئ یکول ېک ژبه خپله په دا ېتاس..." وو قوي رڅی پهفیل 
جوړه  سهیک ساده وهی ېک ژبه ملي ېنو په شئ یکولې تاس

۰ئړک  

 

په دی ویب پاڼه یا صفحه کې هغه ویدیو هم په خپله ژبه تر السه کولی شي چې څنګه مو له ماشومانو سره د 
 ژبې  په زده کړه کی مرسته وکړي 

 

 


