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ምጽሓፍን ፊደላት ምቁጻርን:
ኣብ ገዛ ምምሃር
ንምጽሓፍን ፊደላት ምቑጻር ውጥን ሓሳብ
ብሓባር ምንባብ

ቃላት ምስራሕ

ምስ ውላድኻ ብዝተኻኣለ መጠን ብሓባር ምንባብ። ተንብቦም
ብዙሕ ነገራት ማለት ጋዜጣ፣ መጽሔት፣ ቐልዲታትን መጽሓፍቲ
ኣለዉ። እዞም ኩሎም ቃላት ምስትርጉሙ ክዕለት ንከምዕብል
ይሕግዙ።

ካብ ሓደ ዓቢ ቃል ዘለዉ ፊደላት ጥራይ ተጠቒምኻ ክንደይ
ዝከውን ቃላት ክስራሕ ከምተኻኣል ምርኣይ፤ ንኣብነት ካብ
together ክስራሕ ዝኻኣል ቃላት he, get, greet, there,
otter ከምኡ’ውን other . ካብ ቕድሚትን ድሕሪትን ክንበብ
እንከሎ ክንደይ ቃላት ክርኸብ ከምተኻኣለ ምርኣይ፤ እዚ’ውን ከም
dad, pup ከምኡ‘ውን madam. እዞም ንቕድሚትን ንድሕሪትን
እንተተነበበ ዘይቕየር ቃል palindromes ሓረግ ይባሃሉ።

ብሓባር ኾይንካ ምጽሓፍ
ውላድኻ ክጻወቱ እንከሎ ማለት ከም ናይ ቆጸሮን ዕዳጋ ዝግዛእ
ዝርዝር ኣቕሑት ክጽሕፉ እንከሎ ምሕጋዝ። ኣብቶም ናይ ካርቱን
ገጸባህርያት ምልክት/ኣሰር በጻብዕቲ ግበር፥ ነቲ ዝርርቦም ከኣ ኣብ
ውሽጢ ናይ ዝርርብ ሰናዱቕ ጸሓፎ፥፥ ኣብ ፎቶ መጽሓፍቲ ውሽጢ
ትሕቲ ፎቶ ኣርእስቲ ምጽሓፍ።
ሕጻውንቲ ብዝተፈላለየ ፍጥነት ደረጃ ምዕባለ ከምዘርእዩ
ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ተዓጋሲ፣ ኣወንታዊን ሓጋዚ ምዃንን
እሞ ውላ’እዃዕ ጌጋ መልሲ ተኾነ’ውን ስለዝፈተኑ ምውዳስ
ከምዝተገብረ ምርግጋፅ። ብዛዕባ ውላድኻ መምሕያሽ ዕቤት
ዘተሓሳስበካ እንተኾይኑ ምስ መማሃራን ምዝርራብ እዩ።

ብቃላት ጸወታ
• ጸወታ Junior Scrabble® ከምኡ’ውን Boggle® ተጻወቱ።
•	ምፍታን ኣነ እንታይ ቃል እየ? ሓደ ቃል ምሕሳብ፤ ንኣብነት
batman. ነቲ ዝጎደለ ሓደ ፊደል ኣብ ትኽኽለኛ ቦታ ምግባር፣
ከም _ _ t _ _ _. እቲ ቃል እንታይ ከምዝኾነ ንምግማት
ንውላድኻ ምሕታት።
ዝሃብዎ ግምት ጌጋ እንተኾይኑ፤ ብካልእ ደብዳበ ምምላእ
ማለት ከም _ a t _ a _. ንምሉእ ቃል ክሳብ ግምት ዝህቡሉ
ምቕጻል።
•	ጸወታ Word Detective ቃል ብምፍላይ ተጻወቱ። ንውላድኻ
በዚ ዝስዕብ ሕቶታት ዘኣመሰሉ ምሕታት: ምስ ጀልባ ኣይኑ ቃለ
ዜማ እዩ? ከምኡ’ውን ናይ ነዊሕ ኣንጻር እንታይ እዩ?

ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ
ኣብ ገዛ ምምሃር ሓቓዊ ጽሑፍ ወረቐቲ
ኣብ ዌብሳይቲ education.wa.edu.au.
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ንመደብ ዕላማ ዘለዎ ምጽሓፍ
ናይ በዓል ዕለተ-ልደት፣ ናይ ምስጋናን ካርዲታትን ናይ ፓርቲ
ዕድመታትን ምድላው። ንምጽሓፍ ዘሕጉሱ ዝገብርዎ ነገራት ኩሎም
ኣብ ፍሉይ ሕብራዊ ሳጹን ውሽጢ ምቕማጥ፤ እዚ’ውን ከም ሕብራዊ
ወረቐቲ፣ ዝንበብ ጽሑፍ፣ ሕብራዊ እርሳሳት፣ ዘንጸባርቕ ኮላን
መጣበቂን ዝጥቓዕ ስእሊን ጽሑፋት ይኸውን።

ንምጽሓፍን ፊደላት ምቑጻር ክዕለት ኣሰራርሓ ከይዲ ግዘ
ይወስድ እዩ። ሕጻውንቲ ዝመሃሩ ብዝተፈላለየ መንገዲን
ዝተፈላለየ ፍጥነት እዩ። ትዕግስቲ ከምዘድሊን ኩልግዘ
ንዝገበርዎ ጽዕረት ምምስጋን።

ቃላት ኣብ ምንቕስቓስ/ተንቀሳቐሲ ነገራት

ናይ ፊደላት ጌጋ

•	ኣብ ቁፅሪ ታርጋ መኪና ንዘሎ ፊደላት ተጠቒምካ ሕጽር ዝበለ
ኣረፍተ ነገር ምስራሕ፤ ማለት ከም: BEO ይዛመድ ምስ Bob
eats oranges, CPP ይዛመድ ምስ cuddly puppies
play.

ውላድኻ እንታይ ከምዝጸሓፉን ንዘለዎም ሓሳብ ኣዘራቡ እሞ
ብድሕሪኡ’ድማ ብዛዕባ ፊደላት ኣቐማምጣ ምዝርራብ። ብጌጋ
ፊደላት ንዝተቐመጡ ቃላት ብሓባር ምዝርራብ። ብዛዕባ ከሰምዕዎ
ንዝኽእሉ ድምጽታት ምዝርራብ። ነቲ ቃል ብከመይ ፊደል
ከምዝቁጸር ኣርእዮም። ቃላተ መዝገብ ተጠቂምኻ ብከመይ
ትኽኽለኛ ፊደላት ከምዝርከብ ብምርኣይ ኣተባብዕዎም።

•	ቃላት ብሓባር እንዳራኸብካ ጸወታታት እዚ‘ውን ሓደ ሰብ ቃል
ይዛረብ እሞ ቐጻላይ ሰብ ድማ ምስኡ ምትሕሓዝ ዘለዎ ካልእ
ቃል ይብል ማለት: beach, fish, chips, seagulls, West
Coast Eagles, football, Dockers.
ንዘተላሉ ቃላት መፍትሒ ክረክብ ምግባር
ውላድኻ ቃላት ብድምጺ ንክዛረቡ ምትብባዕ።
ነቶም ቃላት ብምቍርራጽ ወይኻዓ ብኣደማምጻ ንክከፋፍልዎ
ምሕታት። ከም መጀመሪ፡ነንሕድሕዲኡ ክፋል ኣደማምጻ ንምሃብ
ጣቕዒት ግበር፤ ንኣብነት፡ ንዕለተ-ልደት/birthday birth/day
ልደት/መዓልቲ ብምባል ክልተ ጣቕዒት: ሆሊደይ/holiday ከኣ
hol/i/day ሰለስተ ጣቕዒት ይግበር።
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