Pashto

دوړکتون(کودکستان) د ښه راغالست کڅوړه
د خپل ماش وم سره مرسته وکړی چی د ښوونځی لپاره تيار شی .دا تمرينونه يو ځای تر سره کړی .د هغو د کولو څخه خوند
واخلی!

مقناطيسی ( اهن ربا داره ) حروف او اعداد
د ماشومانو سره د حروفو او اعدادو په هکله خبری کول به ستاسو د ماشوم د حروفو او اعدادو پوهی په وده کولو کی مرسته وکړی.

دخپل ماشوم سره مرسته وکړی چی:
● حروف او اعداد په جال ګروپونو کی تقسيم کړی .د مثال په ډول :د رنګ پر اساس ،هغه حروف او
اعداد چی ممکن ستاسو ماشوم په وپوهيږی يا ونه پوهيږی.
● هغه وشميری .په هرګروپ کی څو دانی دی؟ ټوله څو دانی يو ځای دی.
● هغه حروف چی ستاسو د ماشوم په نوم کی دی هغه ولټوی .دا حروف پر يخچال کښيږدی.
● مقناطيسی حروف او اعداد د جدول سره تطبيق کړی.

کتابونه
و خپل ماشوم ته د کتاب لوستل به د هغه دغوږنيولو مهارت وده ورکولو او د هغه عالقمندی به د کتاب لوستلو او ليکلو
کی مرسته وکړی.

● خپل ماشومان تشويق ک ړی چی ستاسو سره کښينی او د نکلو يا عکسونو کتاب ته وګوری .په لومړی سر
کی دا کار د  5دقيقو لپاره تر سره کړی .په هغه حال کی چی ستاسو ماشومان ددی کار څخه خوند اخلی د هغه
وخت د  5څخه تر  01دقيقو پوری زيات کړی.
● د کتاب او عکسونو په هکله خبری وکړی.
● د خپلی سيمی د کتابخانی څخه ليدنه وکړی او دهغه په پروګرامونو کی برخه واخلی..

رنګه  ،کاغذ ،سرښ ،غيچی
هنری کارونه به ستاسو د ماشوم د ګوتو په کنټرول او منسجمولو کی چی د ليکلولپاره ضروری دی مرسته وکړی.
● خپل ماشومان تشويق کړی چی په پنډ رنګه باندی رسامی وکړی.
● خپل ماشوم ته مو اجازه ورکړی چی د زړو مجلو او اخبارونو څخه عکسونه غيچی کړی..
● د عالقی وړ عکسونه پر کاغـذ سرښ کړی.
● د خپل ماشوم هنری کار وستايی او د ټولو د ليدلو لپاره يی يو ځای وځړوی.

د لوبواوړه (خمير)

د لوبواو ړه يا خمير به ستاسو د ماشوم د ګوتو په کنټرول اومنسجمولو کی چی د ليکلو لپاره ضروری دی ،مرسته وکړی .دلوبو د

اوړو(خمير) جوړولو لپاره تاسو دغه شيانو ته اړتيا لری 0:پياله اوړه ½ ،پياله مالګه 2 ،د چای کاچوغی د تاتارخمير0 ،
پياله اوبه،د ډوډی  0کاچوغه غوړی ،او د پخلی رنګ
 .1دا ټوله شيان سره ګډ کړی او هغه پر ميانه حرارت باندی د  5دقيقو لپاره پاخه کړی.
 .2دا مواد ښه سره ولړی او هغه پر واکس کاغذ (روغنی کاغذ) باندی واچوی چی ساړه شی.
 .3اوړه ښه مشت کړی او هغه د استفادی لپاره تيار دی.
 .4هغه په پالسټيکی سرپوښ داره لوښی کی وساتی.

خپل ماشوم ته و ښايی چی په څه ډول د لوبو اوړه رول کړی او د هغه څخه توپ جوړکړی .د لوبو د اوړو څخه د اشکالو،
حروفو او اعدادو په جوړلو کی کار واخلی.

په وياړ سره د لګښت ذمه وار:
Kindergarten Welcome Bag program developed by the Toronto District SB

