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ምንባብ:
ኣብ ገዛ ምምሃር
ምስ ውላድኻ ምንባብ ጠቓሚ እዩ!
ብጸወታን ብዝተፈላለየ ርክብ ብምግባር ናይ ቅድሚያ ምንባብ
ክዕለት ምርካብ ንውላድኻ ጠቓሚ እዩ። ውላድኻ ንዝተፈላለየ
መጽሓፍቲን ናይ ቆልዑት ዜማ ድምጺ ንክመራመር ከምኡ’ውን
ስድራን መሓዙት ምስ ውላድኻ ብሓባር ንከንብቡ ምትብባዕ።
ውላድኻ ብዛዕባ ዛንታታት ኣጀማምራ፤ ማዕኸላዊን መጨረስታን
ብቐጻልነት ምምሃርን እሞ ብምንባብ ንናይ ኣዘራርባ፣ ቃላትን
ኣቐማምጣ ቅርጺ ንከስምዕን ንክዛረብዎ ዕድል ይፈጥረሎም እዩ።
ከምኡ’ውን ምንባብ ንውላድኻ ሓዱሽ ሓሳብ፣ ቃላትን መረዳእታ
ንክረኽብ ይሕግዞ እዩ።
ኣንባባይ ንምዃን ግዘ ይወስድ እዩ። ምስውላድኻ በብማዓልቱ
መጽሓፍቲ ንምንባብ ብሓባር ምዝርራብ፣ መጽሓፍቲ ንምንባብን
ድሌት ፍቅሪ ክሓድረሉ ይሕግዝ እዩ።

መጽሓፍቲ ምንባብ
ኦውል በይቢስ/Owl babies ብማርቲን ዋደል/
Martin Waddell
ኩዋላ ሉ/Koala Lou ብመም ፎክስ/Mem Fox
ሚርካት መይል/Meerkat mail ብኢምልይ ግራቨት/
Emily Gravett
ኣኒስ ቸይር/Annie’s chair ብደቦራ ኒላንድ/
Deborah Niland
ዲያርይ ኦፍ ኣ ዎምባት/Diary of a wombat ብጃኪ
ፍረንች/Jackie French

እንታይ ምግባር እኽእል?

ንናይ ከባቢኻ ቤተመጽሓፍቲ ምጥቓም

ውላድኻ ቅድሚ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ኣንበብቲ ምዃኖም፤
ውላድኻ ብቐደምትነት ከመዕብልዎ ዝግባእ ብዙሕ ናይ ምንባብ
ክዕለታት ኣለዉ። በዞም ውሽጢ ዝጠቓለሉ ከም ብዛዕባ
ድምጺታትን ቃላት ናይ ምዝራብን ምስማዕ ክዕለትን መጽሓፍቲ
ብሓባር ምጥቓም እዩ።

ቤተመጽሓፍቲ ንመንእሰያት ኣንበብቲ ብዙሕ ዝተፈላለየ መጽሓፍቲ፣
ሲዲስ/CDs, ድቭዲስ/DVDs, መጽሄታትን ተዋዛታይ ዝኾኑ
ብምድላው ዓብይ ዋጋ ይውሃቦ። ንከባቢኻ ቤተመጽሓፍ ምጉብናይ
ጽቡቅ መንገዲ ዝኾኖ:

ውላድኻ ምንባብ በቐጻልነት ንክምሃሩ እሞ ኣብ ገዛ ጸወታ
ኣቢሉ እዞም ፍልጠት ክዕለታት ክምዕብል ስለዝሕግዞም ጠቓሚ
እዩ። ብምዝራብን ምስማዕ ሞያ ክዕለት ጠመት ዘለዎ ጸወታ
ምምራጽ ማለት ከም ሳይመን ከምዝበሎ, ብከባቢኻ ንዘሎ ዓለም
ብምሕላውን መርመራ ምግባር: ብርግጽ ከኣ ብብዝሒ ምንባብእዩ።

• ኣብ እዋን ዝንበበሉ ሥራሕቲ መላእ ስድራቤት ንምስታፍ

• ምስ ውላድኻ ንናይ መጽሓፍቲ ጥቕሚ ዋጋን ምንባብ ምዝርራብ።
• ንናይ ውላድኻ ዝፈትዎ ደራሲያይን ብምስሊ ገለጽቲ ምእላሽ
• ኣብ ገዛ ክህልው ዘይኽእል መገልገሊ ከም ኮምፑውተራት ምጥቓም
• ኣብ እረፍቲ ግዘ ሥራሕቲ ምስታፍ።
ብዙሕ ዝንበቡ ነገራት ኣለው፤ በዙይ ዝካተት ናይ ኣጸደ
ህጻናት ግጥሚታት/rhymes; ናይ ታሪኽ መጽሓፍቲ፣
ልብወለድ ዘይኾነ መጽሓፍቲ፣ ብዛዕባ ዳይናሶርስ/dinosaurs
ከምኡ’ውን ናይ እንሰሳ ገዛ መጽሓፍቲ፣ ብሓባር ዚስራሕ
መጽሓፍቲ፣ ናይ ቐልዲ መጽሓፍቲ፣ ብዌብሳይትን ሲድ/CD
books መጽሓፍቲ፣ ናይ መስሓቕ መጽሓፍቲ፣ ጋዜጣታት፣
ዝርዝር መግለጺታትን መጽሄታት፣ ናይ ምግቢ መዳለዊ
መጽሓፍቲ፣ ናይ መንገዲ ማፒታትን መዝገበ ቃላት እዮም።

ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ
ኣብ ገዛ ምምሃር ሓቓዊ ጽሑፍ ወረቐቲ
ኣብ ዌብሳይቲ education.wa.edu.au.
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