
Second Step, Preschool / Kindergarten 

1 

 
 

 هەنگاو بە هەنگاو
 بەرگی زارۆخانە

 
 
 
 

Second Step, Preschool / Kindergarten 

Third edition 

www.cfchildren.org 

 

 

 

  



Second Step, Preschool / Kindergarten 

2 

 

 

 

 

 

 بەرگی زارۆخانە - هەنگاو بە هەنگاو

 

Second Step, Preschool / Kindergarten 

Third edition 

©2002 Committee for Children, USA 

www.cfchildren.org 

 

 

 www.komak.nu 2005 کۆمەک یکردنتەرجەمە

 مامۆستایانی فێرگەی برادۆست:  مشتوماڵدانی زمان و ڕێنووس:
 ولڕەحمان عەبدواڵدەبعئاسۆ عومەر خدر و عەبدواڵ 

  



Second Step, Preschool / Kindergarten 

3 

 

 

 

 

 

 هاوسۆزیڕاهێنانی  –بەشی یەکەم 

 

  



Second Step, Preschool / Kindergarten 

4 

 دەربارەی بەشی یەکەم

دانە بە توانای هاوسۆزی الی منداڵ. هاوسۆزی توانایەکی مەبەستی ئەم بەشە گەشە
ی کێشەی نێوان خەڵکدا سەنگی تایبەتی کردنجڤاکدۆستانەیە و لە بواری چارەسەر

باشتر جێی خۆی  ە،هەیە. ئەو منداڵەی هەست دەرک دەکات ئارەزووی دڕیی کەمتر
لەنێو خەڵکدا دەکاتەوە و توانای گشتیی جڤاکیی باشترە. منداڵێک توانای هاوسۆزیی 

 کرێت:بەرز بێت ئەم خااڵنەی پێ دە

 ئەمیان بریتییە لە: .کردنهەست دیاری -1

ناسینەوە و ناوهێنانی هەستی خۆ لە ڕێی سەرنجدانە نیشانەگەلی فیزیکی  •
ڕوخسار و هەروەها ئەو نیشانانەی و دۆخەکی )واتە نیشانەی لەش و 

 پەیوەستن بە دۆخ یان ڕووداوێکی تایبەتەوە(.

ناسینەوە و ناوهێنانی هەستی بەرانبەر لە ڕێی سەرنجدانە نیشانەگەلی  •
فیزیکی و زارەکی و دۆخەکی )واتە نیشانەی لەش و ڕوخسار، وشەکانی 

وێکی بەرانبەر و هەروەها ئەو نیشانانەی پەیوەستن بە دۆخ یان ڕوودا
 تایبەتەوە(.

 کان.ەوەی هەستەکردنجودا •

 

 خستنە جێی بەرانبەر. ئەمیان بریتییە لە: واتە: خۆ وەرگرتنی ڕوانگەی بەرانبەر. -2

هەیە  جودایانبۆچوون و هەستی  جودائەوە دەرک بکات کە مرۆڤی  •
 دەربارەی هەمان دۆخ.

 رک بکات.ڕوانگە و دیدی کەسی بەرانبەر دە تبتوانێ •

 

 ئەمیان بریتییە لە: بەسۆزانەی بەرانبەر.دانەوەی وەاڵم -3
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 ی هەستی بەرانبەر.کردندەرک •

 پێشاندانی هاوهەستی و پەرۆشی. •

 

 خاڵی سەرەکی

 

 چەمکی زمانەکی

لەم بەشەی یەکەمدا ئەو چەمکانە دێنە بەرباس کە یەکنەوازن و پەیوەستی 
ەها ەوەی ڕەخنەگرانەن. زۆربەی وانەکان لەسەر بنەمای چەمکی زارەکیی وکردنبیر

 هەڵنراون کە یاریدەر بن بۆ دەربڕینی ئاڵۆزیی هەست. 

 چەمکی زمانەکی لەم بەشەی یەکەمدا، لە چاو بەشەکانی دیکەدا، سەنگی تایبەتیترە.

 

 ی هەستکردندیاری

ی هەست، چ الی خۆ و چ الی بەرانبەر، بنەمای هاسۆزییە. نیشانەی کردندیاری
فیزیکی و دۆخەکی یارمەتیی منداڵ دەدەن هەست دیاری بکەن. لەم بەشەدا منداڵ 

فێر دەبێت سەرنج بداتە نێو لەشی خۆی و لە دیاردەی وەک لێدانی دڵ، گرژی 
ە لەش و سەرنجدانڕێی ماسولکە و هەناسە ورد ببنەوە. فێر دەبن هەستی بەرانبەر، لە 

 ڕوخسار و دۆخ، دیاری بکەن. 

لەم بەشەدا بەتایبەتی باس لەم هەستانە دەکەین: شادی، خەمگینی، تووڕەیی، 
ی ئەم کردنبۆ پتەو« گۆرانیی هەستەکان»سەرسامی، ترس، دزاندن و نیگەرانی. 

 خااڵنەیە.
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 پێشاندانی هاوهەستی و پەرۆشی

ەکە و دەربڕینی ئەو هەستە توانایەکی دیکەیە. هەستی هاوسۆزی یان پەرۆشی توانای
هەردووکیشیان پێویستیان بە ڕاهێنانە. لەم بەشەدا منداڵ فێر دەبێت چۆن پەرۆشی 

ەتیی بەرانبەر ڕێگەیەکە بۆ پێشان بدەن. فێر دەبن کە پێشاندانی ئامادەبوونیان بۆ یارم
 .ی ئەم خاڵەیەکردنبۆ پتەو« گۆرانیی پەرۆشی»دانی پەرۆشی. پێشان

 

 وانەکانی بەشی یەکەم

دەروازەیەک بەرەو  -« هەنگاو بە هەنگاو»وانەی یەکەم: دەربارەی  •
 .گوێگرتنهەروەها دامەزراندنی ڕێساگەلی « هەنگاو بە هەنگاو»بەرنامەی 

ی کردنبەکارهێنانی نیشانەگەلی فیزیکی بۆ دیاری –: هەست دووهەموانەی  •
 هەستی بەرانبەر.

بەکارهێنانی نیشانەگەلی دۆخەکی بۆ  -دیکە ەم: چەند هەستێکی هوانەی سێ •
 ی هەستی بەرانبەر.کردندیاری

بەکارهێنانی  -ە وانەی چوارەم: هەست لە نێو لەشماندا ڕەنگ دەدەنەو •
 ی هەستی خۆم.کردننیشانەگەلی فیزیکی بۆ دیاری

ی ئەوەی مرۆڤ کردندەرک -وانەی پێنجەم: هەستەکان دێنە گۆڕان  •
 ت دەگۆڕێت. دەربارەی دۆخێکی تایبەت هەس

دەشێت ی ئەوەی کردندەرک -؟ جوداوازیوانەی شەشەم: وێکچوون یان  •
 هەستیان بەرانبەر هەمان ڕووداو جودا بێت. جودامرۆڤی 

ی ئەوەی ڕووداو هەیە کردندەرک –وانەی هەفتەم: ڕووداوی بێمەبەست  •
 ڕێکەوتە.

تۆ بە وشە و بە ڕەفتار پێشانی بدە کە  -وانەی هەشتەم: من پەرۆشی تۆمە  •
 پەرۆشی بەرانبەریت.
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ی ئەوەی یارمەتی شێوەیەکە بۆ کردندەرک –: یارمەتیت دەدەم نۆهەموانەی  •
 پێشاندانی پەرۆشی.

 

 چەمکی زمانەکی

ی ئاڵۆزیی هەستەکان پێش دەخەن و هەروەها توانای کردنچەمکی زمانەکی دەرک
. هێنانبەکارەوەی لۆژیکانە ساز دەکات. وشەی نامۆ دوور نییە ناڕێک بێنە کردنبیر

 چەمکی زمانەکیی بنگەیی بریتین لە: 

بگات هەستەکان یارمەتیی منداڵ دەدات تێ« نییە -هەیە »پەیوەستەی  •
 «. کاروان خەمگینە. کاروان تووڕە نییە»جودا بکاتەوە. 

یارمەتیی منداڵ دەدات شێوە « بۆیە )لەبەر ئەوە( –بۆچی »پەیوەستەی  •
ی نیشانەگەلی کردنبکات. دیاریدەرک « ئەنجام -و –هۆ »ەوەی کردنبیر

ی هەست و ڕەفتاری بەرانبەر. هەروەها کردندۆخەکی بنەمایە بۆ توانای دەرک
یارمەتی دەدات بۆ تێگەیشتنی هۆ و ئەنجامی دیاردەکە و ئەمیش ڕێ خۆش 

یەکێک هات و  چونکەلەوەند بۆچی تووڕەیە؟ »دەکات بۆ بڕیاری لەبار: 
 «.باڵەخانەکەی لێ ڕووخاند

منداڵ دەدەن  ییارمەتی« پاشان -ئێستا »و « پاش -پێش »پەیوەستەی  •
لەوە تێبگات کە مرۆڤ هەست دەگۆڕێت. هەلومەرج، ڕسکان و ئاگاداریی 

پێش سەفەر، سامان » بنە هۆکاری گۆڕێنی هەست و خواست.زیاتر دە
مەریەم، ئێستا پێی خۆش نییە » «.خەمگین بوو. پاش سەفەرەکەی شاد بوو

 «.رەوە بکات، لەوانەیە پاشان پێی خۆش بێتگەمان لە دە

یارمەتیی منداڵ دەدات تێبگات لەوەی « جودا -وێکچوو »پەیوەستەی  •
مرۆڤی جۆراوجۆر بەرانبەر هەمان بابەت هەستی جۆراوجۆریان دەشێت 
شەهال حەزی لە مەلەیە. ئەم دوو کەسە  ێت.ئاوات لە ئاو دەترس»هەبێت. 
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ئەمەش یارمەتیی منداڵ دەدات  «.دایەبەرانبەر هەمان بابەت هەستیان جو
 ڕوانگەی بەرانبەر بگرێت. 

خاڵێکی دیکە کە یارمەتیی منداڵ دەدات بۆ وەرگرتنی ڕوانگەی بەرانبەر  •
و کارێکی مرۆڤ بە یە لە نێوان ڕووداوی بێمەبەست جوداوازیی کردندەرک

دانا مەبەستی نەبوو کاوە ئازار بدات. ئەو دەیویست » مەبەست دەیکات.
 «.کە بگرێتەوەتۆپە

 

پاش، هێمن،  –ڕووداو، ترساو، تووڕە، پێش : لیستەی چەمکەکانی بەشی یەکەم
 -پەرۆشی، گۆڕین، نیشانە، بێزهاتنەوە / دزاندن، هەست، شاد، یاریدەر، جرپن، هەیە 

جودا،  –پاشان، ئەگەر، ڕێسا، خەمگین، وێکچوو  –، مەبەست، ئێستا گوێگرتننییە، 
 بۆیە، نیگەران. –سەرسوڕماو، بۆچی 

 

 کردندەربارەی پلەکانی گەشە

ی جڤاکیدا تێپەڕیوە. وەک لە هەموو کردنهاوسۆزی بە چەند پلەیەکی گەشە
دا بەدی دەکرێت، لێرەشدا فرەچەشنییەکی بەرین کردنپرۆسەیەکی دیکەی گەشە

لە ال نوێ و  هاوسۆزییەی مەندا. منداڵ هەیە ئەم تواناگەلەهاوتە -هەیە لە نێو منداڵی
 ڕاکێشە.رنجسە

 

 بەر لە دەستپێکی زارۆخانە زۆر منداڵ توانای هەیە:

 هەستی خۆی دەربڕێت •

 بەرانبەر دەرک بکات ینیشانەی هەستەکی •
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 لە ماوەی زارۆخانەدا منداڵ فێر دەبێت:

 ڕوانگەی بەرانبەر دەرک بکات •

 

 الی منداڵ گەشە دەکات:  لە ماوەی زارۆخانەدا ئەم خاڵە لە

 هاوخەمیی خۆی بۆ بەرانبەر.پێشاندانی پەرۆشی و  •

 

 لە نێوان زارۆخانە و پلەی شەشەمدا، منداڵ ئەم خااڵنەی تێدا گەشە دەکات:

 ی هۆکارە گشتییەکانی بارودۆخی هەستەکی.کردندەرک •

 مرۆڤ هاوکات پتر لە یەک هەستی هەبێت.دەشێت ی ئەوەی کردندەرک •

 فێر بێت دەربڕینی دروست و لەباری هەست چۆنە. •

 

بترازێت، فەرهەنگی هەمەجۆر سەنگی جودا دەداتە ڕاگرتنی هاوسۆزی لە لەوەش 
ئاست خۆ و بەرانبەردا. ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی لە فەرهەنگێکەوە بۆ فەرهەنگێک 

 دەربڕین لە هاوسۆزی ڕەنگی جودای هەبێت.

 

 گواستنەوەی زانیار

ڕاهێزانی ڕەفتار خاڵێکی گرنگە بۆ گواستنەوەی زانیار. ڕاهێزانیش بەم جۆرانە 
ی بەرانبەر و هەروەها بە بەرتەک، پێگوتن، ئاماژە بە سەرنجداندەکرێت: 

 )سوورەدڵ بدەیت بە منداڵەکان(.« سوورەداڵن»
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 سەرنجدان

وەی سەری ری باشی منداڵەکە بەاتانی بدە کە تۆ سەرنجت داوەتە ڕەفبە نیشانە پێش
بۆ بلەقێنیت، بزەیەکی پێشکەش بکە، نیشانەی ئافەرینی بە دەست بۆ بکە و هەروەها 

 جەخت لەسەر پێشکەوتنەکانی بکە. 

 

 پێگوتن

 بە وشە سەرنجی منداڵەکە ڕابکێشە بۆ:

هەستی خۆی. سەرنجی منداڵەکە ڕاکێشە بۆ نیشانەگەلی فیزیکی و دۆخەکی:  •
لێوت. لەوە دەچێت بەم پێشکەوتنەی خۆت ئای لەو بزە گەورە و جوانە لەسەر »

  «.شاد بیت
 

هەستی منداڵێکی دیکە. سەرنجی منداڵەکە ڕاکێشە بۆ نیشانەگەلی فیزیکی و  •
ئەها ژینۆ لووتی خۆی چۆن چرچ کردووە. پێم وایە بێزی دێتەوە لەو »دۆخەکی: 

نازدار شاد بوو بەوەی تۆ لیستۆکت لەگەڵ بەش «. »قوڕە لینجەی پێاڵوەکەی
 . «کرد

ئەو دەمەی دەباری تۆ تووڕە »چۆنیەتیی گۆڕینی هەست و هۆکاری ئەو گۆڕانە:  •
 «.و خۆرە تۆش شادیت تبوویت. بەاڵم ئێستا نابارێ

چاوم لێ بوو ئەمڕۆ کە نەرمین »چۆنیەتی دەربڕینی پەرۆشی و هاوخەمی:  •
نازێ یارمەتیی ئارازی » «.خەمگین بوو تۆ چوویت و دەستت خستە سەر شانی

 «.بەکانی لەگەڵ کۆ کردەوە. ژوورەکە زوو کۆ کرایەوەدا و کتێ
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 ی بەرانبەر بەرتەکئاماژە بە 

ی منداڵی بەرانبەر دەبێتە هۆی ڕاهێزانی ڕەفتاری ـی ئایەتی )پۆزەتیڤ( بەرتەک
ئاماژەی پێ ئەو بەرتەکە ی کردنجڤاکدۆستانە لە منداڵەکەدا. تۆ دەتوانی لە ڕێی باس

ڕاستگۆ بزەی هات کە تۆ بانگت کرد بۆ جۆالنێ. »بکەیت و تیشکی بخەیتە سەر: 
  «.قسەکەی تۆی زۆر پێخۆش بوو

 

 سوورەداڵن

ی ڕێسا و کردن، پەیڕەوینسوورەدڵ بەکار بێنە بۆ ڕاهێزانی ڕەفتاری وەک گوێگرت
پێشاندانی پەرۆشی. کاتێک سوورەدڵ دەدەیت بە منداڵێک زۆر گرنگە جەخت بکەیت 

تۆ یارمەتیی »یەکانی ڕەفتارەکە: ـتی )پۆزەتیڤ( لەسەر ڕەفتارەکە و ئەنجامە ئایە
بێتە دەرێ و یاریت دەتوانێت شیالنت دا پاڵتۆکەی خۆی بدۆزێتەوە. ئێستا ئەویش 

ی کردنکە خەاڵت نەوەبیری هەموو پۆلەکەی بهێ خۆش خۆش بە «.لەگەڵ بکات
منداڵێک بە سوورەدڵ سوودی هەموو پۆلەکەی تێدایە چونکە ژینگەی فێرکاریمان 
میهرەبانتر و هێمنتر دەبێت. ئاگادار بە لەوەی لە ڕۆژەکەدا هەریەک لە منداڵەکانی 

پۆلەکە سوورەدڵی بەربکەوێت، هەر یەک لە دەرفەتێکدا. دوور نییە وەها بێت 
منداڵی  وەکاری باش لە منداڵێکەوە کە سوورەدڵ بکەیتە خەاڵت بۆ بچووکترین ڕەفت

دیکە ڕەفتاری سەختی هەبێت. سوورەداڵن لە پاکەتێکی تایبەتدا کۆ دەکرێنەوە. 
 (.وتنژمارەی سوورەداڵنی پاکەتەکە بکرێتە پێوەری پێشکە تێ)دەش

 

 چاالکیی دیکە

ی بابەتەکانی بەشی یەکەم لە نێو چاالکیی تێکبەستنئەمەش چەند پێشنیازێک بۆ 
 هەمەجۆری پۆلەکەدا:

یوەستی بەشی یەکەمن لە گۆشەیەکدا بۆ گۆشەی خوێندنەوە: ئەو کتێبانەی پە .1
می. سەرنجیان بۆ فەرڕیز بکە. منداڵەکان هان بدە بۆ گفتوگۆی نا منداڵەکان
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وێنەی نێو کتێبەکان ڕابکێشە، بەتایبەتی وێنەکانی ڕوخسار و لەش. پرسیاری 
لەوەند هەست بە چی دەکات؟ »اڵەکان بکە: لەوانەی نێو وانەکان لە مند نێزیک

 .«ی هەیە؟ەهەست ئەوبەچیدا دەزانی؟ بۆچی لەوەند 

سەنتەری کار: منداڵەکان هان بدە، لە دەمی گەماندا، شێوەی هەمەجۆری  .2
تێیدا  خۆنواندنی وەها بکە کە منداڵەکانو یاریی  هاوکاری بدۆزنەوە. پێشنیازی

تێدا گەش  یپێش کە یارمەتی بێنەسەرنج بدەنە هەستی یەکتر. بارودۆخی وەها 
بێت: ڕێستۆرانت )چێشتخانەی بازاڕ( بە وەستا، شاگرد و میوانەوە. دەفتەری 
پۆست بە پۆستەچی، کارمەندی پۆست و کڕیارەوە. کلینیکی تەندروستی: بە 

 سیستەر( و نەخۆشەوە. پەرستار، دوکتۆر، هاوشیرە )

چاالکیی هونەری: دەرفەتی چاالکیی هونەری بۆ منداڵەکان خۆش بکە:  .3
یان بە ـوێنەکاری، نیگارکێشی، کۆالژکاری )هونەری لکاندنی شتی هەمەجۆر( 

دروست بکەن. داوا لە « ڕوخسارەکانی هەست»قوڕەچەورە و هەویرکاری 
 منداڵەکان بکە هەستەکان دیاری بکەن و پاشان چیرۆکیان بۆ هەڵبەستن.

کتێبی پۆل: کتێبێک ساز بکەن دەربارەی هەر یەکێک لەو بابەتانەی لە وانەکاندا  .4
دێنە بەرباس. داوا لە منداڵەکان بکە وێنەی گونجاو بکێشن و تێکستی باسەکە بۆ 

فۆتۆی منداڵەکانیش تێهەڵکێش دەکرێت تۆ داڕێژن، نووسینەوە لەسەر تۆ. 
 بکرێت.

کەن. داوا لە منداڵەکان بکە باس لە بووکەڵە: شانۆگەرییەکی بۆ بووکەڵە ساز ب .5
کام نیشانە بەکار  ؟هەستی کارەکتارەکان بکەن: هەست بە چی دەکەن و بۆچی

بخە  بووکەڵە ؟هەستەکان دێنە گۆڕین، بۆچی ؟ی هەستەکانکردندێنن بۆ دیاری
 ی هەستگەلی خۆیان بۆ منداڵەکان.کردنگۆ بۆ باس

کە الیان ئاشنایە و تۆش بێژەر دراما: داوا لە منداڵەکان بکە باسێک بنوێنن  .6
ن پرسیار لە منداڵەکان بکە: بە. پاشان دەربارەی هەستی کارەکتارەکا

ی کردنکام نیشانەی بەکار دێنن بۆ دیاری ؟بۆچی ؟یان چی بووهەست
 ؟هەستەکان دێنە گۆڕین، بۆچی ؟هەستەکان
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وپێچەی . لە هانەوەکتێبی داستان: کتێبێکی لەبار هەڵبژێرە و بۆ منداڵەکانی بخوێ .7
دا مۆدێل هەیە بۆ پرسیار دەربارەی کارەکتارەکان، ئەم « ڕێنامەی مامۆستا»

 مۆدێالنە بەکار بێنە.

مێدیا و ڕووداو: بەرنامەیەکی لەباری تەلەڤیزیۆن هەڵبژێرە، کە منداڵەکانت  .8
ئاشنای بن، بۆ پێشاندنی هەست و هاوسۆزی. یان داوا لە منداڵەکان بکە باس لە 

بکەن کە تێیدا گفتوگۆی تێدابێت و کەسی گەورەساڵ هەستی ڕووداوێکی ڕۆژانە 
خۆی پێشان بدات، پەرۆشدار بێت و یارمەتیدەر. بۆ نموونە: شاگردێکی چایخانە، 

 شۆفێرێک، خزمێک یان بەرنامەکێشێک.

ی منداڵەکان بۆ خۆیان کردنخۆت دەربارەی شێوەی یاری یگەمەی دەرەوە: تێبینی .9
ۆ ڕەفتاری پەرۆشدارانەیان کە کاریگەریی . سەرنجیان ڕاکێشە ببکەوەڕوون 

 ئایەتی )پۆزتیڤ( لەسەر بەرانبەر هەیە.

دەمی چێشتان: دەرفەت بۆ منداڵەکان بڕەخسێنە ڕۆژانە ئامادەکاری بۆ کاتی   .10
ەوەدا. باسی بکە چەند کردنەوە و پاککردنچێشتان بکەن و پاشان هاوکار بن لە کۆ

 بکەن. یگرنگە کە هەر هەموو هاوکاری

بکە. هەر  www.cfshildren.orgیت سەردانی سایتی ێلە نموونەی دیکە دەگەڕگەر 
بۆ مامۆستایانە، ئەزموون و دیدی خۆیان  Clent Forumلەم سایتەدا دەرگەی 

 ن.دەربارەی ئەم چاالکییانە ئاڵوگۆڕ بکە

 

 کتێب

گەر کتێبی کوردیی لەبارت بۆ ئەم بابەتە دەست کەوت ئاگادارمان بکە بۆ ئەوەی 
 ی دیکەش لێی سوودمەند بن. کەسان
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –بەشی یەکەم 

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»وانەی یەکەم: دەربارەی 
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 چەمک

گرتن جگە لە گوێ، لەش و ڕێسا هەیە. گوێپێویستیی بە ووپ گفتوگۆی نێو گر
 چاویش دەگرێتەوە. 

 ، جرپنگوێگرتنوشە: ڕێسا، 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێت: 

 بە زمان و بە ڕەفتار پێشان بدات. « هەنگاو بە هەنگاو»ڕێساکانی  •

 بناسێتەوە.« گوێگرتن»نیشانەکانی  •

 

 پێداویستی

 توولەسەگی جرپن، -« توولە» •

 ، «سوورەدڵ» •

«: هەنگاو بە هەنگاو»، دەروازەیەک ڕووەو 1نامەیەک بۆ ماڵەوە، ژمارە  •
 دەربارەی ڕێبەستن لە توندوتیژی.

 

 مامۆستائامۆژگاری بۆ 

ڕێسا منداڵ فێر دەکات کامە ڕەفتار لە کاتی وانەدا ڕێکە. ڕێساکانی ئەم وانەیە 
ی کردنی چاالکانە یاریدەرە بۆ گەشەگوێگرتندەکەن. توانای  گوێگرتنجەخت لەسەر 

 –لێرەدا دەکەینە ئامرازێک بۆ گواستنەوەی « سوورەدڵ»توانای جڤاکیی منداڵ. 
 «(.ڕێنامەی مامۆستا»انە: فێربوون )بۆ زانیاریی زیاتر بڕو
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لەم وانەیەدا ڕێسا بە وشە و بە ڕەفتار پێشان دەدرێن. ئەگەر زووتر ڕێساکانت لە 
 ە.وجێوڕێی گونجاودا دووپاتیان بکە بە شێوەی جۆراوجۆر لەپۆلدا جێگیر کردووە، 

 ی باش بێت، پتر سوود لە وانەکان دەبینن.گوێگرتنمنداڵ، گەر فێری 

 «(. ڕێنامەی مامۆستا»لەبیر مەکە )بڕوانە: « سوورەدڵ»

خۆش خۆش لێ بدە بۆ « هەنگاو بە هەنگاو»لەم هەفتەیەدا گۆرانییەکانی سیدیی 
 ئەوەی تۆش و منداڵەکانیش ئاشنای گۆرانییەکان بن.

 

 دەستپێک

هەنگاو »ئێستا دەست دەکەین بە وانەکانی  (.بکەوە)پۆلەکە لە شێوەی بازنەیەکدا کۆ 
مان بناسین و هەم لەگەڵ ئەمانە فێرمان دەکەن هەم هەستەکانی خۆ«. هەنگاو بە

بکەین. من فۆتۆتان پێشان دەدەم و چیرۆکتان بۆ باس دەکەم، پاشان لێیان خەڵک هەڵ
پێش،  بێنەتوولە دەدوێین. ئەمەش دۆستێکی نوێیە لە وانەکاندا هاوکاریمان دەکات. )

دەست بە سەریدا بێنە. توولە دەیکاتە، هەڵاڵ، دەوەڕێ و گاز لە جلوبەرگی منداڵەکانی 
 (.دەگرێت تەنیشت خۆتەوە

ئەمە  (.و دەوەڕێت تتوولە هەڵدەبەزێ. )دڵگەرمیتتوولە! دیارە لە خۆشیی ئێرە 
لە بێ ئەوەی بیری لێ بکاتەوە توولەی جرپنە. جرپنی ڕەفتاری بێ بیرکردنەوەیە. توو

یارمەتیی بدەین. دەتوانن پێشانی دەبێت نەبووە.  فێرگەدەبەزێت. توولە هەرگیز لە هەڵ
تێبینی ئەو مندااڵنە بکە کە ئارامن و توولەی بدەن ڕەفتاری کاتی کۆبوونەوە چۆنە. )

 (.گوێ دەگرن

وەرن ڕێسای ڕەفتاری نێو کۆبوونەوە پێشانی توولە بدەین. ڕێسا فێری هەڵسوکەوتی 
پێشنیازەکان دەکەن. دەی کێ ڕێسایەک دەزانێت دەستی هەڵبڕێت. )نێو گرووپمان 

 نێزیکپەنجە لە گۆشەی چاو  – چاودێری(: نێزیکەوە هەتا دەگەنە شێوەیەکی داڕێژ
. هەردوو باسکت لەیەکتر بئاڵێنە – ئارامیپەنجە لەسەر لێوان.  – بێدەنگیوە. بخە
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 – دەبڕینقسە بکەین دەست هەڵ تگەر بمانەوێدەست بۆ گوێ بەرە.  – گوێگرتن
 .بکەوەدەست بەرز 

 (.)لە تەک ئەوەی منداڵەکان بۆچوونی لەبار دەکەنە پێشنیاز توولە ئارام دەبێتەوە
توولە، تۆ زۆر باش ئاگات الی منە. چاو چەند ئارامیت! لەشت ئارامە، گوێت ئامادەی 

 چونکەـێک « سوورەدڵ»بیستن و تۆش چاوەڕێی نۆرەی خۆتیت. فەرموو، ئەمە 
 پەیڕەوی ڕێساکانمان دەکەیت و بەوەش هەموومان سوود لە کۆبوونەوەکە دەبینین.

 (.پاکەتەوەبخە  )سوورەدڵێکی بۆ

کەنارەوه(. توولە، سوپاس بۆ بخە  )توولە بەخێرچوون لە توولە بکەین.ئێستا کاتە 
 «!هەنگاو بە هەنگاو»هاوکارییەکەت. ئەوجا دەست دەکەین بە یەکەم چیرۆکی 

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

پۆلەکەی ژاڵە تازە دەستیان بە وانەکانی  (.)فۆتۆکەیان پێشان بدە ئەمە ژاڵەیە.
 کردووە. « هەنگاو بە هەنگاو»
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 دەیەوێت بۆمان باس بکات چی لەم فۆتۆیەدا دەبینێت، دەستی هەڵبڕێت.کێ  -1
 (.)منداڵ، مامۆستا، فۆتۆ، پۆل

کێ پێی وایە منداڵەکان گوێ لە ژاڵە دەگرن، دەستی هەڵبڕێت. ئادەی چۆنی باس  -2
 (.)منداڵەکان سەیری ژاڵە دەکەن. بە ئارامی دانیشتوون. بێدەنگن دەکەیت؟

تۆ دەگرێت، هەست بە چی دەکەیت؟ کێ کاتێک کەسێکی دیکە گوێ لە  -3
)بۆ نموونە ئەوەی بەرانبەر  بۆمان باس بکات، دەستی هەڵبڕێت.دەتوانێت 

قسەکانم بەهەند دەگرێت، الی گرنگە. لەوانەیە وەها باش بێت نموونەیان بۆ 
 (.بهێنیتەوە

 

ی خۆیان پێشان دەدەن. خێزان هەیە الیان گوێگرتنخەڵکی بە شێوەی جۆراوجۆر 
سەیری چاوی بەرانبەر بکەیت گەر ئەو کەسە  گوێگرتنجوان نییە کاتی 

 گرنگە ڕێک سەیری بەرانبەر بکەیت. ال گەورەساڵ بێت. خێزانیش هەیە زۆری 

 

 وان باشتر گوێ لە تۆ دەگرێت؟ کێ لە هەم -4

ئێمە پێمان خۆشە کە بەرانبەر گوێمان لێ دەگرێت. تۆ، بە چاو، گوێ و بە لەش 
ڕێگەیەکە بۆ پێشاندانی  گوێگرتنپێشانی دەدەیت کە گوێ لە بەرانبەر دەگریت. 

 مەبەستە. لە ال  ئەوەی تۆ خاتری بەرانبەرت

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

. کە گوتم بکەوە. بۆ منداڵەکانی ڕوون ئێستا بەدەم یارییەوە ڕێساکانمان دەخەینە کار
 پەنجە« بێدەنگی». بۆ . پێشانی بدەسەر گۆشەی چاوتبخە  پەنجەت« چاودێری»

دەست بۆ . گوێگرتن. باسک لەیەکتر ئااڵندن« ئارامی». پێشانی بدە سەر لێوان.بخە 
 . دەست بەرز ڕاگرە. گەر دەتەوی قسە بکەیت دەست هەڵبڕە. گوێ بەرە
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سەرەتا، من ڕێ بدە منداڵەکان بکەونە کار. ڕێساکان لە پۆلەکەدا ئاڵوگۆڕ بکە. 
منداڵ پێشانی  ڕێسایەک ناو دێنم. ئەوجا ئێوە ڕێساکەم پێشان دەدەن. چاودێری.

منداڵ  .گوێگرتنمنداڵ پێشانی دەدەن.  . ئارامی.منداڵ پێشانی دەدەن بێدەنگی.دەدەن. 
 منداڵ پێشانی دەدەن.ەیت دەست هەڵبڕە. قسە بک ت. گەر دەتەوێپێشانی دەدەن

پێشانی  ئەمجا من بە کردەوە ڕێساکە دەنوێنم و ئێوەش ناوی ئەو ڕێسایەم پێ دەڵێن.
. ئێوە بۆ گۆشەی چاوت بەب: پەنجە بۆ نموونە، من ئەوها دەکەممنداڵەکانی بدە. 

  «.چاودێری»دەڵێن: 

سەر لێوان. بخە  پەنجە (.بۆ گۆشەی چاوت. )چاودێری ەبکار. پەنجە ببخە  منداڵەکان
 ە.دەست بۆ گوێت بەر (.)ئارامی ە.هەردوو باسکت لەیەکتر بئاڵێن (.)بێدەنگی

 (.قسە بکەم دەست هەڵدەبڕم تدەست بەرز ڕاگرە. )گەر بمەوێ (.گوێگرتن)

 

 .بکەوەبیکە یاری، پێش و پاشیان بخە و خێراتر دووپاتیان 

 

 ئەنجامگیری

ڕێساکان چۆن یارمەتیمان دەدەن، کاتی  ە.چەند گرنگ گوێگرتنباسمان کرد 
پەیڕەویی  چونکەە گوێگری باش. بیرت دێ سوورەدڵێکم دایە توولە ب کۆبوونەوە، ببین

ڕێساکانی دەکرد. گەر تێبینی بکەم تۆش گوێ دەگریت و پەیڕەویی ڕێساکان 
)داڵن و  یتە ئەم پاکەتەوە.دەکەیت ئەوا پێت دەڵێم و سوورەدڵێکیشت دەدەمێ بیخە

 (.پاکەتەکەیان پێشان بدە

 

 بۆ ماڵەوە

دەربارەی «: هەنگاو بە هەنگاو»، دەروازەیەک ڕووەو 1نامەیەک بۆ ماڵەوە، ژمارە 
 ڕێبەستن لە توندوتیژی.
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 گواستنەوەی زانیار

بەکار بهێنە بۆ « سوورەداڵن». بکەوەلە دەستپێکی کۆبوونەوەکە ڕێساکان ڕوون  بەر
خۆشی و  بکەالیەن منداڵەوە. باسەکە  و پەیڕەوی ڕێساکان لە گوێگرتنی کردندیاری

گوێ دەگریت سەرت چۆن الر  کبڕوانە کاتێ»: بکەوەگەمە. ڕەفتارەکان ڕوون 
بخە  دەکەیتەوە. ئەمە پێشانی خەڵکی دەدات کە تۆ گوێ دەگریت. ئەم سوورەدڵە

 ـت لە گیرفاندا بێت بۆ ڕاهێزانی نەرم و خێرا. « سوورەداڵن»هەردەم  «.پاکەتەکەوە
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –بەشی یەکەم 

 

 : هەستدووهەموانەی 
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 چەمک

نیشانەی فیزیکی یارمەتیمان دەدەن هەستی بەرانبەر دەرک بکەین ئەمەش بنەمایە 
 بۆ توانای هاوسۆزی )ئێمپاتی(.

 

بەگاڵتە / »، «تووڕەیی»، «خەم»، «شادی»، «هەست»، «نییه» -« هەیە» وشە:
 «ئارام»و « بەشۆخی

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێت:

وشەگەلی وەک شاد، خەمگین و تووڕە بۆ ئەو واتایانە بەکار بێنێت کاتێک  •
 ئەم هەستانە بە کردەوە دێنە پێش.

 ڕێسای گرووپ پێشان بدات. •

 

 پێداویستی

 توولەسەگی جرپن،  -« توولە» •

 کەروێشکە ئارامۆکە، - «ئارامۆکە» •

لە بەسەرهاتی منداڵەکانەوە کێشراون )بڕوانە خاڵی  –لیستەی بارودۆخ  •
 خۆنواندن و ڕاهێنان(.

 ، فێربوونی هاوسۆزی.2نامەیەک بۆ ماڵەوە، ژمارە  •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ئەو منداڵەی بە وردی هەستی بەرانبەر دەرک بکات کەمتر دڕە و الی بەرانبەر پتر 
دە، توانای جڤاکی باشترە. ئەوەی لە پێنج ساڵیدا دەرکی بۆ هەست بەرز بێت لە پەسەن

 تەمەنی نۆ ساڵیدا لە چاو منداڵی دیکەدا لە بواری ئەکادیمیدا لەپێشترە.

 

لەم وانەیەدا، منداڵ ئاشنای سێ لە شەش هەستە بنەڕەتییەکەی: شادی، خەم، 
اتن( دەبێت. نیشانەی پێهسەیر –اندن و سەرسامی )واقوڕمان تورڕەیی، ترس، دز

 بەو هەستانە دەرک بکات.  زارەکی و فیزیکی و دۆخەکی سەر

 

تێبینی بکە کە هەست دەربڕین لە کەسێکەوە بۆ کەسێک و لە فەرهەنگێکەوە بۆ 
 هەیە ڕێک پێچەوانەیە. ێت،تووڕەبوون بە بێدەنگی دەردەبڕ فەرهەنگێک جودایە. هەیە

  بەر باس.بخە  یانەجوداوازیئەو 

 

 ئەم وانەیە وانەیەکی درێژە وەها باشە بە دوو ڕۆژ بگوترێتەوە. 

خۆی پێشان  یدەکات و هەستی شادمانیبەشداریی منداڵ لە بەشێکی ئەم وانەیەدا 
دەدات. ڕاستە ئەمە کات دەبات بەاڵم گرنگە هەر یەک لە منداڵەکان دەرفەتی 

ست قووڵ هەبێت ئەزموونی خۆی پێشان بدات چونکە بەو کارە دەرکی بۆ هە
 کاتی ئەم چاالکییە لە کاتی وانەکە جودا بکرێتەوە.دەکرێت دەبێتەوە. 

لە کاتێکی « گۆرانی هەست»بەتایبەتی  -« هەنگاو بە هەنگاو»سیدیی بێت  لە بیرت
 کار.بخە  دیکەدا لە هەمان هەفتەدا
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 دەستپێک

توولە لە باوەشی خۆتدا  توولە لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆشدا بەشدارە. ێت.سەالمتان لێ ب
 بەدەم هەڵبەز و دابەزەوە دەوەڕێت. 

 

وەبیری دەتوانێت لەوە دەچێت توولە ڕێساگەلی کۆبوونەوەی لەبیرچووبێتەوە. کێ 
هەتا گشت ڕێساکان دەگوترێنەوە. هەر  بکەوەهەموو منداڵەکان بەسەر  بێنێتەوە؟

بەاڵم لەبیرت نەچێت هەمان  بکەوەێک هەموو وەاڵمەکان دووبارە کردنوەک جەخت
زمانی وانەی یەکەم بەکار بێنیت. لەوەش بترازێت، بە دەستیش ئاماژەی پەیوەست 

 بە ڕێساکە بنوێنە.

 

سەر لێوان. بخە  پەنجە بێدەنگی.پەنجە بۆ گۆشەی چاوت بەرە.  ئافەرین. چاودێری.
گەر ە. . دەست بۆ گوێی خۆت بەرگوێگرتن. هەردوو باسکت لەیەک بئاڵێنە. ئارامی
دەیسا دەتوانین توولە فێری دەست بەرز ڕاگرە.  قسە بکەیت دەست هەڵبڕە. تبتەوێ

توولە، بڕوانە ئەم مندااڵنە چەند ماوە بە منداڵەکان بدە هێمن ببنەوە.  ڕەفتار بکەین.
توولە لەتەک  ئارام دانیشتوون. ئادەی بزانم تۆش دەتوانی وەها ئارام دانیشیت؟

پاکەتەکەوە. بخە  سوورەدڵێک توولە، فەرموو سوورەدڵێک وەربگرە.. خۆتەوە دانیشێنە
 لەوە دەچێت ئامادەبین بۆ وانەکەمان.

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

ئەمڕۆ باسی هەست دەکەین. مرۆڤ چەندین هەستی جۆراوجۆریان هەیە. گەر 
هەستی بەرانبەرەکەمان دەرک بکەین ئەوا ئاسانتر دەتوانین ڕێک بکەوین و ببینە 

ی ڕوخسار و کردنی هەستی بەرانبەر تەماشاکردنێک لە ڕێگەکانی دەرکدۆست. یەک
 لەشی ئەو کەسەیە.
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هەر یەک لە ئێوە زۆر بە وردی  تبا سەیرێکی چەند وێنەیەک بکەین. دەمەوێ
بۆچوونی خۆی منداڵی نێو فۆتۆکان هەست ە سەیری ڕوخساریان بکات و پێم بڵێت ب

 یە. ـ« جودی» ئەمه . فۆتۆی جودی پێشان بدە.بە چی دەکەن

 

 
 

  (.)شادەپێم بڵێیت جودی هەست بە چی دەکات، دەست هەڵبڕە؟  تگەر دەتەوێ -1

 

ڕوخساری جودی چۆنی پێشان دەدات کە شادە؟ سەیری چاوی دەکەین. ئاماژە  -2
سەیری  (.)چاوەکانی کەمێک داخراونبۆ چاوی جودی بکە. چییان لێ هاتووە؟ 

ڕوومەتەکانی چییان لێ  (.ەلەسەر لێو)بزەی دەمی بکەن. تێبینی چی دەکەیت؟ 
 (.)بەرزبوونەتەوەهاتووە؟ 
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و ڕوخسارێکی شادی پێشان بدە. بە وردی  بدەوەئادەی ئاوڕ لە هاوسێکەت  -3
)کەمێک کات بدە بە  ێت.سەیری ڕوخساری هاوسێکەت بکە بزانە چۆن دەنوێن

چاوت لێیە دەم بۆ بزە چۆن بەرز دەبێتەوە؟ ڕوومەت  (.کردنمنداڵەکان بۆ تێبینی
 بەببەرەو سەرێ دەبات و بەمەش چاو باریکتر دەبنەوە. ئادەی هەردوو دەستت 
بۆ ڕوخساری خۆت و بزەیەک دروست بکە. تێبینی بکە ڕوومەتەکانت بەرز 

 دەبنەوە. ئەگەر هەستت بە بەرزبوونەوەی ڕوومەتەکانی خۆت کرد دەست داگرە.

 

 ەوە شادە کە برادەرەکەی بۆ گەمان هاتۆتە سەردانی. جودی ب

 

ئێستا داواتان لێ دەکەم بیر لە کاتێک بکەنەوە کە تێیدا شادبووبن. کە ئامادەبوون، 
روێشەکە بچووکە ئەم کەروێشکە بچووکە بە ڕیز بەم بازنەیەدا دەگەڕێت. ئەم کە

سەرەی تۆیە قسە یە. کاتێک ئارامۆکە دەگاتە دەست تۆ ئەوسا « ئارامۆکە»ناوی 
 ونەکەت بکەیت ئەوا ئارامۆکە بدەقسەمان دەربارەی شادبو تبکەیت. ئەگەر ناتەوێ

 دەست هاوسێکەی ئەوالی خۆت لە بازنەکەدا.

 

ڕا  ێت،)دەترس دەزانیت ئارامۆکە چی دەکات ئەگەر ئێمە بیکەینە دەنگەدەنگ؟ -4
دەبێت کەین ئافەرین. دەیسا کاتێک ئارامۆکە ڕادەستی هاوسێکەمان دە (.دەکات

 هەرهەموومان زۆر ئارام بین.

مرۆڤی ئارام لەشی هێمنە و دەنگی نزمە. ناوی کەروێشکەکەتان لە بیر بێت. 
بیرمان دەخاتەوە چۆن ڕەفتار بکەین. دەی ئێستا چاوەڕێی کەسێکی « ئارامۆکە»

بیر بکەنەوە دەرفەت بدە بە منداڵەکان ماوەیەک ئارامم باسی شادیی خۆی بکات. 
دەست یەکێکیان بۆ ئەوەی بە بازنەکەدا بگەڕێت. دەرفەت بدە  ئارامۆکە بدەپاشان 

بە هەموو منداڵێک بەشدار بێت. ئەوەی بۆخۆی نەیویست قسە بکات ئارامۆکە 
 ڕادەستی هاوسێکەی بکات.
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 ڕاگرە. نێزیکیش هەر « جودی»فۆتۆی نازدار پێشان بدە و فۆتۆی 

 

 
 

 مە نازدارە. ئێستا باس لە هەستێکی دیکە دەکەین. ئە

 

 (.ە)خەمگیندەڵێن چی، نازدار هەست بە چی دەکات؟  -5

 ڕوخساری خەمگین پێشانی دەدات کە خەمگینە، چۆن؟ سەیری دەمی بکەن. -6
سەری بەرز ڕاگرتووە  (.)سەیری خوارەوە دەکات سەیری چاوەکانی بکەن (.)مۆنە

 (.)سەری داخستووە یان داخستووە.

لچی شۆڕە و سەری داخستووە. نازدار ناگری بەاڵم جار هەیە  -نازدار خەمگینە 
 مرۆڤ کە خەمگین دەبێت دەیکاتە گریان. 

 (.)فۆتۆکان بەراورد بکە ە.نیی ----)شاد( -----نازدار خەمگینە، 
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خۆیان پێشان دەدەن. )پێشانی پۆلەکەی بدە  یمرۆڤ بە شێوەی جۆراوجۆر خەمگینی
تۆ لە دەمی خەمگینیدا چۆن دەنوێنیت، ڕوخسار و لەشت چی پێشان دەدەن و ئاماژە 

 بە نیشانەکان بکە(.

ی جوداوازی)ئاماژە بە  و ڕوخسارێکی خەمگینی پێشان بدە. بدەوەئاوەڕ لە هاوسێکەت 
 (.منداڵەکان بکە

 

 گەیشتووە.ئازاری پێینی ئەوەیە سەگەکەی نازدار خەمگ

 وە. بخە نێزیکڕاگرە و فۆتۆی مەریوان فۆتۆی نازدار 

 

 ئێستا باس لە هەستێکی دیکە دەکەین. ئەمە مەریوانە.

 
 



Second Step, Preschool / Kindergarten 

29 

 )تووڕەیە(. مەریوان هەست بە چی دەکات؟ -7

 ڕوخسار و لەشی مەریوان چۆنی پێشان دەدەن کە تووڕەیە؟ سەیری دەمی بکە -8
سەیری چەناگەی  (.)باریکبوونەتەوە چاوەکانی؟ئەدی  (.)دەمی توند داخستووە

 )هەردوو باسکی لەیەک ئااڵندوون(. ئەدی باسکی؟ (.)چەناگەی گرژە بکە

ئەرێ، مەریوان تووڕەیە. دەمی توند داخستووە و بووەتە ئاماژە بە فۆتۆکەی بکە. 
 هێڵێکی ڕێک. چەناگەی گرژە. برۆکانی سەرەوژێرن. هەردوو باسکی لەیەک ئااڵون.

 )فۆتۆکان بەراورد بکە(. نییە. --- )خەمگین( ---مەریوان تووڕەیە، مەریوان 

مرۆڤ بە شێوەی جۆراوجۆر تووڕەبوونی خۆیان پێشان دەدەن. هەیە کاتی تووڕەبوون 
و ڕوخسارێکی تووڕەی پێشان  بدەوەبێدەنگە، هەیە دەیکاتە هەرا. ئاوەڕ لە هاوسێکەت 

ئاماژە بە  ات مەریوان پێشانی نەدابێت؟نیشانەیەک پێشان بددەتوانێت بدە. کێ 
 ی منداڵەکان بکە.جوداوازی

مەریوان بەوە تووڕەیە کە خوشکەکەی بێ ئەوەی پرس بەم بکات لیستۆکە 
 خۆشەویستەکەی ئەمی بردووە. 

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

ئێستا یارییەک دەکەین دەربارەی هەست. لەش و ڕوخسار بەکار دەهێنین بۆ 
ڕوخسار و  بێنن هەست بە چی دەکەم.هەستەکانمان. سەیرم بکەن و هەڵی دەرخستنی

سەگەکەم لێ ون بووە. دەزانن هەست بە چی دەکەم؟ لەشێکی خەمگین پێشان بدە. 
 (.)خەمگینی

 

بۆ ئەوەی سەنگی  نەوەئەم دێڕانەی خوارەوە پێشنیازن. نموونە لە ژیانی منداڵەکان بهێ
فەرهەنگییان هەبێت. ڕێ بدە هەستی دیکەی جودا لەو سێ هەستەی لەم وانەیەدا 

باس کراون بێنە پێش. دڵخواز )کەسێک کە بە دڵی خۆی ئامادە بێت( ێک لە 
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منداڵەکان هەڵبژێرە لە تەنیشت خۆتەوە، ڕوو لە گرووپەکە، بوەستێت. بارودۆخەکە بە 
کە هەستی خۆی بنوێنێت و داوا لە گرووپەکە بکە ، منداڵەنەوەدەنگی بەرز بخوێ

 هەستی منداڵەکە بدۆزنەوە.

 

 خۆنواندنی منداڵەکان

 ئەگەر بڵێم:دەبێت پێشانی بدە هەستت چی 

 (.)تووڕە ێت.برادەرێک لیستۆکەکەت لێ دەستێن •

 (.کتێبە هەرە باشەکەت لێ ون دەبێت. )خەمگین •

 (.بۆت هەیە بۆ گەمان بچیتە سەردانی دۆستێک. )شاد •

 (.)دڵشکاو لە جۆالنێدا سەرەت بەر نەکەوت. •

 (.)خەمگیندۆستە خۆشەویستەکەت بار دەکات بۆ جێیەکی دوور.  •

 (.بۆت هەیە بچیت بۆ شاری یاری. )زۆر شاد •

 (.)سەرسوڕماو ێت.نامەیەکت بۆ د •

 (.)شاد ێت.دۆستێک قسەیەکی خۆشت پێ دەڵ •

 

 ئەنجامگیری

ی کردنکرد. فێربووین کە سەیرئەمڕۆ باسمان لە شادی، خەمگینی و تووڕەیی 
 ی هەستی ئەو کەسە.کردنڕوخساری بەرانبەر ڕێگەیەکە بۆ دەرک

 

 بۆ ماڵەوە

 ، فێربوونی هاوسۆزی.2نامەیەک بۆ ماڵەوە، ژمارە 
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 گواستنەوەی زانیار

لە چاالکی ڕۆژانەدا منداڵەکان هان بدە هەستەکانی خۆیان بە وشە باس بکەن نەک 
باشترە لەوەی تووڕەبوونەکە بخاتە کار و « من تووڕەم»بینوێنن. گوتنی ە بە کردەو

 بیکاتە لێدان. 

خۆتی پێ بڵێ. پێشانی  یهەر کاتێک خۆڕسک ڕووداوی وەها هاتە پێش بە قسە تێبینی
دەنگت ئاشکرای دەکات کە »بدە کە تۆ هەستی منداڵەکە دەبینیت. بۆ نموونە بڵێ: 

بدە بەو مندااڵنەی « سوورەدڵ»بەردەوام  «.تۆ ئێستا شادیت. دەنگت شاد و ڕەوانە
بیری  ە کاتی کۆبوونەوەدا. بەردەوام بەگوێ دەگرن و پەیڕەوی ڕێساکان دەکەن ل

 وانە.و پەیڕەوی ڕێساگەل بۆ سوودی هەم گوێگرتنکە  نەوەمنداڵەکانی بهێ

 

 چاالکیی دیکه

دەرفەت بدە منداڵەکان ڕوخساری شاد، خەمگین و تووڕە بکێشن. منداڵەکان بڕیاری 
 وشە و ڕستە بدەن و تۆش لە پشتی فۆتۆکانیان بدە. 

 

بیبەنە ماڵەوە و  تکتێبێک دەربارەی هەست دروست بکەن. منداڵەکان بۆیان هەبێ
 پێشانی دایکوباوکی خۆیانی بدەن. 

 

منداڵێک. ڕستەیەک لەسەر کاخەزەکە نووسراوە. بۆ پارچە کاخەزێک بدە بە هەر 
منداڵەکە گوتەی خۆی هەبێت بۆ  «.شاد دەبم ----------------ئەگەر »نموونە: 

 . ئەو نیگاری بۆ دەکێشێت.بنووسەوەەوەی ئەم ڕستەیە. تۆ بۆی کردنپڕ

ن. لە بتووڕە یان خەمگین بوو تێیداداوا لە منداڵەکان بکە بیر لە کاتێک بکەنەوە 
 .کردنازنەیەکدا کۆببنەوە و ئارامۆکە بەڕیز ڕادەستی یەکتر بکەن بۆ سەرەی باسب



Second Step, Preschool / Kindergarten 

32 

سەر کارتی ەل«(. ڕێنامەی مامۆستا»ڕوخسارەکانی هەست فۆتۆکۆپی بکە )بڕوانە 
دا بیانبڕە. پەزلەکان لە « پەزل»جۆراوجۆر بیان چەسپێنە. ئەوجا لە شێوەی  ڕەنگ

پارچە پارچە دەکرێت و پاشان پارچەکان  پاکەتی تایبەتدا بپارێزە. )پەزل: وێنەیەک
 (.لەیەک دەدرێنەوە

 

 «هەنگاوە هەنگاو ب»تۆ و هونەرەکانی 

ی هەستەکانی خۆت. گەر هەست بە پەلەپەل و کردنکاتێک تەرخان بکە بۆ دەرک
یادی خۆت. دیمەن، بۆن، دەنگ و  نەوەێن بێهەکی شادییسترێس دەکەیت، بیرەوەری

پێش. چەند هەناسەیەکی ئارام و قووڵ هەڵمژە. لە  نەوەهەستەکانی ئەو دەمە بێ
 کۆتای ڕۆژدا هەست بە ئارامییەکی زیاتر دەکەیت.

  



Second Step, Preschool / Kindergarten 

33 

 

 

 

 

 

 ڕاهێنانی هاوسۆزی –بەشی یەکەم 

 

 : چەند هەستێکی دیکەسێهەموانەی 
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 چەمک

ی هەستی کردندۆزینەوەی نیشانەی دۆخەکی )دیتنی سەرلەبەری دۆخەکە( دەرک
 کەسی بەرانبەر ئاسانتر دەکات. 

 

 «.دزاندن»، «ترس»، «سەرسامی»، «بۆیه -بۆچی » وشە:

 

 

 ئامانج

منداڵ وشەگەلی وەک: سەرسامی، ترس، دزاندن فێر بێت و ئەم وشانە لە بەرانبەر 
 سیگنالی فیزیکی و دۆخەکیی گونجاودا بەکاربێنێت. 

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

منداڵ ئاشنا کران بە ناسینی هەست لە ڕێی دۆزینەوەی نیشانەی دا دووهەملە وانەی 
 یفیزیکی. بەهرەیەکی گرنگی دیکەی هاوسۆزی ئەوەیە منداڵ هۆکارەکانی هەست

پێنج سااڵنەوە دەتوانن  -دەرک بکەن. بەگشتی منداڵ لە تەمەنی چوار جیاواز 
کە مرۆڤ بە  هۆکاری هەستەکانی خۆیان و بەرانبەر تێبگەن. دەگەنە ئەوەی تێبگەن

لەدەستدانی کەلوپەلێکی الی شیرینە خەمگین دەبێت و بە ئەنجامدانی کارێکی 
 سەخت شاناز دەبێت.

 

بەردەوامیش  ە.نموون بکەبۆ ڕاهێزانی توانای منداڵەکان دۆخی ساکار و ئاشنا 
 ی فەرهەنگی لە دەربڕینی هەستدا ڕەچاو بگرە. جوداوازی

 بەتایبەتی لە زارۆخانە.  ێت،تر پێ بدروەها باشە ئەم وانەیە لە یەک ڕۆژی پ •
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گۆرانیی »لەم هەفتەیەدا دەست بە فێربوونی وشە و بەشێک یان سەرلەبەری  •
ڕێنامەی »بکەن. بۆ پێشنیاز دەربارەی فێربوونی گۆرانییەکان بڕوانە « هەستەکان

جەخت لەسەر چەمکەکانی ئەم وانەیە دەکەن. « گۆرانیی هەستەکان«. »مامۆستا
 ربووبن.منداڵەکان ئەم گۆرانییە فێدەبێت هەتا وانەی چوارەم 

 

 دەستپێک

 ڕێساکانمان وەبیر بێنێتەوە؟دەتوانێت بەر لەوەی دەست بە وانەی ئەمڕۆ بکەین، کێ 
 (.قسە بکەم دەست هەڵدەبڕم ت. گەر بمەوێگوێگرتن)چاودێری. بێدەنگی. ئارامی. 

 

یەک بە یەک بە ڕێساکاندا  ئاماژەکانی ئەو ڕێساگەلەمان پێشان بدات؟دەتوانێت کێ 
بچۆرەوە و داوا لە منداڵەکان بکە ئاماژەکانی سەر بەو ڕێسایە پێشان بدەن )پەنجە بۆ 

 . (..گۆشەی چاو. پەنجە لەسەر لێوان.

 

 گۆرانییەکە لێدە. ـە.« گۆرانیی هەستەکان»ئەمڕۆ گوێ لە گۆرانییەک دەگرین ناوی 

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

ڕوخسار و بە لەش، چی پێشانی دەرەوەی خۆی گەر سەیری بکەیت مرۆڤ، بە 
دەدات ئەوسا هەستی ناوەوەی ئەو کەسە دەرک دەکەیت. کێ بیری دێ وانەی 

 (.)شادی، خەمگینی، تووڕەیی پێشوو فێری چی بووین؟

ـە. مەریەم دیارییەکی بۆ « مەریەم»ئەمڕۆ فۆتۆیەکی نوێ سەیر دەکەین. ئەمە  -1
 فۆتۆی مەریەم پێشان بدە.هاتووە. 
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وەاڵم  تگەر دەتەوێ ێت،دەڵێن چی، مەریەم هەست بە چی دەکات؟ لەبیرت ب
بەم  یتیسیدوور نییە منداڵی ساوا پێو (.)سەرسامە دەست هەڵبڕیت.دەبێت بدەیتەوە 

  ئاماژەیە هەبێت.

 کە چاوەڕێی ڕوودانی نەبووبێت. دەبێت مرۆڤ لە شتێک سەرسام 

 

کراوەتەوە، )دەمی  سەرسامە، چۆن؟ڕوخسار و لەشی مەریەم پێشانی دەدەن کە  -2
بوونەتەوە(. ئەگەر منداڵەکان تێبینی تەواو کراونەتەوە و برۆکانی بەرزچاوەکانی 

نیشانەکانی ڕوخساری مەریەمیان نەکرد ڕێنوێنییان بکە تێبینی دەم و چاو و 
م سەرسامە. دەمی ەئەرێ، مەری برۆی مەریەم بکەن. )ئاماژە بە فۆتۆکەی بکە(

  بوونەتەوە.تەواو کراونەتەوە و برۆکانی بەرزکراوەتەوە، چاوەکانی 
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چاو و دەم ە و ڕوخسارێکی سەرسامی پێشان بدە. تێبینی بک بدەوەئاوڕ لە هاوسێکەت 
دۆخەکە بکەیت )چی ڕووی  یچۆن گەورە دەبن کاتی سەرسامی. هەروەها گەر تێبینی

 م ڕوو دەدات. ەدەکەیت، بڕوانە چی لە مەری داوە( ئەوسا هەستی بەرانبەر دەرک

 

 )چونکە دیارییەکی بۆ هاتووە(. دەڵێی چی، مەریەم بۆ سەرسامە؟ -3

ڕاگرە. ئێستا باس لە هەستێکی  نێزیکپێش و فۆتۆی مەریەمیش  بێنەفۆتۆی هەردی 
دی دەکەین. ئەمە هەردییە. هەردی دەڕوانێتە ئاسمان، کەژێکی ناخۆشە. هەورەگرمە 

 و بروسکەیە. 

 

 
 

هەردی )ترسی لێ نیشتووە(.  دەڵێن چی، هەردی هەست بە چی دەکات؟ -4
 ێت.دەترس
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 ێت.لە کەسێک یان لە شتێک دەترس ێت،کاتێک مرۆڤ دەترس

 

)چاوەکانی کراونەتەوە.  چۆن؟ ێت،پێشانی دەدات کە دەترسڕوخساری هەردی  -5
برۆکانی بەرزبوونەتەوە. دەمی کراوەتەوە و ددانی دیارن(. گەر منداڵەکان بۆی 

 نەچوون ئاماژە بە ڕوخساری هەردی بکە.

 

ئەرێ، هەردی ترسی لێ نیشتووە. چاوەکانی ئاماژە بە ڕوخساری هەردی بکە. 
کراونەتەوە. برۆکانی بەرزبوونەتەوە. دەمی کراوەتەوە و ددانی دیارن. هەردوو دەستی 

 ن لە دەمییەوە. نێزیک

 

و ڕوخسارێکی ترساوی پێشان بدە. چی لە ڕوخساری  بدەوەئاوڕ لە هاوسێکەت 
 بەرانبەرەکتدا دەبینیت؟

 

 ونکە هەورەگرمە و بروسکە ترسناکن(.)چ ێت؟ئەرێ هەردی بۆچی دەترس -6

 

)فۆتۆکان بەراورد  نییە. ----- )سەرسام( -----هەردی ترسی لێ نیشتووە، هەردی 
 بکە(.

 

و هەیە دەبێت مرۆڤ بە شێوەی جۆراوجۆر ترس پێشان دەدەن. هەیە بێدەنگ 
 دەیکاتە هەرا.

 

 ئێستا باسی هەستێکی دی دەکەین. ئەمە ئێڤایە. شەربەت بەسەر بابۆڵەکەیدا ڕژاوە. 
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 )دزاندن، بێزهاتنەوە(. دەڵێن چی، ئێڤا هەست بە چی دەکات؟ -7

 

مرۆڤ کاتێک شتێکی بەڕاستی نەوێت، بە پیسی بزانێت، دەیدزێنێت. بێزی لێ 
 دێتەوە.

 

ئاماژە بە ڕوخساری  دەکات، چۆن؟بە ڕوخساری ئێڤادا دیارە هەست بە دزاندن  -8
ەوانی گرژە و برۆکانی لەیەک ئێڤا بکە. )زمانی هاتۆتە دەرێ، لووتی چرچە. ناوچ

  (.بوونەتەوە. چاوی قووچاوەنێزیک

 منداڵێک دیاری بکە. 
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وەرە پێش و ڕوخسارێکی بێزهاتوو پێشان  ----------)تۆ(----------- ئادەی
 وە.فەرموو دانیشە ---)تۆ( ---سوپاس  ئاماژە بە نیشانەکانی ڕوخسار بکە. بدە.

و ڕوخسارێکی بێزهاتوو پێشان بدە.  بدەوەئەوجا، هەر هەموو، ئاوڕ لە هاوسێکەت 
 . چێ دەبینیت؟بەوەجوان لێی ورد

 

بابۆڵەکەی تەڕ بووە. بابۆڵەکەی  چونکە) ئایە دەزانیت ئێڤا بۆچی بێزی دێتەوە؟ -9
 بەدڵ نییە(.

 

. )فۆتۆی ئێڤا لەگەڵ فۆتۆی مەریوان ----)تووڕە نییە(  ----ئێڤا بێزی دێتەوە. ئێڤا 
 بەراورد بکە(. -وانەی دووم  –

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

وەهای دانێن ڕووداوێک دێتە پێش. بە  دیسان یارییەک دەکەین سەر بە هەستەکان.
ەم و دەستپێدەکدەربڕینی لەش و ڕوخسار هەستی خۆتان پێشان بدەن. ئەوا من 

 بێنن هەستەکە چییە.ستێکتان پێشان دەدەم، ئێوەش هەڵیهە

پێشانی بدە کە پیس دیارە . «پێم لە بنێشت نا»وەهای پێشان بدە کە بێزت دێتەوە. 
 .«ت بە چی دەکەم؟دەزانن من هەس»و ئەوجا بڵێ: 

ئەم دێڕانەی خوارەوە پێشنیازن. نموونە لە ژیانی ڕۆژانەی ماڵەوە و زارۆخانەی 
. دڵخواز )کەسێک کە بە دڵی خۆی ئامادە بێت( ێک لە منداڵەکان نەوەمنداڵەکان بهێ

هەڵبژێرە لە تەنیشت خۆتەوە، ڕوو لە گرووپەکە، بوەستێت. بارودۆخەکە بە دەنگی 
اڵەکە بە ڕوخسار هەستی خۆی بنوێنێت و ئەوجا پرسیار لە ، مندنەوەبەرز بخوێ

 «ئەم برادەرەمان هەست بە چی دەکات؟»گرووپەکە: 

 :بدە دەربڕینی لەش و ڕوخساری خۆت پێشان بەرانبەر
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 (.خزمێکی زۆر دۆستت دێتە سەردانت. )دڵگەرمی •

 (.یەکەم بەفربارینی ئەمساڵ. )شادی •

 (.بێزکردنەوە خواردنەکەتدا هەیە. )دزاندن وە کرمێک ل •

 (.)ترس ێت.سەگێکی گەورە پێت دەوەڕ •

 (.)سەرسامی ێت.دیارییەکت بۆ د •

 (.لەسەر مۆزێکی ڕزیو دادەنیشیت. )دزاندن و بێزکردنەوە •

)سەرسامی «. هۆ!»لە ناکاو، یەکێک باز دەداتە بەردەمت و هاوار دەکات:  •
 (.یان ترس

 (.دۆستێکی خۆشەویستت سەفەرێکی دوور دەکات. )خەمگینی •

 

 ئەنجامگیری

هەستی بەرانبەر. فێربووین  یئەمڕۆ باسمان لە چەند ڕێگەیەک کرد بۆ ناسینەوە
 ڕووداویش بکەین. یسەیری ڕوخسار و لەش بکەین و هەروەها تێبینی

 

 گواستنەوەی زانیار

یارمەتیی منداڵەکان بدە وشە بۆ ئەو هەستانە دابنێن کە دێنە پێش. هەروەها 
هەستەیان بۆ ڕوون بێتەوە. هەر بۆ نموونە چاودێری یارمەتییان بدە هۆکاری ئەو 

لەوەی تۆ تێبینیت  بکەوەهەستی منداڵەکە ببە و گوێی لێ بگرە و پاشان ئاگاداری 
بە «. لە دەنگتەوە تێدەگەم کە تۆ سەرسوڕماویت لەوەی کاتی چێشتانە»کردەوە: 

ی تایبەت و لەو نیشانەگەلەی دەری دەبڕن بۆ هەستێک بکەوەوشە منداڵەکان ئاگادار 
بەرانبەر دۆخێکی تایبەت. بەردەوام سوورەدڵ بەکار بێنە وەک ئافەرینێک لەوەی 

 گوێ دەگرێ و پەیڕەوەی ڕێساکان دەکات.
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 چاالکیی دیکه

داوا لە منداڵەکان بکە بیر لە کاتێک بکەنەوە کە تێیدا سەرسام، ترساو یان بێزهاتوو 
بەڕیز ڕادەستی یەکتر بکەن بۆ سەرەی بووبن. لە بازنەیەکدا کۆببنەوە و ئارامۆکە 

 .کردنباس

 

ـیان لێ دروست بکە « پۆستەری هەست»و ە ڕوخسارەکانی هەست فۆتۆکۆپی بک
لە دامێنی هەر وێنەیەکدا ناوی هەستەکەی بە پیتی «(. ڕێنامەی مامۆستا»)بڕوانە 

کان گەورە بنووسە. ئەم پۆستەرە بە دیوارەکەدا هەڵواسە. لە ڕەوتی ڕۆژەکەدا منداڵە
هان بدە، بۆ پێشاندانی هەستی خۆیان، ئاماژە بەو پۆستەرە بکەن. بۆ نموونە لە کاتی 

چیرۆکێکدا، منداڵەکان، ئاماژە بە ڕوخسارێک بکەن کە بەرانبەر هەستی  یخوێندنەوە
 کارەکتاری ناو چیرۆکەکەیە.

 

 دەرفەت بدە منداڵەکان ڕوخساری سەرسام، ترساو یان بێزهاتوو بکێشن. منداڵەکان
بڕیاری وشە و ڕستە بدەن و تۆش لە دامێنی وێنەکانیان بدە. ئەو مندااڵنەی نووسین 

 ـەوە کۆپی بکەنە.« پۆستەری هەست»دەزانن دەتوانن وشەکان لە 

فۆتۆی ڕوخساری منداڵەکان لە کاتی دەربڕینی هەستی هەمەجۆردا بگرە. لە کاخەزیان 
لە « هەست بە چی بکات؟ت دەبێئەمە دارایە. »بچەسپێنە. لە پشتەکەی بنووسە: 

 کاتی گرووپکاریدا چەند فۆتۆیەکی ئەم وانەگەلە بەکار بێنە بۆ ناسینەوەی هەستەکان.

کاتێکی تایبەت تەرخان بکە بۆ منداڵەکانی تێدا هەست پێشان بدەن و هەروەها 
 بناسنەوە. بۆ نموونە: 
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 ئادەی پێشانی بدە ڕوخسار و لەشت چۆن دەنوێنن کاتێک:

 ..... ئاهەنگ. برادەرەکانت •

 ەیت و کەس ناناسیت.دەستپێدەکیەکی تازە فێرگەلە  •

 مامۆستاکەت بەرهەمەکەی تۆی بە دیوارەکەوە هەڵواسی. •

 ڕێت پێ درا بچیت بۆ سینەما.  •

 لەگەڵ تۆ خۆشە. کردنیاریدەڵێت  دۆستەکەت پێت •

  ێت.زنجیری بلووزەکەت نایگر •

 

 

 «هەنگاوە هەنگاو ب»تۆ و هونەرەکانی 

تەرخان بکە بۆ نووسینەوەی هەستەکانی خۆت. ئەم کاری نووسینەوەیە  خولەکپێنج 
ەوەی کردنهەستە هاندەرەکان و هەروەها کەم ایەتییی الیەنی ئکردندەبێتە هۆی مەزن

 چڕیی هەستی پەشێوی.
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –بەشی یەکەم 

 

 وانەی چوارەم: هەست لە نێو لەشماندا ڕەنگ دەدەنەوە
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 چەمک

 نیشانەکانی نێو لەشمان یارمەتیمان دەدەن هەستەکانی خۆمان دیاری بکەین.

 هەموو هەستێک، هەستێکی باشە.

 

 «.نیشانە»، «نیگەران» وشە:

 

 ئامانج

منداڵ فێری ئەوە دەبن کە نیشانەی فیزیکی یارمەتییان دەدات هەستەکانی خۆیان 
 دیاری بکەن. 

 

 پێداویستی

 توولەی جرپن، •

 ئارامۆک •

 و سیدیژەن« هەنگاو بە هەنگاو»سیدیی  •

 «3نامەی  -نامەیەک بۆ ماڵەوە » •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 –ئەو منداڵەی فێر بێت بەوردی هەستەکانی خۆی دیاری بکات توانای جڤاکی 
وەست ی نیشانەی دۆخەکی )نیشانەی پەیکردنهەستەکیی زیاتر دەبێت. جگە لە دەرک

سەرنج بداتە نیشانەی دەتوانێت ی هەستەکانی خۆی، کردنبە دۆخەوە( منداڵ، بۆ دیاری
 فیزیکیی ناوەوەی لەش )وەک پەلەی دڵ و ژانەسک(.
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منداڵ کە فێربوو سەرنج بداتە نیشانەی فیزیکیی ناوەکی ئەوسا باشتر دەتوانێت 
هەیە. ئەم « توانای خۆڕاگری»هەستی پەشێوی بناسێتەوە، ئەمەش پێویستیی بە 

 باسی لێ دەکرێت. دادووهەمتوانایە لە بەشی 

گفتوگۆ دەربارەی هەست لەگەڵ کەسێکی گەورەساڵدا، بۆ منداڵ، توانایەکی خۆڕاگریی 
 گرنگە.

فێری منداڵەکان « گۆرانیی هەستەکان»لەم هەفتەیەشدا بەردەوام وشە و ئاماژەکانی 
بکە. زمانی ئاماژە و ئامرازی مۆسیقا بەکار بێنە بۆ ئەوەی منداڵەکان پتر تێکەڵی 

  مۆسیقا بن.دنیای 

 

 دەستپێک

داوا لە ەین. دەستپێدەکەوەی ڕێساکانی کۆبوونەوە کردنوانەی ئەمڕۆمان بە دووپات
دا ـمنداڵەکان بکە ڕێساکان بڵێنەوە و پاشان لەگەڵ بزاوتن )ئاماژە بە دەست( 

قسە بکەم  ت. گەر بمەوێگوێگرتندووبارەی بکەنەوە. )چاودێری. بێدەنگی. ئارامی. 
 (.دەست هەڵدەبڕم

 

ئەگەر دەزانیت ئامادە نین بۆ گۆرانی گوتن، دەڵێنەوە. « گۆرانیی هەستەکان» ئەمڕۆ 
 پۆلەکە بێدەنگ بکە و گۆرانییەکە لێدە بۆیان.

 

)هەستی سەرسامی. هەستی ترس. کێ بیری دێت وانەی پێشوو باسی چیمان کرد. 
ئادەی هەر هەمووتان ڕوخسارێکی شادم پێشان بدەن. ئەمجا  (.هەستی بێزهاتنەوە

ڕوخسارێکی تووڕە. ڕوخسارێکی خەمگین. ڕوخسارێکی بێزهاتوو، ڕوخسارێکی سەرسام. 
 ڕوخسارێکی ترساو. ئای لەم هەموو ڕوخسارە باشانەی ئێوە سازتان کرد.
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 چیرۆک و گفتوگۆ

ی هەستی بەرانبەر ئەوەیە سەیری لەش کردنئێستا فێربووین کە ڕێگەیەک بۆ دیاری تا
یان ڕوخساری بەرانبەر بکەین. ئەمڕۆ باس لەوە دەکەین چۆن تۆ دەتوانیت هەستی 
خۆت دیاری بکەیت. تۆ ناچیتە بەرانبەر ئاوێنە و سەیری ڕوخساری خۆت بکەیت. 

لەبری ئەوە خۆت بکە بە دۆزکار )کەسێکی خەریکی دۆزینەوەی شتان بێت( و بزانە 
چۆنیەتیی هەستی لەش. هەروەها بیر  سەرنج بدەو لەشی خۆتدا ڕوو دەدات. چی لە نێ

 (.فۆتۆی میکائیل پێشان بدە) نیشانە. بکەو ئەویش  بکەوەلە ڕووداوەکەی ئەو کاتەش 

 

 
 

ئەمە میکائیلە. میکائیل چاوەڕێی دایکی خۆیەتی بێت بە دوایدا بۆ زارۆخانە. دایکی 
یل کەمێک ژان دیکە چوونەتەوە ماڵ. سکی میکائدرەنگ کەوتووە. هەموو منداڵەکانی 

 بووە. ناتوانێ بیر لە دایکی نەکاتەوە. دەدات. هەناسەشی خێرادەکات. دڵی خێرا لێ
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میکائیل نیگەرانە چونکە دایکی  )نیگەرانە(میکائیل هەست بە چی بکات. دەبێت  .1
 درەنگ کەوتووە. 

ی کردنبهێنێت بۆ دیاریبەکاریان دەتوانێت چین ئەو نیشانەگەلەی میکائیل  .2
 (.)لەشی هەست بە چی دەکات. چی لە نێو لەشی ڕوو دەداتهەستی خۆی؟ 

 

پێت وایە میکائیل چی بکات باشە بۆ ئەوەی چارەی هەستەکەی خۆی بکات؟ 
ئەرێ، گفتوگۆ،  (.)قسە لەگەڵ مامۆستاکەی خۆی بکات دەربارەی ئەم هەستەی

لەگەڵ کەسێکی گەورەساڵدا، دەربارەی هەستی خۆت یارمەتیت دەدات چارەی 
 هەستەکەت بکەیت. 

 

هەستی نێو لەشی میکائیل چۆن بێت ئەو دەمەی دایکی دێت؟ )باشترە. دەبێت  .3
  (.ژانەسکەی نامێنێت

کاتێک نیگەران دەبیت الی کێ باسی ئەو هەستەت دەکەیت؟ )دایکوباوک،  .4
هەموومان جاروبار نیگەران دەبین. نیگەرانی تووشی  (.داپیرە و باپیرە مامۆستا،

هەموو هەستێک،  ێت،ژانەسک و پەلەپەلی دڵمان دەکات. بەاڵم لەبیرت ب
 هەستێکی باشە، تەنانەت هەستی نیگەرانیش. 

 

ئادەی ئاماژە بۆ ئەو جێیەی لەشت بکە کە هەستی نیگەرانیی تێدا دەکەیت. 
ان دەکەن. سک تدەکەم بەشێکتان ئاماژە بۆ سک یینیتێب .()سک، ڕان، سەر، سنگ

زۆر شتمان دەربارەی هەستەکان بۆ ڕوون دەکەنەوە. جاری وەها هەیە هەستەکان 
هێندە ژان دەخەنە سکەوە خۆمان بە نەخۆش دەزانین کەچی لە ڕاستیدا 

 هەستەکانن ژان دەخەنە سکەوە. کەستان ئەمەی لێ ڕووداوە؟
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هەستێکی دیکە هەیە لەش بێنێتە ژان؟ )هەستی تووڕیی. هەستی کێ دەزانێت چ  .5
 (.خەمگینی. هەستی ترس

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

دەست دەگێڕین. کاتێک ئارامۆکە دەگاتە الی تۆ سەرەی تۆیە ئێستا ئارامۆکە دەستاو
باسی دەمێک بکەیت کە تێیدا هەستت بە نیگەرانی کردبێت. لەشت هەستی بە چی 

 قسە بکەیت ئارامۆکە ڕادەستی هاوسێکەت بکە. تەوێدەکرد. ئەگەر نات

ەم. نموونەیەک هەڵبژێرە کە منداڵەکان دەستپێدەکپێشانی منداڵەکانی بدە. ئەوا من 
  بیناسنەوە. باسی هەستی لەشی خۆت بکە.

 

 ..... هاتە ژان.  )سەرم(..... بووم، .......  )نیگەران( جارێک من ....... -

پێش. سەیرکەن، ئەمە توولەیە. توولە دەیەوێت باسی هەستی نیگەرانیمان  بێنەتوولە 
ار )دوکتۆری گیانداران( بۆ قسە. یەکەم جار بوو بچمە الی ڤێترین بێنەبۆ بکات. توولە 

 لێدان، زۆر نیگەران بووم، پێم وابوو ژانی زۆرە. هەموو لەشم لەناوەوە دەلەرزی. دەرزی

 

دەست بگێڕن. داوا لە هەر یەکەیان کار. ئارامۆکە دەستاوکان بکەونە ئەوجا با منداڵە
 رانیی خۆی بکات.بکە باسی دەمی نیگە

 

 ئەنجامگیری

ئەمڕۆ باسمان لەوە کرد کە هەست لە نێو لەشی مرۆڤدا ڕەنگ دەداتەوە. ئێمە دەبێت 
ببینە دۆزکار و لە لەشی خۆمان ورد بینەوە بۆ دۆزینەوەی نیشانەیەک دەربارەی 

 کردنهەستەکانمان. ئەوەش فێربووین کە کاتێک هەست بە نیگەرانی دەکەین، قسە
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هەموو بێت  لەگەڵ کەسێکی گەورەساڵ، یارمەتیمان دەدات هێمن ببینەوە. لەبیرت
 هەستێک، هەستێکی باشە. 

 

 بۆ ماڵەوە

 : ئاگاداری زیاتر دەربارەی هەستەکان.3نامەی  -نامەیەک بۆ ماڵەوە 

 

 گواستنەوەی زانیار

یارمەتییان بدە سەرنج بدەنە ڕووداوی ناو  ە.زمانی لەشەکیی منداڵەکان بک یتێبینی
ئەمڕۆ زۆر ئارام دیاریت. هیچ هەیە نیگەرانی کردبیت؟ چی لە نێو لەشتدا »لەشیان. 

کە هەموو هەستێک، هەستێکی باشە.  نەوەوەبیری منداڵەکانی بهێ« ڕوو دەدات؟
ەگرن و پەیڕەوی ڕێساکان دەکەن و بەردەوام سوورەدڵ بدە بەوانەی گوێ د

ئاگاداریان بکە لەوەی تۆ تێبینییان دەکەیت. جەخت بکە لەسەر ئەوەی ئەو ڕەفتارە 
 سوودی بۆ هەموو گرووپەکە هەیە.

 

 «هەنگاوە هەنگاو ب»تۆ و هونەرەکانی 

گەر نیگەران بوویت هەوڵ بدە بزانیت تا چەند دەتوانیت کۆنترۆڵی هۆی 
ی دۆخەکە کردندەست. ئەگەر دەکرێت پالنێک بۆ چارەسەر نیگەرانییەکەت بگریتە

ەوەی نیگەرانی. ئەگەر ناتوانیت کردننان باشترین چارەیە بۆ خامۆشداڕێژە. هەنگاو
کۆنترۆڵی دۆخەکە بکەیت ئەوا هەوڵ بدە خۆت لە نیگەرانییەکە ال بدەیت و بگەیتە 

 سوودی هەبێت.یشی لەگەڵ دۆستێک لەوانەیە کردنخاڵێکی ئارامبوونەوە. باس

  



Second Step, Preschool / Kindergarten 

51 

 

 

 

 

 

 ڕاهێنانی هاوسۆزی –بەشی یەکەم 

 

 وانەی پێنجەم: هەستەکان دێنە گۆڕان
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 چەمک

 جودایدا هەستی جودالە کاتی  –بەرانبەر هەمان ڕووداو  –هەمان مرۆڤ دەشێت 
 هەبێت.

 

 «.پاشان -ئێستا »، «پاش -پێش »، «گۆڕان» وشە:

 

 ئامانج

 کە دەبێت منداڵ فێر 

 بێتە گۆڕان.هەست دەشێت  •

 کاتی گۆڕانی هەستی خۆی بەرانبەر بە دۆخێک، دیاری بکات. •

 

 پێداویستی

 ئارامۆک •

 لوولپێچی هێمنۆکە -هێمنۆکە  •

 و سیدیژەن« هەنگاو بە هەنگاو»سیدیی  •

 ی و بیردانەوە. گوێگرتن: 4نامەی  -نامەیەک بۆ ماڵەوە  •

خاڵی  لە بەسەرهاتی منداڵەکانەوە کێشراون )بڕوانە –لیستەی بارودۆخ  •
 خۆنواندن و ڕاهێنان(.
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی ئەوەی هەست دێنە گۆڕان، بۆ منداڵی ساوا، باسێکی تاڕادەیەک سەختە. کردندەرک
ی بەهێز بەدەم کاتەوە خامۆش دەبنەوە و ەوەشدا زۆربەیان تێدەگەن کە هەستلەگەڵ ئ

وەی هەست ی ئەکردنهەست بگۆڕێت. منداڵ هەر بە دەرکدەتوانێت ەوە کردنبیر
 ی بکات.چارەی هەستی پەشێودەتوانێت باشتر نەگۆڕ نییە 

 

بەرانبەر ئەو خەمانەی کە تازە ە ئەم وانەیە دەرفەتێکی باش دەداتە منداڵ بۆ کاردانەو
زۆر گرنگە کە نموونەکانی دێنە بەرباس تەواو ڕەنگدانەوەی  لێیان دەرباز بوون.

جار کە دەستت دایە فێربوونی یەکەم »بەسەرهاتی منداڵەکان بن. بۆ نموونە: 
 «.ئینگلیزی هەستت بە .......... دەکرد بەاڵم ئێستا هەست بە ................... دەکەیت

 

 دەستپێک 

ـەوە بیشیڵێن. گەر دەزانی ئامادەگییان هەیە ئەوا « گۆرانیی هەستەکان»بەدەم لێدانی 
 بنوێنن.یش ـ( ن )ئاماژەکانی پەیوەستی هەستەکانهانیان بدە بزاوتەکا

لە  ە،شاردۆتەو کاکڵکەیدا، سەری لە «هێمنۆکە»ئەمڕۆ دۆستێکی تازە میوانمانە. 
. ناوی هێمنۆکەیە. هێمنۆکە کەمێک نیگەرانە لە پێش بێنەپشت خۆتەوە 

کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ. ئەمە ئەزموونێکی تازەیە بۆی. دەوەرن هەموومان ئارام بین 
گەر منداڵەکان بە ئارامی بەڵکوو هێمنۆکە هەست بە ئارامی بکات و سەر دەربێنێت. 

تی هێمنۆکە. بەخێر هادانیشتن سەری هێمنۆکە، نەرم نەرم، لە کاکڵکەی خۆی دەرکە. 
لەوە  ێت.ری خۆیدا دەگێڕو. هێمنۆکە چاو بە دەزۆرم پێخۆشە هاتوویتە سەردانمان

هێمنۆکە سەری بۆ دەچێت ئێستا پتر هەست بە ئارامی بکەیت لە نێوماندا. 
 ێت.دەلەقێن
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 چیرۆک و گفتوگۆ

ئەمە سارایە. سارا لە  ە.ئەمڕۆ باس لە گۆڕینی هەستەکان دەکەین. فۆتۆکە پێشان بد
 زارۆخانەیە. 

 
 

 دەکات(. جێی گەمانبازنەکانی  یاریی بە)سارا چی دەکات؟  -1

بەچیدا دەزانی سارا شادە؟ )شادە، دڵگەرمە(.  ێت؟سارا هەستی چۆن بدەبێت  -2
 بە بازنەکان خۆشە(. کردندۆخ: یاری ە.)بزەی لەسەر لێو

 

بازنانە نەدەکرد. هەردەم منداڵی یاریی  لە دەستپێکی زارۆخانەدا، سارا، حەزی بەم
گەورەتر یارییان پێ دەکردن. دەستی ژانی دەکرد و جارێکیش کەوت و ئەژنۆی 

م یاریی بەڕاهێنان و ئێستا هەموو ڕۆژێک پاشان، سارا، دەکەوێتە خۆبریندار بوو. 
 بازنانە دەکات.
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چۆن  هەستی بەرانبەر بازنەکان خۆڕاهێنانسارا، لە دەستپێکی زارۆخانەدا، پێش  -3
-----، خۆڕاهێنانسارا، پێش ئەوەی دەست بداتە  (.)لێیان دەترسابوو؟ 

 بوو. ------ )شاد( ----- خۆڕاهێنان. پاش -----)دەترسا(

 (.)ئەرێهەستی سارا بەرانبەر گەمەی بازنان گۆڕاوە ئێستا؟  -4

 

نییە. هەستی  -------- )ترساو( ---------. سارا ----- )شادە( -----سارا 
سارا گۆڕاوە. هەستەکانی تۆش لەوانەیە بێنە گۆڕین. دوور نییە تۆ ئێستا لە شتێک 

 گۆڕین. بترسیت، تووڕە بیت یان خەمگین بیت، بەاڵم پاشان هەستت بێتە

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

بیر لە  ەم.دەستپێدەکدەی ئەوجا باسی گۆڕینی هەستەکانی خۆمان دەکەین. من 
ێکی ککە منداڵەکان الیان نامۆ نەبێت. کەروێش بکەوەاتێکی منداڵیی خۆت بەسەره

 ئارامۆکە بگرە بە دەستتەوە و بێژە: 

 من جاران هەستم بە .......... دەکرد، نەاڵم ئێستا هەست بە ............ دەکەم.

ئەمڕۆ هێمنۆکە  (.تهێمنۆکە بە گوێ تۆدا دەچرپێنێئێستا سەرەی هێمنۆکەیە. )
بەرانبەر هاتنی بۆ ئەم کۆبوونەوەیە نیگەران بوو. بەاڵم پاش ئەوەی ڕوخساری 

 دۆستانەی ئێوەی بینی هەستی گۆڕا. ئێستا هێمنۆکە شادە بەوەی لێرەیە.

 

 بۆ مندااڵنی زارۆخانە 

بۆ دەکەم. ئەگەر دەزانیت دەربارەی ئەم دۆخە هەستت  کتسەرەتا من باسی دۆخێ»
پاش ئەوەی منداڵەکان دەست هەڵدەبڕن . «دەست هەڵبڕە بەسەردا هاتووەگۆڕانکاری 

. گەر بوو بە چیپاشان هەستیان چۆن بووە و  بکەێیەکیان لە دوو سیپرسیار 
 سەر ئەم لیستەیە و خاڵی نەگونجاوی لێ الدە. پێشنیازی باشتر هەیە بیخە
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 وەربگیرێیت. فێرگەلە  •

 ڕووبەڕووی کەسێکی نەناس ببیتەوە.  •

 سەگ بکەیت. یاریی لەگەڵنەرمە •

 سەوزەمەنی بخۆیت. •

 شەوێک دایەن بەدیارتەوە دەبێت.  •

 فێری ژێرەمەلە بیت. •

 دەگوێزنەوە بۆ جێیەکی دیکە. •
 

بۆ منداڵی بچووک. بیرت دێ کەی بوو هەستت بەرانبەر شتێک گۆڕا. ماوەیەکت 
کە گەیشتە دەست دەکەین. کە ئارامۆن ئارامۆکە دەستاو. پاشابکەوەدەدەمێ بیری لێ 

الی تۆ ئەوسا بۆمان باس بکە هەستت سەرەتا چۆن بوو و پاشان بوو بە چی. 
دەرفەت بدە باس لە ترس و پەشێوی بکەن، ئەمانە زۆر ڕاستینە و زۆر گرنگن بۆ 

منداڵی ورد. ئەگەر کاتتان هەبوو باس لەو شتانە بکەن کە ئێستا دەتوانن بیکەن بەاڵم 
 توانی.کە منداڵتربوون نەیان دە

 

 ئەنجامگیری

 ئەمڕۆ باسمان لەوە کرد کە دەکرێت هەست بێتە گۆڕان.

 

 بۆ ماڵەوە

 و بیردانەوە. گوێگرتن: 4نامەی  -نامەیەک بۆ ماڵەوە 
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 گواستنەوەی زانیار

یان ـکاتێک منداڵەکان سەرکەوتنێک پێشان دەدەن پەسن )مەدح( 
ت کردنزۆر بەشداریی قسە النە، تۆ پێشتر، لە کۆبوونەوەکاندا،»بکە. 

نەدەکرد. بەاڵم پاش ئەوەی ڕاهاتی لەگەڵمان بەردەوام بەشداریمان 
یان بۆ نموونە، ئەگەر دەزانیت منداڵێک وەڕەزە، «. دەکەیت. ئافەرین

ئەرخەوان لەوە دەچێت وەڕەز بیت، پێت خۆش بێت »پێی بڵێ: 
کارێکی دیکە بکەیت، کتێب بخوێنیتەوە. چاکە، وەها بکە، ئەگەر 

بۆ ڕاهێزانی ناسینەوەی «. ا ئەوا وەرەوە المانپاشان هەستت گۆڕ
 هەستی خۆ و هەستی بەرانبەر، سوورەدڵ بەکار بێنە.

 

 چاالکیی دیکه

دا هەستیان هاتبێتە یو خۆنواندن کە تێیاریی  داوا لە منداڵەکان بکە دۆخێک بکەنە
گۆڕان. ڕێنوێنییان بکە بۆ ئەوەی فێربن هەستی سەرەتا و بنەتا بڵێنەوە. منداڵی 

ی نیشانەگەلی فیزیکییەوە، گۆڕینی سەرنجدان یهەوڵ بدەن، لە ڕێدەکرێت یکەش د
 هەستەکان بناسنەوە. 

داوا لە منداڵەکان بکە یەک چیرۆکی گۆڕینی هەست دیاری بکەن بۆ ئەوەی بیکەنە 
 و ئەوان نیگارکێشی بکەن. بنووسەوەچیرۆکی پۆل. تۆ بۆیان 

 

 «هەنگاوە هەنگاو ب»تۆ و هونەرەکانی 

. سەرەتا هەستت چۆن بوو؟ ئێستا هەست بدەوەئاوڕێک لە یەکەم ڕۆژی ئەم کارەت 
ئەو هەموو بابەتانەی فێریان بوویت و ئەو هەموو  سەرنج بدەبە چی دەکەیت؟ 

 بگرە. بەهەند . ئەم هونەرانەڕێبازانەی تێیاندا هەڵکشای وەک مامۆستا
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –بەشی یەکەم 

 

 ؟جوداوازیوانەی شەشەم: وێکچوون یان 
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 چەمک

و  جوداوازیدەرک بە دەبێت بۆ ئەوەی بتوانین ڕوانگەی بەرانبەر وەربگرین 
 وێکچوونەکانی هەستی ئەو بەرانبەرە بکەین.

 

 «.جوداوازی -وێکچوون » وشە:

 

 ئامانج

 منداڵ فێر دەبێ:

و وێکچوونی فیزیکی و هەستەکیی نێوان دوو منداڵ دەرک  جوداوازیمنداڵ  •
 بکات.

بەرانبەر  تهەبێ جودایانهەستی  جودامرۆڤی دەشێت ئەوە دەرک بکات کە  •
 هەمان ڕووداو.

 

 پێداویستی

 توولەی جرپن •

 لوولپێچی هێمنۆکە -هێمنۆکە  •

لە بەسەرهاتی منداڵەکانەوە کێشراون )بڕوانە خاڵی  –لیستەی بارودۆخ  •
 خۆنواندن و ڕاهێنان(.
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

بەرانبەر هەمان  - جودامرۆڤی دەشێت منداڵ هەر لە تەمەنێکی زووەوە تێدەگات کە 
ئەمەش بەشێکی گرنگە لە توانای دروست بێت. جودایان لە ال هەستی  -ڕووداو 

جێی بەرانبەر. گەر ئەم توانایە نەبێت منداڵ تێناگات کە ڕوانگەیەکی دیکە  خۆخستنە
 هەیە جودا لە ڕوانگەی خۆی. 

 

لەگەڵ منداڵەکان « سارا دەڵێ»ی ئەم وانەیەدا، گەمەی ـ« دەستپێک»لە بەشی 
دەکەین. بەردەوام بە لەسەر ئەم گەمەیە هەتا منداڵەکان تەواو لە وشەی 

 و فێر دەبن لەگەڵ هەستەکاندا بەکاری بێنن. ێدەگەنت« جوداوازی»و « وێکچوون»

 

 دەستپێک

ئەرێ.  (.)هەستەکان دێنە گۆڕانوانەی پێشوو باسی چیمان کرد؟  تکێ دەزانێ
باسمان لەوە کرد چۆن هەستەکان دێنە گۆڕان. ئەمڕۆ باس لە هەستی وێکچوو و 

بکەین. جوان گوێم بۆ ڕادێرن « سارا دەڵێ»دەکەین. وەرن گەمەی  جوداهەستی 
« جودا»و « وەک»لەسەرخۆ قسە بکە و جەخت لەسەر وشەی  بزانن دەڵێم چی.

 بکە.

 (.سەر سەری خۆت دابنێ)دەست لە« وەک من بکە»دەڵێت  سارا •

 (.ەو)دەست بە التەنیشتدا شۆڕ بکە« وەک من بکە»دەڵێت  سارا •

سەر شانی خۆت )دەست لە« کارێک بکە جودا لەمەی من دەیکەم»دەڵێت  سارا •
 (.دابنێ

 (.سەر لووتی خۆت دابنێ)دەست لە« وەک من بکە»دەڵێت  سارا •

« بە ڕوخسار هەستێک پێشان بدە وەک هەستی ڕوخساری من»دەڵێت  سارا •
 (.)ڕوخسارێکی شاد
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« بە ڕوخسار هەستێک پێشان بدە جودا لە هەستی ڕوخساری من»دەڵێت  سارا •
 (.)ڕوخسارێکی تووڕە

 

پێش. ئەگەر  بێنەهەردووکیان ئەوا توولە و هێمنۆکە هاتوونەتە میوانیمان. 
باسێکی دۆستانەیان هەبووە دەربارەی خێرا یان  گەمەیەکیان گونجاو نەبوو بیگۆڕە.

 بسووڕێن.« باباخولە گێژم مەکە!»لەسەرەخۆ سووڕی 

 من حەزم لە سووڕی خێڕایە! زۆر خۆشە!  توولە: -
 من حەزم لە سووڕی هێمنە. هەر دەڵێی سواری شەپۆل دەبیت. هێمنۆکە: -
خێرا گیڤڤ! توولە سووڕێکی من پێم خۆشە هەتا دەتوانم خێرا بم.  توولە: -

 دەڕوات. یبۆ
ئەوە  نەرم نەرم سووڕی خۆی دەدات.من هێمنیم پێ خۆشە.  هێمنۆکە: -

 خەریکی چین بە جووتە؟ 
 زۆر خێرا بکەم.« بابەخولە»من پێم خۆشە سووڕی  توولە: -
 من ڕستنی هێمنم پێ خۆشە.  هێمنۆکە: -

 

دەکرێت تان هەبێت. جودالەوە دەچێت ئێوە بەرانبەر هەمان بابەت هەستی 
توولە و هێمنۆکە سەر بۆ یەک ڕێگەیەک بدۆزنەوە بۆ هەردوو ال دەست بدات؟ 

 دەلەقێنن و دەڕۆن. 

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 ێت.دەب جودائەمڕۆ باس لەوە دەکەین چۆن دوو کەس هەستیان وێکچوو یان 
)فۆتۆکە پێشان بدە( ئەمە سامانە )دەستە ڕاست( و ئەمەش دابانە )دەستە چەپ(. 

 هەردووکیان یەک شت دەکەن، بە داردا هەڵدەگەڕێن. 



Second Step, Preschool / Kindergarten 

62 

 
 

)هەردوو کوڕن، هاوتەمەنن، جلی  چی لە نێوان سامان و داباندا وێکچووە؟ .1
 وەرزشیان لەبەره(.

ە. دابان ترساوە. گەر )سامان شاد و دڵگەرم ی سامان و دابان چییە؟جوداوازی .2
سامان و دابان منداڵەکان بۆی نەچوون هانیان بدە تەماشای ڕوخسار بکەن( 

 .هەستیان جودایە

)سامان شاد و دڵگەرمە. دابان ترساوە(.  سامان و دابان هەست بە چی دەکەن؟ .3
)بزەی لەسەر لێوە، چاوی کەمێک داخراوە. دۆخ:  بە چیدا دەزانیت سامان شادە؟

)بزەی نییە. دۆخ: هەڵگەڕان  بە چیدا دەزانی دابان ترساوە؟ە(. هەڵگەڕان خۆش
 ترسناکە(.

)ئاماژە بە فۆتۆکەی سامان  نییە. ------- )شاد( -----دابان ترساوە، دابان 
دروست  جوداالی مرۆڤی  جوداڕووداو هەستی « هەمان»جار هەیە  بکە(.

جار هەیە پێمان وایە هەموو کەس  (.)لە ئەزموونی خۆت نموونە بهێنەروەدەکات. 
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، جودامرۆڤی دەشێت هەستی وەک یەکە. بەاڵم ئەمڕۆ بۆمان دەرکەوت کە 
 هەبێت. جودایانهەستی  بەرانبەر هەمان ڕووداو،

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

 دیسان یارییەک دەکەین سەر بە هەستەکان.

ڕوویداوە. من باسی بابڵێین شتێک دوو منداڵ دیاری بکە.  پێویستم بە دوو کەسە.
ڕووداوەکە دەکەم. ئێوە بە ڕوخسار هەستی خۆتان پێشانی ئێمە دەدەن. ئێمەش 

تەماشا دەکەین، بزانین هەستی هەردووکتان وێکچووە یان جودایە. لە پێشدا من و 
 یەکێک لە منداڵەکان ئەم گەمەیە دەکەین.

 

قێک بگرنە تۆ و منداڵێک پێشانی بدەن هەست بە چی دەکەن گەر ناچار بن بۆ
 دەست. 

 

و هەستی من وێکچووە یان  -------- )ناوی منداڵەکە( ----------ئایە هەستی 
)ئەم پرسیارە پاش هەموو خۆنواندنێک ئاڕاستەی پۆلەکە بکە. دەرفەتی  جودایە.

ی خۆیان بکەن. ئەگەر بەرتەکچرکە بە منداڵەکان بدە بۆ ئەوەی بیر لە  10ەی نێزیک
وێکچوویان پێشان دا پرسیار لە پۆلەکە بکە بزانە کەس هەیە دوو منداڵ هەستی 

پێشان بدات، گەر هەبوو ڕێیان بدە پێشانی بدەن. جەخت ە ئامادە بێت هەستێکی دیک
شاد  ئەوشادە یان  ئەمی هەستەکان بکە، بۆ نموونە: « نەبوون»و « بوون»لەسەر 

 (.نییە
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 خۆنواندن بۆ مندااڵن

دوو دوو، هەستەکان بە ڕوخسار بنوێنن. ئەمەش دەرفەت بدە بە منداڵەکان، 
 پێشنیازی لیستەی ڕووداو:

 مارێکت لە دەرەوە دۆزییەوە. •

 دۆستێک داوات لێ دەکا لە حەوزەکەی ماڵیاندا مەلەی لەگەڵ بکەیت. •

 ێک بوویت پڕە لە خەڵک.ـسواری پاس )ئۆتۆبوس(  •

 برادەرێک داوات لێ دەکات بێچوە پشیلەکەی بۆ بگریتە باوەش. •

 

 ئەنجامگیری

لە بەسەرهاتی خۆمانەوە بۆمان ڕوون دەبێتەوە کە جار هەیە خەڵک بەرانبەر هەمان 
 ڕووداو هەستی وێکچوویان هەیە و جاریش هەیە هەستیان جودایە.

 

 گواستنەوەی زانیار

هەم بە وشە و هەم بە سوورەدڵ ئافەرین لە منداڵەکان بکە کاتی پێشانی دەدەن کە 
تێگەیشتوون. هەوڵ بدە سەرنجیان بۆ دۆخەکان  «داجو»و « وێکچوون»چەمکی 

، ئێوە هەردووکتان کردنبۆ کار»بۆ نموونە:  ێت،ڕابکێشیت و بە وشە ناوی لێ بن
ژووری نووسینتان هەڵبژارد. کارێکی وێکچووتان هەڵبژارد. شلێر نیگارکێشانی 

 «.هەڵبژارد. شلێر کارێکی جودای هەڵبژارد

  



Second Step, Preschool / Kindergarten 

65 

 

 

 

 

 

 هاوسۆزیڕاهێنانی  –بەشی یەکەم 

 

 وانەی هەفتەم: ڕووداوی بێمەبەست
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 چەمک

بنەمایەکی گرنگی توانای وەرگرتنی ڕوانگەی بەرانبەر لەوەدایە مرۆڤ تێبگات کە 
 ڕووداو هەیە ڕووداوی ڕێکەوتە، بێمەبەستە نەک بە پیالن و مەبەست.

 

 مرۆڤ کە ڕوونی کردەوە ڕووداوێکی بێمەبەستە ڕێ دەگرێ لەوەی کەسانی بەرانبەر
 بگەن. وداوێکی بەپیالن و مەبەستداری تێبە ڕو

 

 «.نیاز»، «مەبەست»، «ڕووداوی بێمەبەست»وشە: 

 

 ئامانج

 :فێر بێتمنداڵ 

 دەرک بکات.« ڕووداوی بێمەبەست»مانای چەمکی  •

 وشەی لەبار بەکار بێنێت گەر کارێکی لەدەست دەرچوو.  •

 

 پێداویستی

 توولەی جرپن •

 لوولپێچی هێمنۆکە -هێمنۆکە  •

لە بەسەرهاتی منداڵەکانەوە کێشراون )بڕوانە خاڵی خۆنواندن  –لیستەی بارودۆخ  •
 و ڕاهێنان(.
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

لێرەوە فێر دەبن «. ڕووداوی بێمەبەستە»لەم وانەیەدا منداڵ فێر دەبێت ڕووداو هەیە 
فتاری درەنگتر باز بۆ بڕیاری پەلە بەرن. منداڵ گەر بزانێت بەرانبەر نەیارانە ڕە

لەگەڵ دەکات زیاتر ئامادەی وەاڵمدانەوەی توندوتیژە. ئەم دیاردەیە بەتایبەتی الی 
منداڵێک ئاشکرایە کە، تەنانەت کاتی باسی جیددیش، مەیلی توندوتیژیی تێدا گورج 

 بێت. 

دەکرێت. داوای لێبوردن بارودۆخەکە بۆ « داوای لێبوردن»لەم وانەیەدا باس لە 
مەتییەکی زیاتر هەیە یارپێویستیی بە ون دەکاتەوە. منداڵ هەیە منداڵی بریندارکراو ڕو

بگات لەوەی کە بێمەبەست بەرانبەرەکەی خۆی ئەزێت داوە، داوای بۆ ئەوەی تێ
 لێبوردن ڕەفتارێکی لەبار و پەرۆشدارانەیە.

 

لە ماوەی هەفتەکەدا لێ بدە بۆ ئەوەی خۆشت و منداڵەکانیش « گۆرانیی پەرۆشی»
 پێی ڕابێن.

 

 دەستپێک

 دوێنێ توولە و هێمنۆکە بەسەرهاتێکیان هەبوو دەیانەوێت بۆ ئێمەی باس بکەن. 

 

  خۆراکی خۆم بەرەو مێزەکە دەبرد، توولە ڕێک لە پشتمەوە بوو.هێمنۆکە: من 

هەر لە ناکاو هێمنۆکە ڕاوستا و بەریەک کەوتین. خۆراکەکەم لە دەست توولە: 
( بە هەموو جێیەکدا باڵوبۆوە. )بە ئاوازێکی خەمگینەوه کەوت و ڕژایە سەر زەوی.

 خەریک بوو لە هێمنۆکە تووڕە بم. بەاڵم هێمنۆکە ڕوونی کردەوە بۆم.
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مەبەستم نەبوو »گوتم (: تداوای لێبوردنی پێوە دیار بێوەها هێمنۆکە )بە ئاوازێکی 
بکەم. خۆراکی تۆ بڕژم. شتێکی بریسکەدارم لەسەر زەوی دیت و وەستام سەیری 

 «.ڕووداوێکی بێمەبەست بوو. ببورە. لە خۆراکەکەی خۆم بەشت دەدەم

لە پاش ئەو قسانە تووڕەییم لە هێمنۆکە ڕەوییەوە. تێگەیشتم چی ڕووی داوە. توولە: 
 بەاڵم هەر خەمگین بووم لەوەی نەمدەتوانی خۆراکەکەم بخۆم.

داوای لێبوردنی زۆرم پێخۆشە کە هێمنۆکە ڕووداوەکەی بۆ توولە ڕوون کردەوە و 
 کرد. ئەوجا هەردووکتان بەخێر بچن. سوپاس بۆ ئەو باسە.

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

جار هەیە شت ڕوو دەدات بێ ئەوەی مەبەستمان بێت ڕوو بدات. ئەمڕۆ باس لەوە 
 دەکەین مرۆڤ چی بکات باشە گەر شتێکی بێمەبەستی کرد.
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چاوی لە بەردەم خۆی نەبوو. نازێ لەو مەیدانە ڕای دەکرد. )فۆتۆکەیان پێشان بدە( 
خۆی دا بە کارواندا. کاروان کەوت و دەستی هاتە ژان. ئەمە ڕووداوێکی بێمەبەست 

بوو. نازێ مەبەستی نەبوو کاروان بخات. بەاڵم کاروان نازانێت ئەمە ڕووداوی 
 بێمەبەست بوو.

 

چۆن دەزانیت  ؟ )ئازاری هەیە، تووڕەیە(کاروان هەست بە چی بکاتدەبێت  •
 (.)مەچەکی خۆی گرتووە. ڕووی گرژە. دۆخەکەشوەهایە؟ 

 

چۆن دەزانیت وەهایە؟  ؟ )خەمگین، پەشیمان(نازێ هەست بە چی بکاتدەبێت  •
 (.)نازێ سەیری کاروان دەکات. دۆخەکە: مەبەستی نەبوو وەها لە کاروان بکات

ستی بوو بیدات بە ئایە مەبە (.)نائایە نازێ مەبەستی بوو ئازاری کاروان بدات؟  •
)نازێ وەستاوە چۆن دەزانین وەهایە، فۆتۆکە چیمان پێشان دەدات؟  (.)نازەویدا؟ 

 (.بەدیار کاروانەوە بۆ ئەوەی بزانێت چی بەسەر هاتووە. سەیری مەچەکی دەکات
 

ئەمە ڕووداوێکی بێمەبەست بوو. ڕووداوی بێمەبەست ڕووداوێکە بێ ئەوەی 
بە ویستی ە ڕووداوی بێمەبەست ڕووداوێک نییمەبەستمان بێت دێتە ڕوو. 

 خۆمان بێت.
 

  (.)نا ئەگەر نازێ پاڵ بە کاروانەوە بنێت، دەبێتە ڕووداوی بێمەبەست؟ •
 

ئەمە  ت)داوای لێبوردن بکات. بڵێ نازێ چی بکات یان چی بڵێت باشە ئێستا؟ •
یارمەتی پێویستیی بە ڕووداوێکی بێمەبەست بوو. پرسیار لە کاروان بکات ئایە 

 (.هەیە
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 خۆنواندن و ڕاهێنان

ئێستا باس لەوە دەکەین مرۆڤ  ێت.هەموو کەسێک تووشی ڕووداوی بێمەبەست د
 باشە ئەگەر بووە هۆی ڕووداوێکی بێمەبەست. تچی بکات و چی بڵێ

پێشانی منداڵەکانی بدە. وەهای دادەنێین من کورسییەک دەگوێزمەوە و بێمەبەست 
ببورە. »پیێ بڵێم: دەبێت دەکەوێت.  ------- )تۆ( --------- کورسییەکە بەر

 «مەبەستم نەبوو. ڕووداوێکی بێمەبەست بوو. خۆ ئەزێتت پێ نەگەیشت؟

داوا لە منداڵەکان بکە کاری لەسەر بکەن. سێناریۆکان بگۆڕە، بگونجێنە و هی 
 سەر.بخە  دیکەیان

یەک بە یەکی منداڵەکان بانگ بکە لە تەنیشت خۆتەوە بوەستن و ڕوویان لە پۆل 
 بێت. 

 

 )ئەودا( ---------وەهای دانێ تۆ پێت لە شتێک دەگیرێت و شەربەتەکەی بەسەر 
)مەبەستم نەبوو. پێم لە لێ دەڕژێت. بۆچی ئەمە ڕووداوێکی بێمەبەستە؟  ---------

 بڵێن چی؟دەبێت  (.شت گیرا

 

 ئەنجامگیری

جار هەیە شت بێمەبەست ڕوو دەدات. ئەمڕۆ فێربووین کە گرنگە بۆ بەرانبەری 
 ڕوون بکەیتەوە کە تۆ مەبەستت نەبوو لەو کارەی ڕووی دا.

 

 گواستنەوەی زانیار

بووە. ەوەی دیکە بدۆزنەوە بۆ ڕووداوێکی مەبەستیان نەکردنمنداڵەکان هان بدە ڕوون
ببورە. مەبەستم نەبوو. ڕووداوێکی »ی منداڵ بدە بڵێ:  لە جێی گونجاودا دنە )هان(
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خەاڵتی ئەو مندااڵنەی ڕەفتاریان بەرانبەر ڕووداوی  بکەسوورەدڵ  «.بێمەبەست بوو
 بێمەبەست دروستە.

 

دروست بکەن. منداڵ « کارتی لێبوردن»کەرەستەیان بۆ تەرخان بکە بۆ ئەوەی 
کە بە گشتی بۆ داوای لێبوردن لەسەر ئەم کارتانە نیگار و وشەی وەها دادەنێت 

ئەوا داوای « ببورە» تدەست بدەن. گەر منداڵ لە بارێکی تایبەتدا بۆی نەهات بڵێ
  لێبوردنێکی نووسراوە دەبێتە پەیامێکی جوان.

 

 چاالکیی دیکە

داوا لە منداڵ بکە دەربارەی ڕووداوی بێمەبەست نیگار بکێشن و ڕستەیان بۆ داڕێژن. 
 .بکەوەدا کۆ « کتێبی پۆل»بەرهەمەکان لە 

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

بەر لەوەی بڕیاڕ بدەیت کە ئەو کارە کارێکی  بدەوەهەموو الیەنەکانی باسەکە لێک 
یان کارتی تازە دروست بکە، گەر  -ێبینی هەڵبژێرە بەمەبەست بووە. چەند کارتێکی ت

 پێویست بوو بۆ داوای لێبوردن بەکاری بهێنیت.
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –بەشی یەکەم 

 

 وانەی هەشتەم: من پەرۆشی تۆمە
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 چەمک

 پێشاندانی پەرۆشی ڕەفتارێکی هاوسۆزانەیە. 

 

 «پەرۆش»وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێت:

 پەرۆشیی خۆی پێشانی بەرانبەر بدات.  •

 شێوەیەکە بۆ پێشاندانی پەرۆشی. گوێگرتنکە  •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

هاوسۆزیی منداڵ فێر دەکات پەرۆشیی خۆی پێشانی بەرانبەر بدات. منداڵ هەیە 
هەوڵ دەدات دڵی بەرانبەر بە خەاڵتی فیزیکی ڕاگرێ: لیستۆکێکی دەداتێ یان 
دا ـقسەیەکی دڵدەرەوەی بۆ دەکات. هەیە لە دەمی هەژان )پڕ خەم و پەژارەیی( 

دا باس لە توانای دووهەمنازانێت چۆن پەرۆشیی خۆی ڕوون بکاتەوە. لە بەشی 
 دانی توانای منداڵ لەم بوارەدا. خستنی هەست دەکەین بۆ یارمەتیڕێک

 نۆهەملە ماوەی هەفتەکەدا فێری منداڵەکان بکە. هەتا وانەی « گۆرانیی پەرۆشی»
 بیزانن.دەبێت 
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 دەستپێک

گوێ بگرن. پاشان چەند  باشی گۆرانیی پەرۆشی دەگرین. تکایە بەئەمڕۆ گوێ لە 
 پرسیارێکتان لێ دەکەم. گۆرانیی پەرۆشی لێدە. کێن ئەوانەی تۆ پەرۆشداریانیت؟

پەرۆشیی بە کامە شێوە دەتوانیت  (..)دۆست، دەراوسێ، مامۆستا، باوەگەورە، خوشک.
؟ )گوڵێکی دەدەمێ. خۆراکی بۆ دادەنێم. هەڵەکانم چاک یتخۆت پێشانی بەرانبەر بدە

 (.ە قسەی خۆش دڵی دەدەمەوەدەکەمەوە. ب

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

خۆمان پێشانی بەرانبەر بدەین. وێنەکان پێشان بدە. ئاماژە  یئەمڕۆ فێر دەبین پەرۆشی
یەتی وسیروان، دۆستی لەوەندە، بیستو بە لەوەند بکە. لەوەند سەگەکەی لێ ون بووە.

 لەوەند سەگەکەی لێ ون بووە. هاتۆتە سەردانی. 
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بە چیدا دەزانیت وەهایە؟  (.هەست بە چی بکات؟ )خەمگینە لەوەنددەبێت  .1
 (.)سەیری خوارەوە دەکات. چەناگەی لە هەردوو دەستیدایە. دۆخەکە

بە چیدا  (.سیروان هەست بە چی بکات؟ )خەم بۆ لەوەند دەخواتدەبێت  .2
  (.دەستی خستۆتە سەر پشتی لەوەنددەزانیت وەهایە؟ )تەماشای لەوەند دەکات. 

چ شێوەیەک پەرۆشیی خۆی پێشانی لەوەند دەدات؟ )هاتۆتە سیروان بە  .3
 ڕێگەیەکە بۆ پێشاندانی پەرۆشی.  گوێگرتن (.لێ دەگرێت یسەردانی. گوێ

خۆی پێشانی لەوەند بدات؟ )لەگەڵیدا  یشێوەی دیکە هەیە سیروان پەرۆشی .4
کە پێی  تکە پەرۆشیەتی. پێی بڵێ تبگەڕێت بۆ سەگەکەی لەوەند. پێی بڵێ

ئەگەر لەوەند و سیروان بچنە دەرێ و لە  (.ناخۆشە سەگەکەی ون کردووە
 ێت.گەورەسااڵنێکیان لەگەڵ بدەبێت سەگەکە بگەڕێن ئەوا 

 باس لە بەسەرهاتێک بکە کە تێیدا کەسێک پەرۆشیی خۆی پێشانی تۆ داوە.

هەست بە چی دەکەیت کاتێک بەرانبەرەکەت پەرۆشداریی خۆی پێشان  .5
 (.تارامی. هەستێکی تایبەتم دەبێ)ئدەدات؟ 

دەتوانی بیر لە شێوەی دیکە بکەیتەوە ئێمە لە پۆلەکەدا بەکاری بهێنین بۆ  .6
پێشاندانی پەرۆشداریمان بۆ یەکتر؟ )هەڵە و پەڵەی خۆمان چاک بکەینەوە. 
هاوکاریی یەکتر بکەین. ئاگاداری گیاندارەکانی یەکتر دەبین. هەر یەکەمان 

کاتێک پەرۆشداری کەسێک دەبین گرنگە ڕێگەیەک  (.کارێک دەگرینە ئەستۆ
 بدۆزینەوە بۆ پێشاندانی ئەو پەرۆشییە. 

  



Second Step, Preschool / Kindergarten 

76 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

ئەوجا یارییەک دەکەین. تۆ دێیتە تەنیشت من و ڕوخسارێکی خەمگین، تووڕە و 
ترساو پێشان دەدەیت. ئەوانەی دیکەش ڕێگەی جۆراوجۆر بدۆزنەوە بۆ پێشاندانی 

 پەرۆشییان.

پێشانی منداڵەکانی بدە. داوا لە منداڵێک بکە وەهای دابنێت کە کتێبە ئازیزەکەی لێ 
سەر شانی منداڵەکە و پێێ بڵێ: بخە  ون بووە، لەبەر ئەوە خەمگینە. تۆش دەست

ن بۆ یپێم ناخۆشە تۆ خەمگینیت. من یارمەتیت دەدەم و بەیەکەوە دەگەڕێ»
 «.کتێبەکە

 

یەکێکیان بێتە پێش و هەستێک پێشان بدات. پاش کار. هەر جارەی بخە  منداڵەکان
هەر ڕۆڵێک دوو منداڵ بانگ بکە یان بە کردەوە یان بە قسە پەرۆشیی خۆیان پێشان 

 بدەن.

 تووڕەیە چونکە لیستۆکە تازەکەی شکا. --------- )تۆ( --------- •

 لەسەر ناکەن.یاریی  خەمگینە چونکە --------- )تۆ( --------- •

 کی تازە.یەەفێرگترساوە چونکە دەچێتە  --------- )تۆ( --------- •

ی لێ -()بایسیکل تووڕەیە چونکە دووچەرخە --------- )تۆ( --------- •
 نەماوە بەشداریی پێشبڕکێی پێ بکات.

خەمگینە چونکە زۆر دەبارێ و ناکرێ گەمان  --------- )تۆ( --------- •
 لە دەرەوە بکات.

ترساوە چونکە یەکەم جاریەتی لە ماڵی  --------- )تۆ( --------- •
 هەڤاڵەکەی شەو بۆ خەوتن بمێنێتەوە.
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 ئەنجامگیری

پێشانی بدەین کە پەرۆشی بەرانبەرین.  کردنو بە قسە گوێگرتنئەمڕۆ فێربووین بە 
 وشە و ڕەفتاری ئێمە سوودیان هەیە بۆ دۆستێکی هەستی ناخۆشە.

 

 گواستنەوەی زانیار

ڕەفتاری پەرۆشدارانەیان  یسوورەدڵ پێشانی منداڵەکانی بدە کە تۆ تێبینیبە وشە و بە 
و گوتاری  تی کۆبوونەوەدا ڕەفتاردەکەیت. دەرفەت بۆ منداڵەکان بڕەخسێنە لە کا

 پەرۆشدارانە دەرببڕن.

 

 چاالکیی دیکە

ی پەرۆشدارانە. بەرتەکچیرۆکی وەها بۆ منداڵەکان بخوێنەوە کە هانیان بدات بۆ  •
چیرۆکەکە دەرفەت بدە منداڵەکان هەستی خۆیان بەرانبەر کارەکتاری نێو پاش 

 چیرۆکەکە بدرکێنن.

داوا لە منداڵەکان بکە نیگاری وەها بکێشن کە ڕەفتاری پەرۆشدارانە پێشان  •
. ئەم نیگارانە یان بنووسەوەبدات. قسەکانی ئەوان لە پەراوێزی نیگارەکان 

 .بکەوەـدا کۆیان « ۆلکتێبی پ»هەڵواسە لە پۆلەکەدا یان لە 

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

باسیان لێ « پەرۆشدار»کەسانی ناودار کاتێک یادی مامۆستا باشەکانیان دەکەنەوە بە 
خەسڵەتەکانی مامۆستای پەرۆشدار چی بێت؟ چۆن دەتوانیت پێشانی دەبێت دەکەن. 

سنی کەسێک بکە یان منداڵەکانی بدەی کە تۆ پەرۆشی ئەوانی. ئەم هەفتەیە پە
  کارێکی تایبەت بۆ دۆستێک بکە.
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 ڕاهێنانی هاوسۆزی –بەشی یەکەم 

 

 : یارمەتیت دەدەمنۆهەموانەی 
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 چەمک

 ی خەڵک توانایەکی هاوسۆزانەیە.یارمەتیدان

 

 «یارمەتی»وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر دەبێ:

 بزانن لە بارودۆخی هەمەجۆردا چۆن یارمەتیی بەرانبەر بدەن. •

 ڕەفتاری یارمەتیدەرانە پێشان بدەن. •

 

 پێداویستی

 توولەی جرپن •

 لوولپێچی هێمنۆکە -هێمنۆکە  •

 بەنداژی بەستن.  •

 و سیدیژەن« هەنگاو بە هەنگاو»سیدیی  •

 . یارمەتیدان: 5نامەی  -نامەیەک بۆ ماڵەوە  •

لە بەسەرهاتی منداڵەکانەوە کێشراون )بڕوانە خاڵی خۆنواندن  –لیستەی بارودۆخ  •
 ڕاهێنان(.و 
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 یارمەتیدانە. یارمەتیدانمنداڵێکی توانای هاوسۆزی تێیدا بەرز بێت پتر ئامادەی 
ڕاهێنانە بۆ ئەوەی فێر بێت چۆن پێویستیی بە بەرە. منداڵ لە پەیوەندیی بێنەوبەشێکە 

 یانیداوای یارمەتی دەکات، یارمەتی دەدات، یارمەتی وەردەگرێت و هەروەها بە جو
یارمەتییەکی پێویستی پێی نەبێت، ڕەت بکاتەوە. لە هەڵبژاردنی نموونەدا بارودۆخی 

منداڵەکان بدە کێشەکە دیاری  یبۆ منداڵەکە سەخت نەبێت. یارمەتیە وبێنەساکار 
سارا لە کتێبەکەی خۆی دەگەڕێت. چۆن »بکەن و پێشنیازی چارەشیان بۆی هەبێت: 

 .«یارمەتیی بدەین؟

  

 دەستپێک

ی ئاماژەکانەوە، ڕێسای کۆبوونەوە وەبیر منداڵەکان هێنانهەوڵ بدە، لە ڕێی بەکار
 بهێنیتەوە.

توولە ئەوە چ باسە؟ گوێم لێتە  ێت.پێش. توولە نووزەی د بێنەتوولەی جرپن 
 توولە لەگەڵ سەگێکی دیکە ێت.توولە قسەیە بە گوێتدا دەچرپێن دەگریت. چی بووە؟

ناوە، سەگەکەی دیکە بێمەبەست گازی لە کلکی توولە دەکرد. یەکتریان ڕاو یاریی 
کە بانداژەکە پێش بە خۆی و بانداژەوە. هێمنۆ بێنەهێمنۆکە  گرتووە. بەاڵم ژانی زۆرە.

 ڕەپێش دەخات. بۆ توولە

فەرموو توولە ئەم بانداژە بۆ تۆ کلکتی پێ بەستە. هیوادارم خێرا چاک  هێمنۆکە:
 بیتەوە.

بانداژەکەی لە هێمنۆکە وەرگرت و بە وەڕینی شادی و  ە،توولە گورج بۆو
سوپاس هێمنۆکە. تۆ چارەیەکت بۆ دۆستەکەت سوپاسگوزاریی خۆی پێشان دا. 

ڕادێرین. « گۆرانیی پەرۆشی»دۆزییەوە و بەوەش یارمەتیت دا. دەبا وێکڕا گوێ بۆ 
 بڵێن.  کەئەگەر لەبیرتانە ئێوەش گۆرانییە
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 چیرۆک و گفتوگۆ

بەکار دێنین بۆ ئەوەی فێربین چۆن بە « هەنگاو بە هەنگاو»ئەمڕۆ فۆتۆکانی 
ی بەرانبەر پەرۆشیی خۆمان پێشان دەدەین. )فۆتۆکە پێشان بدە( ئەمە یارمەتیدان

ڕەوەندە )دەستە ڕاست( و ئەمەش نەرمینە )دەستە چەپ(. هەردووکیان خەریکی 
ی تۆپانێ بکەن. یدەرێ و یارژوور کۆکردنەوەن. هەر تەواو بن بۆیان هەیە بچنە 

 ڕەوەند بەشی خۆی تەواو کردووە بەاڵم نەرمین ماویەتی.

 

 
 

 (.)نەرمین، ڕەوەند، کۆمەڵێک میکانۆ، تۆپێک لەم فۆتۆیەدا چی دەبینیت؟ •

 چۆن دەزانیت؟ (.ە)خەمگینە، بێزارنەرمین هەست بە چی بکات؟ دەبێت  •
ە )سەری شۆڕ کردۆتەوە و سەیری میکانۆکان دەکات. ئەو جۆرەی پارچەکانی ل

 (.دەستدایە. دۆخەکە
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)خەم بۆ نەرمین دەخوات. ئامادەیە بچێتە ڕەوەند هەست بە چی بکات؟ دەبێت  •
ی بۆ نەرمین. ئەو جۆرەی تۆپەکەی کردن)شێوەی تەماشاچۆن دەزانیت؟  (.دەرێ

  (.هەڵگرتووە. دۆخەکە

)میکانۆ کۆ بکاتەوە. خێراتر بکات. داوای یارمەتی  ات باشە؟نەرمین چی بک •
 (.بکات

)بچێتە دەرێ و چاوەڕێی نەرمین بکات هەتا لە ڕەوەند چی بکات باشە؟  •
 (.پرسێت ئایە یارمەتیی پێویستەب یکارەکەی دەبێتەوە. پێی بڵێت خێرا بکات. لێ

ڕەوەند بڕیاری داوە یارمەتیی نەرمین بدات بۆ ئەوەی زووتر میکانۆ کۆ بکەنەوە و 
 کاتیان بۆ گەمە زیاتر بێت.

 (.)شاد. سوپاسگوزارگەر کەسێک یارمەتیت بدات هەست بە چی دەکەیت؟  •
 نموونە. بکەبەسەرهاتێکی خۆت 

 )شانازی.مرۆڤ هەست بە چی دەکات کاتێک یارمەتیی کەسێکی دیکە دەدات؟  •
 (.سوودبەخش. شاد

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

. بە ڕیز لە تەنیشت منەوە ڕادەوەستن. یارمەتیدانئەمڕۆ یارییەک دەکەین دەربارەی 
من باسی دۆخێکتان بۆ دەکەم. ئەوانەی دیکە هەوڵ دەدەن ڕێگەیەک بدۆزنەوە بۆ 

 (.)ڕێ بدە منداڵەکان دەربڕینی خۆیان بنوێنن .یارمەتیدان

 شێوانی ساز کردووە بەاڵم بەبەکە دەگری.دایکت خواردنی  •

 یەکەم جاریەتی.  -برادەرەکەی الی تۆیە، دەترسێ ڕۆژ الی تۆ بکاتەوە  •

و دەگەڕێت بۆ پێاڵوەکانی خۆی بەاڵم  فێرگەبرای گەورەت درەنگ کەوتووە بۆ  •
 نایان دۆزێتەوە.

 مامۆستا باوەشێک تۆپی پێیە و دانەیەکیان بەردەبێتەوە خوارێ. •
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 و نازانێت چی بکات. فێرگەرەنگ کەوتووە بۆ هاوسێکەت د •

 دۆستەکەت خەمگینە چونکە کراسەکەی دڕا. •

 

 ئەنجامگیری

 ێت؟هێنا کلکی پێ بەست بیرتان دێ هێمنۆکە چۆن یارمەتیی توولەی دا و بانداژی بۆ
ئەمڕۆ فێربووین  (.پێش بێنە)توولە بەبێ بانداژ دەی، ئێستا کلکی توولە زۆر باشترە. 

خۆمان پێشانی بەرانبەر بدەین.  یچۆن لە ڕێ کار یان قسەی سوودبەخشەوە پەرۆشی
ی کەسانی دەوروبەرمان. کە ئەمڕۆ یارمەتیدانفێربووین چارەی هەمەجۆر بدۆزینەوە بۆ 

تۆ چوویتەوە ماڵێ یارمەتیی کەسێک بدە. سبەی بۆم باس دەکەیت چۆنت یارمەتیی 
 ت دەدەمێ.داوە، منیش سوورەدڵێک

 

 بۆ ماڵەوە

 .یارمەتیدان: 5نامەی  -نامەیەک بۆ ماڵەوە 

 

 گواستنەوەی زانیار

ڕەفتاری یارمەتیدەرانەی منداڵەکە دەکەیت، بۆ  یبە وشە پێشانی بدە کە تۆ تێبینی
تۆ یارمەتیی ناسکەت دا برینەکەی ساڕێژ بکات. لە ڕوخساری شادی »نموونە: 

ئاماژە بەوەش بکە بەرانبەر  «.خۆتەوە دیارە کە تۆ دەزانیت چ کاریکی باشت کردووە
ی چ هەستێک پەیدا دەکات بە کارەکەی ئەم. سوورەدڵ بدە بەو منداڵەی یارمەتی

 بەرانبەرەکەی دەدات. 
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 چاالکیی دیکە

، یان فۆتۆی منداڵەکان کاتێک یارمەتیدانبەرهەمی نیگارکێشی منداڵەکان دەربارەی 
زەکان بە ێ. پەراوبکەوەکارێکی یارمەتیدەرانە دەکەن لە کتێبی پۆلدا، بە پەراوێزەوە، کۆ

 ڕوونی ڕۆژ و ناو و ڕووداو باس بکات بۆ ئەوەی منداڵ بیخوێننەوە.

 

داوا لە منداڵەکان بکە باسی ئەو دۆخانە بکەن کە یارمەتی دراون بەاڵم ئەمان 
پێویستیان بە یارمەتی نەبووە. بۆیان باس بکە چۆن داوای یارمەتی دەکەیت و چۆن 

ڕەتی بکەیتەوە. زۆر جار منداڵی زارۆخانە  یگەر یارمەتیت نەویست بە جوانی
 ەدا.فێرگبچووک و تازەن لە  چونکەیارمەتیی دەدرێن هەر 

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

ئەم هەفتەیە کارێکی تایبەت بۆ دۆستێک بکە. دەرفەتێک پەیدا بکە و کارێکی 
کولیچە بۆ برادەرێک بکە کە ماوەیەکە زۆر پڕکارە  -چاوەڕواننەکراو بۆ کەسێک بکە 

 ما بکە.ەیان ڕۆژێکی باران دۆستێک داوەتی سین

.«..» 

  



Second Step, Preschool / Kindergarten 

85 

 

 

 

 

 

 خۆڕاگری – دووهەمبەشی 

 

 

  



Second Step, Preschool / Kindergarten 

86 

 دووهەمدەربارەی بەشی 

ر دەبێت هەستە توندەکانی وەک: لەم بەشەدا منداڵ فێری خۆڕاگری دەکرێت، فێ
دڵگەرمی، دڵشکان و تووڕەبوون کۆنترۆڵ بکات. خۆڕاگری ئەم تواناگەلە  ەڵستان،ڕکه

 دەگرێتەوە:

 

ئەم توانایە  ێت.توند دەتگرەوە، کاتێ هەستی کردنهێمنیان خۆ ە،ئارامبوونەو -1
یارمەتیی منداڵ دەدات زیاتر هاوسۆز بێت و باشتر بیر لە چارەی کێشە 

 بکاتەوە. 
 

ی بەرتەککۆنترۆڵی جرپنی، یان دامرکاندنەوەی ڕەفتاری نابەجێی وەها کە  -2
 بن. هەستی توند

 

ارمەتیی لەسەر ئامانج و گوێ نەدانە دیاردەی البەال. ئەم توانایە ی سێرەگرتن -3
 بگرێت.نداڵ دەدات پتر چێژ وەرم
  

 خۆڕاگری گرێدراوی ئەم خااڵنەیە:

 داشکانی توندوتیژی. •

 جڤاکی. –ی توانای هەستەکی کردنزیاد •

 کەوتن لە خوێندندا. پێش •
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 خاڵی سەرەکی

 

 ی هەستی توندکردندیاری

ە نیشانەی فیزیکیی ناوەکی، هەستی توند دیاری بکات سەرنجدانمنداڵ فێر دەبێت، بە 
 ەش بکاتە نیشانەیەک بۆ ئارامبوونەوە. کردنئەو دیاریو 

 

 ڕێگەی ئارامبوونەوە

ەکانی ئارامبوونەوە بەکار بێنێت. سەرەتا منداڵ بۆ هونەرمنداڵ ڕادێت بۆ خۆڕاگری، 
ی هەستی خۆی دەست دەخاتە سەر سکی خۆی. ئەم کارە یارمەتیشی کردندیاری

یەکێکە لە ستراتیژەکانی  –دەدات سکەهەناسە )هەناسەی قووڵ( وەرگرێت 
بۆ دەست دەدۆزێتەوە.  (کۆنکرێتبەرهەست )هەروەها کارێکی  -ئارامبوونەوە 

ێگەیەی ئەم خااڵنە زیاتر ڕوون دەکاتەوە. منداڵ فێری ئەم سێ ڕ« گۆرانیی ئارامی»
 ئارامبوونەوە دەبن:

لێرەدا خۆیان فێری ئارامبوونەوە  –ی خاوبوونەوە( هونەر)« بەوەئارام »بڵێ:  •
 دەکەن.

لێرەدا فێر  –ی خاوبوونەوه( هونەرسکەهەناسە )هەناسەی قووڵ( وەرگرە ) •
ەوەی لێدانی دڵ کردندەبن سکەهەناسە وەرگرن و ئەمەش دەبێتە هۆی خاو

تەکنیکی دروست الی منداڵ ئاسان نییە، سەیری  و ئارامبوونەوە. فێربوونی
 بکە، ڕێبەری تێدایە. دووهەموانەی 

لێرەدا  –ی خابوونەوە( هونەرخەریکاندنی بیرەکی و بە دەنگەوە بژمێرە )خۆ •
دات و بەوەش خۆی لە ڕەفتاری فێر دەبێت بیری خۆی لە باسەکە المنداڵ 

 ێت.جرپنانە دەپارێز
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 ڕەفتارەکی ئەم خااڵنە دەگرێتەوە:خەریکاندنی جگە لەوە خۆ

 کارێکی فیزیکی، وەک ڕاکردن یان فوتبۆڵێن، بکە. •

بە میکانۆ یان  کردنخۆبەخۆ گەمەیەکی هێمن و خۆش بکە، وەک یاری •
 نیگارکێشی.

داوای هاوکاریی کەسێکی گەورەساڵ بکە، بۆ نموونە قسە لەگەڵ کەسێک  •
 بکە متمانەت پێی هەبێت.

 

 کۆنترۆڵی تووڕەبوون

ڵ فێر دەبێت هەستی تووڕەبوون جودا بکاتەوە لە ڕەفتاری تووڕە و ئازاربەخش. مندا
تێدەگەن کە هەستی تووڕەبوون دیاردەیەکی دروستە بەاڵم ڕەفتاری ئازاربەخش 

ی هەنگاوەکانی ئارامبوونەوە دەبێت بە کردندروست نییە. جگە لەوە منداڵ فێری پیادە
 لەم بوارەدا یاریدەرە.« وڕەییگۆرانیی تو»مەبەستی کۆنترۆڵی تووڕەبوون. 

 

 دووهەموانەکانی بەشی 

ی ئەوەی هەست هەیە توندە و کردندەرک –وانەی یەکەم: هەستی توند  •
 هەیشە نەرمە. 

ی ڕێگەکانی کردنپیادە –ەوەی هەستی توند کردن: ئارامدووهەموانەی  •
 ئارامبوونەوە بۆ خۆراگری.

فێربوونی ڕێگە دیکە  –: چەند ڕێگەیەکی دیکە بۆ خۆڕاگری سێهەموانەی  •
 بۆ کۆنترۆڵی هەستی توند.

ی کردنی ئارامبوونەوە بۆ چارەهونەری کردندیاری –وانەی چوارەم: چاوەڕوانی  •
 هەستی توند.
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 -وانەی پێنجەم: چی دەکەیت گەر ئەوەی ئارەزووت لێیە بۆت نەچێتە سەر  •
 ی ڕێگەکانی ئارامبوونەوە بۆ خۆڕاگری بەرانبەر دڵشکان.کردنپیادە

ی چۆنیەتیی تووڕەبوون لە کردندیاری -شەشەم: ئەرێ من تووڕەم؟  وانەی •
 ی پێداویستیی ئارامبوونەوە.کردنلەشدا و هەروەها دەرک

دۆزینەوەی ڕێگەیەک بۆ  –وانەی هەفتەم: ئازار درام، چی بکەم باشە  •
 ئارامبوونەوە و چارەسەر کاتێک مرۆڤ دووچاری ڕووداو دێت. 

 

 چەمکی زمانەکی

زمانەکییەکانی بەشی یەکەم لێرەدا تیژتر دەکرێنەوە و لەوەش  بەشێک لە چەمکە
 بترازێ چەند شاوشەیەکی دیکە دێنە بەرباس:

 بە هەستی توند و بە شێوەی ئارامبوونەوە.دەبێت منداڵ ئاشنا  •

 ی نێوان گرژی و خاوبوونەوە دەرک بکات.جوداوازیمنداڵ ئاشنای  •

 

 دووهەملیستەی چەمکەکانی بەشی 

ست، چاالک، ئارامبوونەوە، دڵشکان، دڵگەرمی، هەراسانبوون، ڕووداوی بێمەبە
 مەبەست، خاوبوونەوە، هەستی توند، گرژیی چاوەڕوانی.

 

 کردندەربارەی پلەکانی گەشە

 ەکانی خۆڕاگری ڕوون دەکرێنەوە. هونەرلەم بەشەدا بەتایبەتی 

 انەی یەکنەوا لە تەمەنی منداڵیدا پیادە دەکرێن: هونەرئەو 



Second Step, Preschool / Kindergarten 

90 

بۆ  ە،خۆت بە شتێکی دیکەوە خەریک بک –ڕەفتارەکی  خەریکاندنیخۆ •
 نموونە ڕەنگکاری و فوتبۆڵێن.

ک دیارە بە کۆپەیژەی انوونە، ئەگەر کۆپەیژە گەورەکە ترسبۆ نم –گۆڕین بار •
بچووکدا هەڵگەرێ )کۆپەیژە: کۆمەڵێک پەیژەیە بۆ هەڵگەڕانی مندااڵن 

 دادەمەزرێت(.

 

 سەر هەڵدەدەن:انەی لە سااڵنی زارۆخانەدا هونەرئەو 

 . بکەوەبیر لە شتێکی دیکە  –خەریکاندنی بیرەکی خۆ •

ی خاوبوونەوە بەکار بێنە یان ڕوانگەت بۆ دۆخەکە هونەر –گۆڕین هەست •
 بگۆڕە.

 

زۆر گرنگە بە ڕوونی باسیان  بۆیەانە لە سااڵنی زارۆخانەدا سەر هەڵدەدەن، هونەرئەم 
یان ئەوەش بە ڕێنوێنی، خۆنواندن، هێنانلێ بکرێت و دنەی منداڵەکان بدرێت بۆ بەکار

 پێشاندان و هەروەها بە ئاماژەی ئایانە. 

بکەیت کە منداڵ هەیە، بۆ  یخاڵێکی دیکەی گرنگ لەم باسەدا ئەوەیە تێبینی
 ەوە، بووکەڵە و سەرین و بابەتی لەو جۆرە بەکار دێنن. خۆئارامکردن

 

 گواستنەوەی زانیار

ڕاهێزانی ڕەفتار خاڵێکی گرنگە بۆ گواستنەوەی زانیار. ڕاهێزانیش بەم جۆرانە 
ی بەرانبەر و هەروەها بە بەرتەک، پێگوتن، ئاماژە بە سەرنجداندەکرێت: 

ڕێنامەی »)سوورەدڵ بدەیت بە منداڵەکان(. بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە « سوورەداڵن»
 «.مامۆستا
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 سەرنجدان

و  یەتوند کۆنترۆڵ دەکات سەرنجی بدە هەستی کاتێک منداڵ خۆڕادەگرێ و
دەستخۆشیی لێ بکە. سەرتی بۆ بلەقێنە، بزەیەکی پێشکەش بکە، نیشانەی ئافەرینی بە 

ەوە هەیە بە کردنئارامپێویستیی بە هەروەها گەر دەزانیت منداڵێک  ە.دەست بۆ بک
یان هەر بەکار بێنە « دەست لەسەر سک دانان». یان یەبزاوتنی دەست نیشانەی بدە

بێت. کاتێ منداڵ سەرگەرمی « ئارامبوونەوە»نیشانەیەکی دیکە ساز بکەن بەرانبەر 
ڵەکە ڕاکێشێت، هەستی توندە، دەبێت پەنا بەریتە کارێکی فیزیکیی وەها سەرنجی مندا

ئاستی چاوی منداڵەکە و ڕێک بەرانبەری دانیشە، چاوی لێت بێت.  بۆ نموونە دابەزە
 . بخە سەر شانی بۆ ئەوەی ئارامبێتەوە دەست و تەنیشتییەوە دانیشە لە

 

 پێگوتن

هێمنی بکەیتەوە. بە قسە دەبێت بەر لەوەی ڕەفتاری منداڵەکە بگاتە ئاستێکی خراپتر، 
 ەکانی ئارامبوونەوە:هونەرسەرنجی منداڵەکە ڕاکێشە بۆ یەکێک لە 

دەزانم سواربوونی ئۆتۆبوس )پاس( خۆشە بەاڵم ڕاکەڕاکە بە نێو پۆلەکەدا » •
ئارام بیتەوە. چۆنە بۆ ماوەیەک تەماشای کتێبێک دەبێت ڕێک نییە. 

ی کتێبەوە لەگەڵ منداڵەکە کردنبەدەم تەماشادەبێت ئەوسا « بکەین؟
 دانیشیت هەتا ئارام دەبێتەوە.

دەبیستم تێدەگەم کە تۆ گوێم لە قسەی تووڕەیە. کە قسەی تووڕە » •
پێویستت بە ئارامبوونەوە هەیە. وەرە بەیەکەوە سکەهەناسە )هەناسەی قووڵ( 

 هەتا منداڵەکە ئارام دەبێتەوە سکەهەناسەی لەگەڵ بدە. «.بدەین

ەوە فێر بووە: خۆئارامکردنمنداڵەکە ئاگادار بکە لەوەی هونەری  •
دەوەرە تۆش شتێکمان  زۆر جوان فێر بوویت خۆت ئارام بکەیتەوە.ئافەرین!»

 «.لەگەڵ بخۆ
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کە بڕوای پێ  لەگەڵ کەسێکی گەورەساڵ کردنی هەستی خۆی، قسەجڵەوگرتنبۆ 
بێت، الی منداڵ زۆر گرنگە. لەبیرت بێت، وەها بکە منداڵەکان بزانن کە هەردەم 

بۆیان هەیە پرست پێ بکەن و قسەت لەگەڵ بکەن. چاالکانە بۆ دەرفەت بگەڕێ بۆ 
 منداڵێکی هەستی توندی زۆر بێت. خستنەوەی نێزیک

 

 ی بەرانبەر بەرتەکئاماژە بە 

ی ئایەتیی منداڵی بەرانبەر دەبێتە هۆی ڕاهێزانی توانای خۆڕاگری. تۆ دەتوانی بەرتەک
کە ئاماژەی پێ بکەیت و تیشکی بخەیتە سەر: ئەو بەرتەی کردنلە ڕێی باس

زۆری پێخۆش بوو.  چاوم لێ بوو تۆ تەختەکەت نەگرتە بۆکان. بۆکانئافەرین!»
دەشکرێت هەستی بەرانبەر  «.تێبینیم کرد تۆ خۆت ئارام کردەوە. سوودیشی هەبوو

بۆکان، پێت چۆن بوو کە سامان خۆی ئارام کردەوە و پارچە »بکەیتە ئاماژەکار: 
 «میکانۆکەی نەگرتە تۆ؟

 سوورەداڵن

وتن لەم بوارەی سوورەدڵ بەکار بێنە بۆ ڕاهێزانی تەنانەت هەنگاوە بچووکەکانی پێشکە
خۆڕاگرییەدا. کاتێک سوورەدڵ دەدەیت بە منداڵێک زۆر گرنگە جەخت بکەیت 

ەوە بەکاری هێناوە، ئەنجامەکەی و خۆئارامکردنەی بۆ هونەری ئەو کردنلەسەر پیادە
شلێر، تێبینم کرد چوویتە دەرێ و ماوەیەک »ی ئایەتیی کەسی بەرانبەر: بەرتەک

ئەم بەشداریی ش ئارامیت پێوە دیارە، دەوەرە یاریت بە قوڕەچەورە کرد. ئێستا
ئەگەر منداڵێک داوای لێ  «.کۆڕەمان بە. هەموومان پێمان خۆشە لەگەڵمان بیت

 کردیت هاوکاریی بکەیت بۆ ئارامبوونەوە، بە سوورەدڵ خەاڵتی بکە. 

 

ی منداڵێک بە سوورەدڵ کردنکە خەاڵت نەوەبیری هەموو پۆلەکەی بهێ خۆش خۆش بە
سوودی هەموو پۆلەکەی تێدایە چونکە ژینگەی فێرکاریمان میهرەبانتر و هێمنتر 
دەبێت. ئاگاداربە لەوەی لە ڕۆژەکەدا هەریەک لە منداڵەکانی پۆلەکە سوورەدڵی 
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بەربکەوێت، هەر یەک لە دەرفەتێکدا. دوور نییە وەها بێت سوورەدڵ بکەیتە خەاڵت 
ری باش لە منداڵێکەوە کە وەکی دیکە ڕەفتاری سەختی هەبێت. بۆ بچووکترین ڕەفتا

 سوورەداڵن لە پاکەتێکی تایبەتدا کۆ دەکرێنەوە. 

 

 چاالکیی دیکە

لە نێو چاالکیی  دووهەمی بابەتەکانی بەشی تێکبەستنئەمەش چەند پێشنیازێک بۆ 
 هەمەجۆری پۆلەکەدا:

ن لە گۆشەیەکدا، بۆ دووهەمگۆشەی خوێندنەوە: ئەو کتێبانەی پەیوەستی بەشی  .1
می. سەرنجیان بۆ فەرمنداڵەکان هان بدە بۆ گفتوگۆی نا ە.منداڵەکان، ڕیز بک

وێنەکانی نێو کتێبەکان ڕابکێشە، بەتایبەتی وێنەکانی ڕوخسار و لەش. پرسیاری 
ئەرێ ساکان هەستی توند بوو؟ »لەوانەی نێو وانەکان لە منداڵەکان بکە:  نێزیک

 «ساکان چی بکات باشە بۆ ئەوەی خۆی ئارام بکاتەوە؟ کە ئارامبۆوە چی کرد؟

سەنتەری کار: منداڵەکان هان بدە، لە دەمی گەماندا، شێوەی هەمەجۆری  .2
تێیدا  منداڵەکان ۆنواندنی وەها بکە کەو خیاریی  هاوکاری بدۆزنەوە. پێشنیازی

تێدا گەش  یپێش کە یارمەتی بێنەسەرنج بدەنە هەستی یەکتر. بارودۆخی وەها 
بێت: ڕێستۆرانت )چێشتخانەی بازاڕ( بە وەستا، شاگرد و میوانەوە. دەفتەری 
پۆست بە پۆستەچی، کارمەندی پۆست و کڕیارەوە. کلینیکی تەندروستی: بە 

 نەخۆشەوە. سیستەر( و پەرستار، دوکتۆر، هاوشیرە )

ەوە. سەرین، خۆئارامکردنگۆشەی ئارام: گۆشەیەکی ژوورەکە تەرخان بکە بۆ  .3
نەرمەلیستۆک، کاخەز و خامەی لێ بێت. لە منداڵەکانی بگەیەنە ئەمە جێی 

 ەوەیە، گەر کەسێکی لێ بێت، بۆمان نییە هەراسانی بکەین.خۆئارامکردن

چاالکیی هونەری: منداڵەکان هان بدە هونەر بکەنە چارەڕێیەک بۆ  .4
دێنە شێالن و گوشین، بۆ  چونکەهەویر و قوڕەچەورە،  یاریی بەەوە. خۆئارامکردن

ئارامبوونەوە زۆر لەبارە. گەمەیەک لێدان و پاڵنان تێدا بێت باش نییە. بۆچوونی 
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دەربڕێنی کەفوکوڵی بە دان بە )ڕێ« دەرکردنبا »چارەڕێی دەڵێت  باو هەیە
ەوە کارێکی باشە، بەاڵم وەها نییە و لە کردنکردەوە( بە مەبەستی ئارام

ی دڕی. داوا لە منداڵەکە بکە، لە بری ئەوەی کردندوائەنجامدا دەبێتە هۆی زیاد
ئەو هەستە بکاتە بابەتی نیگارکێشی و  ێت،بە کردەوە تووڕەبوون دەرببڕ

داوا  ێت.ی ترسناک و دڵشکێن بە وێنە دەرببڕڕووداودەتوانێت ڕەنگکاری. منداڵ 
ڕێز  ێت،لە منداڵەکە بکە باسی وێنەکەت بۆ بکات، گەر پێی خۆش نەبوو لێی بدو

 لەم ویستەی بگرە. تەنها وێنەکارییەکە زۆر جار کافییە.

ساز بکەن دەربارەی هەر یەکێک لەو بابەتانەی لە وانەکاندا  کتێبی پۆل: کتێبێک .5
ە منداڵەکان بکە وێنەی گونجاو بکێشن و تێکستی باسەکە بۆ دێنە بەرباس. داوا ل

منداڵەکانیش تێهەڵکێش  یفۆتۆدەکرێت تۆ داڕێژن، نووسینەوە لەسەر تۆ. 
 بکرێت.

ی بووکەڵەوە، بەسەرهاتێکی خۆیان هێنانبووکەڵە: منداڵەکان هان بدە، بەدەم بەکار .6
ئاسوودەیە بۆ گەشتێکی  -و هەستەکانی پەیوەست بەو ڕووداوە، بگێڕنەوە 
ی بووکەڵەوە فێری هێناندۆزکاریی نێو هەستی توند. منداڵ بەدەم بەکار

ی ئەو هەستانە دەبێت. گەر منداڵەکە الی سەخت بوو باس لە کردنچارە
سەرچاوەی نیگەرانییەکەی خۆی بکات، هانی بدە گفتوگۆ لەگەڵ بووکەڵەکەدا 

 . بکات. جار هەیە منداڵ لەگەڵ بووکەڵەدا باشتر دێتە گۆ

دراما: داستانێک هەڵبژێرە الی منداڵەکان ئاشنا و شیرین بێت و تێیدا خۆڕاگری  .7
بێتە بەرباس. داستانەکە بکەنە شانۆگەری. پاشان لەگەڵ منداڵەکان باس لە 

 ؟هەستی کارەکتارەکان بکەن. خۆڕاگر بوون؟ چۆن؟ چۆن خۆیان ئارام دەکردەوە
 ؟وەیە چی بووئەنجامی ئەو ئارامبوونە

. لە نەوەستان: کتێبی نێو لیستەی کتێبان هەڵبژێرە و بۆ منداڵەکانی بخوێکتێبی دا .8
دا مۆدێل هەیە بۆ پرسیار دەربارەی « ڕێنامەی مامۆستا»هاوپێچەی 

 کارەکتارەکان، ئەم مۆدێالنە بەکار بێنە.
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ەکان بکە چاالکیی فیزیکی بدۆزنەوە کە بەسوودی ڕێنوێنیی منداڵگەمەی دەرەوە:  .9
: بیست جار لە جێی خۆت باز بدە. بە ڕێکی یەپێشنیازیان بدە ئارامبوونەوە بێت.
وە. لە جێی خۆتدا ڕا بکە. ت بدە لە پەنجەی پێت. خۆت بکێشەبچەمێرەوە و دەس

بزاوتنی فرەبارە )چەند جارێک دووبارە بێتەوە( ش بوو ئارامبوونەوەی منداڵی 
توندی بچووک سوودبەخشە. گەر منداڵ کەوتە سەر بزاوتنی وەها کە هەستی 

 .بکەوەاویشتن، ساردیان ڵ بیت، وەک پاڵدان و لێدان و شەقهلەگە

دەمی چێشتان: لە دەمی چێشتاندا منداڵ هان بدە توانای خۆڕاگری پیادە بکەن.   .10
. چاوەڕێ بکە هەتا خۆراک یان نۆشاوت بۆ بەوەدانیشە. ئارام  هێمنبۆ نموونە: 

منداڵەکان هان بدە، بەر لەوەی دانیشن بۆ خۆراک، چەند سکەهەناسەیەک  ێت.د
 ەوە. خۆئارامکردنوەربگرن بە مەبەستی 

 

بکە. هەر  www.cfshildren.orgیت سەردانی سایتی ێگەر لە نموونەی دیکە دەگەڕ
بۆ مامۆستایانە، ئەزموون و دیدی خۆیان  Clent Forumلەم سایتەدا دەرگەی 

 دەربارەی ئەم چاالکییانە ئاڵوگۆڕ بکەن.

 

 کتێب

گەر کتێبی کوردیی لەبارت بۆ ئەم بابەتە دەست کەوت ئاگادارمان بکە بۆ ئەوەی 
 کەسانی دیکەش لێی سوودمەند بن. 

..«.» 
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 خۆڕاگری - دووهەمبەشی 

 

 وانەی یەکەم: هەستی توند
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 چەمک

 توندیی هەست لە جارێکەوە بۆ جارێک دێتە گۆڕین. جار هەیە زۆر توند دەبن.

 

 وشە: هەراسانی، هەستی توند

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

 توندیی هەست لە جارێکەوە بۆ جارێک دێتە گۆڕین، •

لە « توندیی هەست لە جارێکەوە بۆ جارێک دێتە گۆڕین» بتوانێ چەمکی  •
 تاقی بکەنەوە. –جۆراوجۆر هەستی خۆیاندا بەرانبەر دۆخی 

 

 پێداویستی

 لیستۆکی توولەسەگ،  •

 لوولپێچی هێمنۆکە، •

 کەروێشکە ئارامۆکە،  •

 ، ڕێگەی ئارامبوونەوە،6نامەیەک بۆ ماڵەوە، ژمارە  •

لە بەسەرهاتی منداڵەکانەوە کێشراون )بڕوانە خاڵی خۆنواندن  –لیستەی بارودۆخ  •
 و ڕاهێنان(.
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

جڵەوی منداڵ فێر دەکات  کردندەڵی هونەرەکانی لەم وانەیەدا دێنە باس تۆژکاری
توندیی هەست لە ». بۆ تێگەیشتنێکی باشتری چەمکی بگرێتهەستە توندەکانی خۆی 

بەردەوام لەم ڕێنامەیەدا دووپات دەبێتەوە. هەر « جارێکەوە بۆ جارێک دێتە گۆڕین
وەی منداڵ فێر بێت، لە ڕێی لێرەشدا بناخەی وانەکانی داهاتووش دادەڕێژرێ بە

 ەکانی خۆڕاگرییەوە، هەستە توندەکانی خۆی ڕێک بخات.هونەر

 

 لە ماوەی هەفتەکەدا لێ بدەن بۆ ئەوەی هەمووتان لێی ڕابێن.« بەوە گۆرانیی ئارام»

 

 دەستپێک

هەتا ئێستا زۆر شت فێربووین دەربارەی هەست و دەڕبڕینی پەرۆشی. هەموو 
کە  نەوە)نموونە لە کردەوە منداڵەکان خۆیان بێ یەکترمان داوە.ڕۆژێکیش یارمەتیی 

 (.خۆت تێبینیت کردوون

ئێستاش زیاتر باس لە هەست دەکەین، بەتایبەتی هەستی توند. وەرن بیر لە خەم 
 نێزیک)هەردوو دەستت لە یەک  ێت.کەمێک خەمگین بدەشێت بکەینەوە. مرۆڤ 

)هەردوو باڵت بێت  لەوانەیشە زۆر خەمگین (.و مەودایەکی کورت پێشان بدە بکەوە
هەستی  ێت،کاتێک مرۆڤ زۆر خەمگین ب (.وەک نیشانەیەک بۆ فرەوانی بکەوە

هێدی هێدی  لوولپێچ توندی هەیە. توولەی جرپن و لوولپێچی هێمنۆکە میوانی ئێمەن.
یکاتە هەڵبەز و وەڕین. لوولپێچ لەرزی ەسەر لە بەرگەکەی خۆی دەردێنێت. توولە د

 دێ و خێرا دەچێتەوە بەرگەکەی خۆی. لێ

 

 لوولپێچ وەرە دەرێ، گەمان دەکەین بەیەکەوە. دەڵێت:توولە دەوەڕێ و 

 الیەکەوە. بخە  بووکەڵەکان
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ئەدی لوولپێچ هەست  (.؟ )زۆر شادە، دڵگەرمەتوولە هەست بە چی بکاتدەبێت  -1
؟ )هەردوو پێت وایە هەستیان توندە (.)زۆر ترساوە، نیگەرانەبە چی دەکات؟ 

؟ بە کام نیشانەدا دەزانیت هەستیان توندە (.ئەرێ هەستیان توندە –. بکەوەباڵت 
 (.و دەچێتەوە بەرگەکەی خۆی ت. لوولپێچ دەلەرزێتو دەوەڕێ ت)توولە هەڵدەبزێ

 

دروستە. ڕەفتاری مرۆڤ پێشانی دەدات ئەو کەسە هەستی چۆنە. ئێمە تێبینیمان کرد 
. ئێمە بە هەمان شێوە دەتوانین تلوولپێچ دەلەرزێ ت،و دەوەڕێ تتوولە هەڵدەبەزێ

 هەستەکانی خۆمان دیاری بکەین.

 

 چیرۆک و گفتوگۆ
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ئەمە تانیایە. تانیا خەریکە قەیتانی پێاڵوەکەی خۆی ببەستێ  (.)فۆتۆی تانیا پێشان بدە
ساز  ێت،بەاڵم لەوە ناچێت بۆی ساز بێت. هەوڵی دا قەیتانی پێاڵوی چەپ ببەست

نەبوو، فڕێی دایە پشتەوە. ئێستا خەریکی پێاڵوی ڕاستە. ئەمیشی بۆ ناچێتە سەر. تانیا 
 دایە گریان. 

تانیا  - بکەوە)هەردوو باڵت کامە نیشانە پێشانی دەدات تانیا هەستی توندە؟  -2
 (.پێالوەکەی فڕێ دا. تانیا دەگری

)بەستنی بۆ نا؟  )نا(ئایە تانیا کارێکی باشی کرد کە پێاڵوەکەی فڕێ دا؟  -3
 (.قەیتانەکی ئاسانتر نەکرد. لەوانەیش بوو بەر کەسێک بکەوێت

کە تۆ خەریکی کارێک دەبێت کاتێک دروست « هەراسانی»تانیا هەراسانە. هەستی 
وێنەیەک دەتەوێت بۆ نموونە  بیت بەاڵم زۆر سەخت بێت و بە تۆ ساز نەبێت.

 ەراسان دەبیت دەست هەڵگرە.تێکبەستی و بۆت ناچێتە سەر. هەر زانیت خەریکە ه

. بەسەرهاتێکیان بۆ بگێڕەوە بکەوە)هەردوو باڵت بابێنە سەر باسی هەستی دیکە توند. 
دەربارەی هەستێکی دیکەی توند بێت نەک هەراسانی، بۆ نموونە تووڕیی یان 

 : خەمگینی(

 .---------------بووم چونکە  -----------------بیرم دێ جارێک زۆر 

دەی توولە سەرەی تۆیە، ئافەرین بۆ ئەوەی دەست  بەرز دەکاتەوە.توولە چنگ 
 هەڵدەبڕیت. 

 جارێک لە باخێک ون بووم، زۆر ترسام. توولە:

 

)ئەگەر  ێت؟هەستی تێیدا توند بووب کێ بەسەرهاتێکی خۆی دەگێڕێتەوە بۆمان -4
گەرنا کاتتان هەیە کەروێشکە ئارامۆکە لە نێویاندا بگێڕە و کت بدە بە هەموویان، 

 (.دەرفەت بدە چەند کەسێکیان
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 خۆنواندن و ڕاهێنان

وەرن یارییەک بکەین بۆ تێگەیشتنی هەستی توند. من دۆخێک باس دەکەم و ئێوە 
 بۆم باس بکەن هەستتان توندە یان نەرم. 

 

چاکەتەکەم تەڕبووە و قۆپچەکانیم بۆ  (.)پێشانی منداڵەکانی بدەەم. دەستپێدەکمن 
 (.ەوبکە نێزیک)هەردوو دەستت لە یەک ناکرێتەوە. ئەمە کەمێک هەراسانم دەکات. 

)هەردوو بۆ نادۆزرێتەوە. تەواو دوا کەوتم بۆ کار.  ەکەم(ـ)ماشێن گەڕۆکسویچی 
 زۆر هەراسان بووم. (.بکەوەباڵت 

 

 (.گەر پێویستی کرد بیان گونجێنە)ئەوجا نۆرەی منداڵەکانە. ئەمانە سیناریۆن، 
مرۆڤی جۆراوجۆر هەستی جۆراوجۆریان دەربارەی هەمان دەشێت لەبیرتان بێت، 

دروست دەبێت هەردوو لە ال  بابەت هەبێت. ئەگەر دەزانیت هەستێکی نەرمت
دروست لە ال  گەر هەستی توندت (.)پێشانی بدە. بکەوە نێزیکدەست لەیەک 

 (.)پێشانی بدە. بکەوەدەبێت هەردوو باڵت 

 بوون( ی خۆت بێت؟گەر ئەمڕۆ ساڵڕۆژ )جەژنی لەدایک چەند شاد دەبیت •

 چەند شاد دەبیت گەر دۆستەکەت بزەیەک پێشکەشی تۆ بکات؟ •

 بچووکبێتەوە پێت؟ جوانەکەت هەرە ت گەر پانتۆڵەیچەند خەمگین دەب •

 چەند خەمگین دەبیت گەر دۆستە خۆشەویستەکەت سەفەری دوور بکات؟ •

 ترست لێ دەنیشێت گەر سەگێکی گەورە تۆ بلێسێتەوە؟چەند  •

 تۆوە بتەقێتەوە؟ ت گەر لەناکاو باڵۆنێک لە تەنیشتچەند ترست لێ دەنیشێ •

 چەند هەراسان دەبیت گەر گۆرەوییەکت بۆ لە پێ نەکرێت؟ •
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چەند هەراسان دەبیت گەر هەر هەوڵێکی زۆر بدەیت بەاڵم پاکەتی  •
 لیستۆکانت بۆ نەکرێتەوە؟

 

 ئەنجامگیری

ئەمڕۆ فێربووین کە جار هەیە هەستمان توندە. فێری ئەوەش بووین کاتێک هەوڵی 
 کارێک سەخت بدەین و بۆمان ساز نەبێت، هەراسان دەبین.

 

 بۆ ماڵەوە

 : ئارامبوونەوە.6نامەی  -نامەیەک بۆ ماڵەوە 

 

 گواستنەوەی زانیار

ی هەستەکان، پێوەندی نێوان ڕەفتار و هەست کردنمنداڵەکان فێر بکە، بە دیاری
منداڵێکی هەراسان دەبێت. ڕەفتارەکەی خۆی بۆ  سەرنج بدەبدۆزنەوە. بۆ نموونە 

 «.دەکەم تۆ سەرنجت ڕاگرتووە و فڵچەی بۆیەکەت داناوە یتێبینی»: بکەوەڕوون 
زوو،  «.لەوە دەچێت هەست بە هەراسانی بکەیت»ڕەفتارەکە ببەستەوە بە هەستەوە: 

 بەر لەوەی هەستی منداڵەکە سەر بکات، بچۆرە باسەکەیەوە.

 

 ی دیکەیچاالک

بەدەم خوێندنەوەی چیرۆکەوە، سەرنجی منداڵەکان ڕاکێشە بۆ کارەکتارێکی نێو 
 چیرۆک کە هەستی توند پێشان بدات. 
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 خۆڕاگری - دووهەمبەشی 

 

 ەوەی هەستی توندکردن: ئارامدووهەموانەی 
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 چەمک

ەکانی هونەرپەنا بەرێتە بەر دەتوانێت منداڵ، بۆ خۆڕاگری و کۆنترۆڵی هەستی توند، 
 ئارام»ی هەست، سکەهەناسە )هەناسەی قووڵ(، ژماردن و بە خۆ گوتن: کردندیاری
 «. بەوە

 

 بەوە وشە: ئارام

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

 سکەهەناسە چۆنە، •

 بکات. و ئەوجا پیادەشی ڕێگەی ئارامبوونەوە دیاری بکات •

 

 پێداویستی

 پۆستەری ئارامبوونەوە و سوورەداڵن •

 توولەی جرپن و لوولپێچی هێمنۆکە •

لە بەسەرهاتی منداڵەکانەوە کێشراون )بڕوانە خاڵی خۆنواندن  –لیستەی بارودۆخ  •
 و ڕاهێنان(.

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 و خۆڕاگر ەکانی ئارامبوونە یارمەتیی منداڵ دەدەن کۆنترۆڵی هەستی توند بکەنهونەر
بە لەوەی  انە ئاگادارهونەری ئەو کردنبن. کاتێک ڕێنوێنییان دەکەیت ڕووەو پیادە
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، ڕینوێنی کرد ی. گەر هەست سەرنەکات هەستی سەربێت  منداڵەکە هۆشدار
 ور نییە دۆخەکە گەرمتر بکات.وسەخت دەبێت و د

 ینائەمیان هەیە ئەویلەم وانەیەدا منداڵ فێری سێ چارەڕێی ئارامبوونەوە دەبن. هەیە 
باشتر یان ئاسانترە. سکەهەناسە یارمەتیی دابەزینی فشاری خوێن و پەلەی لە ال 

لێدانی دڵ دەدات، بەمانەش لەش ئارام دەبێتەوە. بەپێچەوانەش، هەناسەی لووت و 
هەناسەی سنگ لەوانەیە هەستی منداڵەکە گەرمتر بکات. بۆ دڵنیابوون لەوەی تۆ 

وشەکانی «. ڕێنامەی مامۆستا»وست بەکار بێنیت بگەڕێوە بۆ تەکنیک و نیشانەی در
 دا دەبێت گۆرانییەکە بزانن.سێهەمفێری منداڵەکان بکە. لە وانەی « گۆرانیی ئارامی»

 

 دەستپێک

ات، لوولپێچ لە پشت خۆتەوە چاوەڕێ بێت. توولە دەوەڕێت، مڕەی دەستپێدەک)توولە 
)توولە شتێک بە گوێی  چی دەکەیت؟ئەوە چییە توولە، هەست بە  (.دێ و هەراسانە
  بۆ هەراسانیت؟ (.تۆدا دەمڕێنێت

 من ئێسکێکم لە جێیەک ناشتووە، ئێستا نایەتەوە بیرم کوێیە.توولە: 

سەر سکت بۆ ئەوەی هەستی خۆت بخە  دەست :لوولپێچ )لە پشت تۆوە دێتە پێش(
 دیاری بکەیت. 

 «. بەوە ئارام»بە خۆت بڵێ: لوولپێچ: 

 (.ە)توولە وردە وردە ئارام دەبێتەو .بەوە ئارامتوولە: 

 

ئەوە ڕێگەیەکی باشە بۆ ئارامبوونەوە. سوپاس بۆ تۆ لوولپێچ کە ئەم ڕێگەیەت پێشانی 
)پێشانی توولە و پێشانی ئێمەش دا. دەی هەموومان دەست دەخەینە سەر سکمان. 

  (.«بەوە ئارام»)تۆش لەگەڵ منداڵەکان بڵێ  «بەوە ئارام» :بە خۆمان دەڵێین (.بدە

 (.)توولە سکەهەناسە دەدات من ڕێگەیەکی دیکەش دەزانم! سکەهەناسە بدە.توولە: 
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 ...5... 4... 3... 2... 1لوولپێچ )بە هێمنی هەتا پێنج دەژمێرێت(: 

 

ەوە. ئادەی خۆئارامکردنژماردنیش، بۆ کەسێکی هەستی توندی هەبێت، ڕێگەیەکە بۆ 
  لوولپێجدا بە ئارامی هەتا پێنج دەژمێرن(.)منداڵەکان لەگەڵ با تاقی بکەینەوە. 

چەند باشە! توولە پاش ئارامبوونەوە،  (.)توولە قسەیەک بە گوێی تۆدا دەچرپێنێت
دەتوانێت بیر بکاتەوە و ئێستا هاتەوە بیری ئێسکەکەی لە کوێ ناشتووە. سوپاس بۆ 

م بکەینەوە. بە هەردووکتان، توولە و لوولپێچ، کەوا پێشانی ئێمەتان دا چۆن خۆمان ئارا
 هیوای دیدار. بەخێر بچن.

جاری پێشوو باسمان لە هەستی توند کرد. ئەمڕۆ باس لەوە دەکەین چی بکەین باشە 
کاتێک هەستی توندی وەک هەراسانیمان دەبێت. توولە و لوولپێچ پێشانیان داین چۆن 
بە دەست خستنە سەر سک هەستەکە دیاری دەکەین و سێ ڕێگەشیان پێشان داین 

 ئەم پۆستەرانەش بیرمان تیژ دەکەنەوە. (.)ئاماژە بە پۆستەرەکان بکە ە.ئارامبوونەو بۆ

 )دەستکێ دێتەوە بیری چۆن هەست لە لەشی خۆماندا دیاری دەکەین؟  -1
 (.سەر سکتبخە 

)بەدەم  چی بوون؟ تەوە، کێ دەزانێخۆئارامکردنسێ چارەڕیمان هەبوو بۆ  -2
 نخۆ بڵێ ئاماژە بە پۆستەرەکان بکە. بەالیەن منداڵەکانەوە تۆ  یان لەکردنباس
 (.، سکەهەناسە. ژماردن بە دەنگی بیستراو«وهبە ئارام»

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

ئەمە تابانە. بۆیەکە لە دەستی تابان ترازا و بە نیگارەکەدا  (.فۆتۆی تابان پێشان بدە)
لەگەڵ ڕژا. تابان بە سکەهەناسە خۆی ئارام دەکاتەوە. دەستی خستۆتە سەر سکی. 

 ێت.تابان بە ئارامی هەناسە بە لووت هەڵدەمژ ێت.هەڵمژیندا سکی دەردەپەڕهەناسە
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وەرن خۆمان فێری سکەهەناسە بکەین. ناوک ڕێک ناوەڕاستی سکە. دەست دانان 
لەسەر ناوک یارمەتیت دەدات هەستی خۆت دیاری بکەیت. جگە لەوەش پێشانت 

ە دروست بێت یان نا. بەر لەوەی دەدات گەر جۆری هەناسەکەت بۆ ئارامبوونەو
)سنگت بەرز ڕاگرە، بێینە سەر سکەهەناسەی دروست چەوتەکەیان ڕوون دەکەینەوە. 

ئەوجا شێوەی  (.هەناسەیەک بە لووت وەرگرە و هەناسە ڕاگرە ماسوولکە گرژ بکە،
سەر سکت بۆ ئەوەی بخە  )سکەهەناسە پێشان بدە. دەستدروست پێشان دەدەین. 

سەر سکت. بخە  ئەوجا سەرەی ئێوەیە. دەستت (.بزاوتنی سکت ببیننمنداڵەکان 
وەها وەرگرە کە سکت، کاتێک هەناسە وەردەگریت، دەرپەڕێت بۆ دەرەوە و ە هەناس

کاتێک هەناسە دەدەیت بچێت بە ناودا. هەناسە بە ئارامی لە لووتەوە وەرگرە و لە 
)منداڵەکان خەریکی . هێندە ئارام بێت کە دەنگی نەیەتدەبێت دەمەوە دەرکە. 

سکەهەناسەن( کێ هەست بە بزاوتنی سکی دەکات لە کاتی سکەهەناسەدا؟ دەی، 
 (.سکەهەناسە دووبارە دەکەینەوە. )منداڵەکان دووبارەی دەکەنەوە
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وەک لوولپێچی هێمنۆکە دەنگ هێمن بێت. «. بەوە ئارام»ئەوجا دێنە سەر گوتنەوەی 
ئێستا بە دەنگەوە لە یەک هەتا چوار دەژمێرین:  (.)لەگەڵ منداڵەکان پیادەی بکەن

1 ...2 ...3 ...4... 

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

ئەمڕۆ خۆمان فێر دەکەین کاتێک هەستی توندمان هەبوو چۆن خۆمان ئارام بکەینەوە. 
فریای پاس )ئۆتۆبوس( ـەکە  سەر سکت و بڵێ(:بخە  )دەستەم. دەستپێدەکمن 

سکەهەناسە دەبێت نەکەوتم و بۆ کار دوا دەکەوم. هەست بە هەراسانی دەکەم. 
 ئەوجا سەرەی ئێوەیە هەمان کار بکەن.  (.)پێشانی بدەوەرگرم. 

هەموو منداڵێک لەتەک تۆدا ڕادەوەستێت و ڕوو لە پۆلەکە دەکات. ڕێنوێنییان بکە 
سەر سکت، باسی بکە هەست بە چی دەکەیت، ە بخ هەنگاوەکان بگرنە بەر: دەست

 پێشانی بدە چۆن خۆت ئارام دەکەیتەوە. بۆ نموونە:

 ناتوانیت قۆپچەکانی کراسەکەت دابخەیت. •

 یەکێک هات و ناوێکی ناجۆری لێ نایت. •

خوشکەکەت ڕێت پێ نادات سەیری بەرنامەکەی خۆت بکەیت لە  •
 تەلەڤیزیۆندا.

 وێت.سبەی ساڵڕۆژی تۆیە و خەوت لێ ناکە •

 لە بازاڕدا لە دایکوباوکت ون بوویت. •

 

 ئەنجامگیری

ەوە کرد. ئادەی بەیەکەوە ڕیزیان خۆئارامکردنئەمڕۆ خۆمان فێری چەند شێوازێکی 
هەستی توند  (.)ئاماژە بە پۆستەرەکان بکە و لەگەڵ منداڵەکاندا ناویان بێنەدەکەین. 
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بەاڵم مرۆڤ کاتێک هەستی توند دەیگرێت سەختە بزانێت چی  ە.دیاردەیەکی دروست
باشە بیکات. ئارامبوونە یارمەتیمان دەدات دیسان بیربکەینەوە. هەر زوو کە هەستی 

ەوە، گەر زوو دەست پێ بکەیت کارەکە خۆئارامکردندەست بکە بە  تتوند دەتگرێ
ە پۆلدا، لە دەرەوە لە ەوە، لێرە لخۆئارامکردنئاسانتر دەبێت. دەتوانیت چارەڕێکانی 

باخی گەمەدا و لە ماڵیشەوە، بەکار بێنیت. گەر بزانم تۆ خەریکیت خۆت ئارام 
هۆی دەبێت دەکەیتەوە سوورەداڵنت دەدەمێ و بۆیشت ڕوون دەکەمەوە بۆچی. 

 خەاڵتەکەت لەبیر بێت و پاشان باسی لێ بکەین. 

 

 گواستنەوەی زانیار

ەوەی خۆئارامکردنگەر منداڵێک تەکنیکی  ەوە.خۆئارامکردنەکان بکە بۆ ڕێنوێنیی منداڵ
شیالن، »ڕوونیشی بکەیتەوە: بێت  بەکار هێنا بە سوورەداڵن خەاڵتی بکە. لەبیرت

ەکەت شکا بە سکەهەناسە خۆت ئارام کردەوە. فەرموو پێنووستێبینم کرد کاتێک 
ە دەرەوەن و کاتێک منداڵ چاالکییان گەرمە، بۆ نموونە کاتێک ل «.ئەمە سوورەدڵ

ەوە بۆ کاتی پۆلگۆڕینیش خۆئارامکردندێنە پۆلەوە، سکەهەناسەیان پێ بکە. 
 سوودبەخشە، هەم پێش هەم لە کاتی گۆڕینەکەدا و هەم پاشان. 
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 خۆڕاگری - دووهەمبەشی 

 

 ەوەی هەستی توندکردن: چارەڕێی دیکە بۆ ئارامسێهەموانەی 
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 چەمک

ەوەی هەستی توند چارەڕێی جۆراوجۆری هەیە. هەرکەسەو چارەڕێی خۆی کردنئارام
 هەیە. 

 

 «چاالک»وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ بزانێت:

 ەوەی هەستی توند. کردنچارەڕێی جۆراوجۆر هەیە بۆ ئارام •

 ەوەی کە دەیزانێت، بێتەوە یاد. خۆئارامکردنچارەڕێیەکی  •

 باسی هەستی توندی خۆی الی کەسێکی گەورەساڵ بکات. •

 

 پێداویستی

 ەوەخۆئارامکردنپۆستەرەکانی  •

 و سیدیژەن« هەنگاو بە هەنگاوگۆرانیی »سیدیی  •

 توولەی جرپن •

 لوولپێچی هێمنۆکە •

 کەروێشکە ئارامۆکە •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی خۆخافاڵندن بەکار دێنن. بۆ نموونە کارێکی ئارام، کارێکی هونەرمنداڵ زۆر جار 
 ەگەورەساڵێکدا بە نیازی یارمەتیی وەرگرتن. بۆچوونی باو هەیچاالک یان قسە لەگەڵ 

دان بە دەربڕێنی کەفوکوڵی بە کردەوە( بە )ڕێ« با دەرکردن»چارەڕێی دەڵێت 
ەوە کارێکی باشە، بەاڵم وەها نییە و لە دوائەنجامدا دەبێتە هۆی کردنمەبەستی ئارام

 ی دڕی.کردنزیاد

دیاری بکات کە بەکاریان  انەگەچارئەو ڕێ تلەم وانەیەدا منداڵ هان دەدەرێ
بەرەو  ڕێنوێنیی منداڵەوەی دەمی هەستی توند. خۆئارامکردندەهێنێت بۆ 

یان هەبێت، یارمەتییان دەدات بەرتەکانە بەر لەوەی هونەرێکی ئارامی ئەو کردنپیادە
 باشتر هەستەکانی خۆیان کۆنترۆڵ بکەن.

تێدایە بۆ منداڵ بەشداریی تێدا ئەم وانەیە دوو کارت دەگرێتەوە و سێ دەرفەتی 
بۆ ئەوەی منداڵ دەرفەتی  بکەن. وەها باشە تۆیش بە دوو ڕۆژ ئەم وانەیە بڵێیتەوە

تەواویان هەبێت توانای خۆیان لە بواری خۆڕاگریدا دیاری بکەن و هەروەها باسی لێ 
 بکەن.

 

 دەستپێک

 ەوەی کاتی هەستی توند. خۆئارامکردنوانەی پێشوو فێری چەند چارەڕێیەک بووین بۆ 

کان چارە)کاتێک منداڵەکان ناوی ڕێگەەوەی لە بیرە؟ خۆئارامکردنکێ چارەڕێی 
سەر سکت، لەگەڵ خۆتدا بڵێ: بخە  دەست -دەهێنن تۆ ئاماژە بە پۆستەرەکانیان بکە 

 (.ژماردن سەی قووڵ بدە، بە دەنگەوە بکەوە، سکەهەنا«بەوە ئارام»
 

گەر دەزانیت ئامادە نین بۆ گۆرانی گوتن  بڵێین.« بەوە ئارام»دەی وەرن گۆرانیی 
 ئەوا گۆرانییەکە لێ بدە و با منداڵەکان گوێ ڕادێرن.
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ەوەی هەستی توند باشن. کردنئەمڕۆ باس لە چارەڕێی دیکە دەکەین کە بۆ ئارام
)توولە توولەی جرپن دیسان میوانمانە. توولە دەیەوێت شتێکمان بۆ باس بکات. 

توولە کاتێک کە تووڕە دەبێت دەچێتە دەرێ و لە  (.تدا دەچرپێنێقسەیەک بە گوێت
هەتا هەستی سارد  کەلوپەلەدەکات. خەریکی ڕاکەڕاکە و ڕاوە یاریی  باخەکەدا
 دەبێتەوە. 

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

 
 

وەک توولەی جرپن  تهەستی توند دەیگرێ کئەمڕۆ باس لە ژینۆ دەکەین. ژینۆ کاتێ
ژینۆ زۆر خەمگینە چونکە بڕیاربوو برادەرەکەی  (.بدە)فۆتۆی ژینۆ پێشان دەکات. 

بێت و گەمەی لەگەڵ بکات بەاڵم نەخۆش کەوت و نەهات. ژینۆ بڕیاری دا بچێتە 
تا لە دەرەوەیە و تۆپ لە زەوی دەدات. هەموو لەشی گەرم بووە. وەک ەدەرێ. ئەو

لەسەر  چاالکی دەکات و سەرنجی داوەتە ئەوەی چەند جار تۆپەکە تۆپەکە هەست بە
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یەک هەڵدەبەزێت. ئەوجا تێبینی دەکات کە هەستی خەمگینی خەریکە بەری دەدات 
 تۆپ کرد.  یاریی بەو هەموو گیانی پڕە لە وزە. ماوەیەکی باش لە دەرەوە 

 

ژینۆ، کە زانی برادەرەکەی ناتوانێت بێت و گەمەی لەگەڵ بکات، هەستی بە چی  -1
 (.)خەمگینیکرد؟ 

 

یاریی )چووە دەرێ و ەستی خەمگینیی خۆی بکات؟ چی کرد بۆ ئەوەی چارەی ه -2
 (.تۆپ کرد بە
 

پاش ئەوەی ماوەیەک تەپەتەپی بە تۆپەکە کرد، چ هەستێک لە لەشیدا دروست  -3
ببێتە چارەڕێیەکی دەشێت کەواتە چاالکیی لەش  (.)لەشی گەرم و چاالکەبوو؟ 

 ەوەی هەستی توند. کردنباش بۆ ئارام

 

 (.)سەرنجدەر و شادپاش تەپەتەپ بە تۆپەکە هەستی بە چی کرد؟  -4
 

)داویان لێ بکە ناوی ناوی چەند چاالکییەکی دیکە بێنێت؟ دەتوانێت کێ  -5
  (.ی دیکە بێننیچاالک

 

چاالکیی لەش یارمەتیمان دەدات خۆڕاگربین. شتی دیکەش هەیە مرۆڤ بیکات. 
، خۆی مۆسیقا لە گرتنمیکانۆ و گوێ یاریی بەمنداڵ هەیە لە چارەڕێی دیکەی وەک 

 سەگ یان پشیلەکەی خۆی دەکات. یاریی لەگەڵئارام دەکاتەوە. هەیە 
وەرن باس لە شتێکی دیکە بکەین کە دەست بدات بۆ خۆڕاگری. ئەمە گۆرانە. 

  (.)فۆتۆی گۆران پێشان بدە
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 (.گۆران چی دەکات؟ )قسە لەگەڵ کەسێکی گەورەساڵ دەکات -6
لەگەڵ کەسێکی گەورەساڵدا دەربارەی هەستی توندی خۆت کارێکی  کردنقسە

لە منداڵێکی گەورەتر ترساوە و ئەوەتا بۆ  فێرگەباشە. گۆران لە مەیدانی 
مامۆستاکەی خۆی باس دەکات. ئێستا، پاش ئەوەی هەستی خۆی بۆ مامۆستا 

 باس کرد، ئارام بۆتەوە.

لە ال  کە بتوانیت باسی هەستی خۆتی بکەوەئادەی بیر لە کەسێکی گەورەساڵ  -7
سەرە لە نێو منداڵەکاندا ڕادەست بکە و  بکەیت. کەروێشکە ئارامۆکە بە

سەرەی خۆیدا ناوی کەسێکی گەورەساڵ بێنێ کە کاتی ە هەریەکەیان ل
 بکات. لە ال  هەستگەرمی قسەی

منداڵ هەیە پێی خۆشە کەسێکی گەورەساڵ چیرۆکی بۆ بخوێنێتەوە. هەیە الی 
کەسێکی دیکە بکات. خەریکبوون لەگەڵ کەسێکی دیکە  یاریی لەگەڵشە با

 دەبێتە یاریدەر بۆ خۆڕاگری.
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 خۆنواندن و ڕاهێنان

 بۆ زارۆخانە

ئێستا هەر یەک لە ئێوە بیر لەو ساتانە بکاتەوە کە تێیدا هەستی توند دەبێت. کامە 
سەرە لە  ئارامۆکە بەچاالکی یارمەتیی دەدات بۆ ئەوەی ئارام بێتەوە. ئەوا کەروێشکە 

نێوتاندا دەگەڕێت. کە سەرە دێتە سەر تۆ باسی یەکێک لەو کارانە بکە کە دەبنە 
 ەوە.خۆئارامکردنیاریدەرەت بۆ 

  سەالم لوولپێچ. دیارە پێت خۆشە تۆ دەست پێ بکەیت. (.)لوولپێچ سەری دەر دێنێت

بکەم. ئەوسا من پێم خۆشە هەستی خۆم الی دایکم باس  (.اتدەستپێدەک)لوولپێچ 
 هەست بە ئارامی دەکەم. 

 

)ئارامۆکە ڕادەست بکە. ئاماژە  ات؟دەستپێدەککێ )ئەوجا نۆرەی منداڵەکانە. دەی،( 
ئەمەیان ڕێک » «.ئەمە لە وەاڵمەکەی لوولپێچ دەچوو»بە وەاڵمە وێکچووەکان بکە: 

 (.«وەک توولەی جرپن بە بزاوتنی لەش چارەی دەکات

 

 بۆ منداڵی وردتر

السایی بکەین. هەر یەک لە ئێوە بیر لەو ساتانە بکاتەوە کە تێیدا هەستی  ییاریوەرن 
توند دەبێت. کامە چاالکی یارمەتیی دەدات بۆ ئەوەی ئارام بێتەوە، باسی بکات. 

 ئێمەش السایی ئەو باسە دەکەینەوە. 

ەوەی گفتوگۆیەکی کردنپێشانی منداڵەکانی بدە. لوولپێچ دێتە پێش و دەکەوێتە السایی
 دوانتان. دوو منداڵ بێنە پێش و باسەکە هەڵبێنن. 
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جار هەیە کە دەزانم کاتم نییە هەموو کارەکانم بکەم تەواو هەراسان دەبم. ئەوسا 
 قسە لەگەڵ دۆستێک دەکەم. 

 

ڕێ بدە منداڵەکان بکەونە کار. منداڵ السایی چاالکییەکان بکەنەوە. هەموو منداڵێک 
نەهێنا،  یڵهێنانی چاالکییەکە. گەر کەس هەڵدیکە دیاری دەکات بۆ هەدوو منداڵی 

منداڵەکە خۆی باسی چاالکییەکە دەکات. بەمەش یارییەکە خێراتر دەڕوات. ئاماژە بە 
ئەمیان، ڕێک وەک من، قسەی لەگەڵ »وەاڵمە وێکچووەکانی منداڵەکان بکە. 

ئەمەیان ڕێک وەک توولەی جرپن بە بزاوتنی لەش چارەی » «.دۆستێک کرد
 «.دەکات

 

 ئەنجامگیری

ئەمڕۆ فێربووین کە چەندین چارەڕێی جودا هەیە بۆ خۆڕاگری. کاتێک تێبینی 
بۆ  بدۆزەوەەوە خۆئارامکردندەکەیت کە هەستی توند دایگرتوویت، چارەڕییەکی 

 ئەوەی هەستت باش بێتەوە.

 

ەوە سوورەدڵت دەدەمێ و تۆش یکیت خۆت ئارام دەکەیتگەر تێبینی بکەم تۆ خەر
پاکەتی پۆلەوە. پاشان لێت دەپرسمەوە بزانم لەبیرتە سوورەداڵنت لەبەرچی  بیخە

 ەوەی هەر یەک لە ئێمە سوودی هەموو پۆلەکەی تێدایە. خۆئارامکردنوەرگرت. 

  



Second Step, Preschool / Kindergarten 

118 

 گواستنەوەی زانیار

یارمەتیی منداڵەکان بدە، هەر زوو کە نیشانەکانی هەستی توندیان تێدا ئاشکرا دەبێت، 
بۆ ئارامبوونەوەی  یەچارەڕێ ئەمچارەڕێیەک بدۆزنەوە. گەر تۆیش لێت ئاشکرا بوو کە 

دەست دەدات، الی منداڵەکە باسی بکە. بە سوورەداڵن خەاڵتی ئەو  ەمنداڵ ئەو
یادیان کە  نەوەەوە پیادە دەکەن و بیهێخۆئارامکردنەکانی هونەرمندااڵنە بکە کە 

  ەوە سوودی بۆ هەموو پۆلەکە هەیە.خۆئارامکردن

 

 چاالکیی دیکە

یارمەتیی منداڵەکان بدە وێنەی شتێک بکێشن کە پێی ئارام ببنەوە. گەر منداڵی 
داوای لێ بکە یەک دوو وشە لە ژێدەری وێنەکەدا  تتێدایە فێری نووسین بووبێ

. وێنەکان بنێرەوە بۆ خێزانی بنووسەوەئەوانەی دیکە بیڵێن و تۆ بۆیان  بنووسێت.
 منداڵەکان بۆ ئەوەی بیکەنە پۆستەر.

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

بەر لەوەی  ێت،تێبینی بکە کە چاالکی هەیە یارمەتیت دەدات بۆ خۆڕاگری. لەبیرت ب
هەستەکە زاڵ بێت، یەکێک لەوان چارەڕێ پیادە بکەیت. چاالکیی فیزیکی سوودی 

ی لەش ئازاد دەکات و بەوەش  endorphinئێندۆرفین  چونکە -تایبەتی هەیە 
 هەست بە خاوی و شادی دەکەیت. 
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 خۆڕاگری - دووهەمبەشی 

 

 وانەی چوارەم: چارەی چاوەڕوانی
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 چەمک

ەوە یاریدەرێکی باشن بۆ کۆنترۆڵی دڵگەرمی. ئەمەش خۆئارامکردنەکانی هونەر
 هەستێکە لە دەمی چاوەڕوانیدا سەر هەڵدەدات.

 

 «چاوەڕوانی، دڵگەرمی»وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

 ەوە پیادە بکات،خۆئارامکردنبەدەم چاوەڕوانییەوە چارەڕێی  •

خافاڵندن( بدۆزێتەوە و پیادە ەوە )خۆخۆئارامکردنەکانی هونەربەدەم چاوەڕوانییەوە  •
 بکات.

 

 پێداویستی

 توولەی جرپن و لوولپێچی هێمنۆکە و کەروێشکە ئارامۆکە •

 ەوەخۆئارامکردنپۆستەرەکانی  •

 کاخەز و خامەی ڕەنگین )بۆ منداڵی ورد(. •

 ، چاوەڕوانی7نامەیەک بۆ ماڵەوە، ژمارە  •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ڕاگری. تۆژکاریی بواری توانای چاوەڕوانی یان توانای چاوەڕوانی بەشێکی گرنگە لە خۆ
پیشانی داوە کە ئەو منداڵەی توانای  - delay of gratification« خرانی دابینبوونوە»
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چاوەڕوانیی تێدا بەهێز بێت پاشان لە پلەکانی ناوەندیدا بەهرەدارتر و هەروەها لە 
 هەرزەکاریدا توانای جڤاکیی گەشترە.هەراشی و دەمی 

خافاڵندنی ڕوانیی خۆیان بەهێزتر بکەن بە خۆدەتوانن فێربن توانای چاوەمنداڵ 
گۆرانیی »بە چاالکیی دیکەوە. لە ماوەی هەفتەکەدا  کردنخەیاڵبازانە یان خۆخەریک

  لێ بدەن بۆ ئەوەی هەمووتان ئاشنای بن.« تووڕەیی

 

 دەستپێک

پەلەیەتی بۆ  -ە توولەی جرپن لە پشت لوولپێچەوە لە سەرەدا بێت بۆ خواردن. توول
و پەلەیەتی  توولە زۆری برسییەبێسرەوت و بەبۆڵەیە. لوولپێچ زۆر ئارامە.  –خواردن 

سەر شانی لوولپێچەوە توولە پاڵ دەنێت و لە بەاڵم لوولپێچ لە پێشەوەیە. ە.بۆ خواردنەک
لە جێی خۆتدا ڕاوەستیت و چاوەڕێی نۆرەی دەبێت توولە سەیری خواردنەکە دەکات. 

 خۆت بکەیت. 

 من زۆرم برسییە. خواردنم گەرەکە و هەر ئێستاش.توولە: 

. تۆ بکەوەبە هێمنی. وچانێک بگرە و بیرێکی لێ  لوولپێچ ڕێنوێنی توولە دەکات.
 ئارام»سەر سکت. لەگەڵ خۆتدا بڵێ: بخە  پێویستت بە ئارامبوونەوە هەیە. چنگت

 ...4... 3... 2... 1هەناسەی قووڵ وەرگرە. بە دەنگەوە بژمێرە: «. بەوە

ئێستا توولە ئارامبۆتەوە، کاتێتی بەدەم چاوەڕوانییەوە توولە بیر لە شتان بکاتەوە. وەها 
دانێ توولە بیر لەوە دەکاتەوە خواردنەکە چەند گەرم و ئاودار و بەچێژە. ئایە ئەمە 

)توولە بۆ خۆی بۆ؟  (.؟ )سەختترسەختتر دەکاتچاوەڕوانییەکەی توولە ئاسانتر یان 
ئەی ئەگەر توولە بیر لە شتی دیکە بکاتە نەک خواردن، کارەکەی ئاسانتر  (.برسییە

 (.)توولە بیر لە برسییەتی ناکاتەوەبۆ؟  (.)ئاسانتردەبێت یان سەختتر؟ 
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 ێت.)بیر لە کەلوپەلی سوور بکاتەوە. گۆرانییەک بڵ چیتر هەیە توولە بیکات؟
ەکان بکە بابەتی ڕێنوێنیی منداڵ (.ەورەترین کااڵی ژوورەکە دیاری بکاتگ

 ی چاوەڕوانییەکەی.کردنخۆخافاڵندنی گونجاو بۆ توولە بدۆزنەوە بە مەبەستی ئاسان

سوپاس بۆ ئەوەی یارمەتیی توولەتان دا ئارامبێتەوە و بیر لە بابەتی وەها  !ئافەرین
 ی ئاسان بکات.بکات چاوەڕوانییەکە

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

ئەمە مەهابادە. مەهاباد چاوەڕوانی گەالوێژی ئامۆزایەتی.  (.)فۆتۆی مەهاباد پێشان بدە
مەهاباد وا بۆ ساڵیک دەچێت گەالوێژی نەدیوە بەاڵم لەبیریەتی گەمان لەگەڵ 

گەالوێژ چەند خۆش بوو. مەهاباد دڵگەرمە. زوو زوو دەچێتە بەر پەنجەرەکە بە 
 ئومێدی گەیشتنی گەالوێژ. 
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 (.و پەنجەرە)مەهاباد لەم فۆتۆیەدا چی دەبینیت؟  -1

مەهاباد ئەوندە  (.مەهاباد هەست بە چی بکات؟ )دڵگەرمە. شادە. وەڕەزەدەبێت  -2
 (.)ئاماژە بە کەلوپەلی نێو فۆتۆکە بکە دڵگەرمە گۆشەکانی قەنەفەکەی خستووە.

 ەوە هەیە. خۆئارامکردنپێویستیی بە دڵگەرمی هەستێکی توندە. مەهاباد 

وەرن سوود لە پۆستەرەکان وەرگرین و یارمەتیی  (.)ئاماژە بە پۆستەرەکان بکە
لەگەڵ خۆتدا  (.)پێشانی منداڵەکانی بدەسەر سکت. بخە  مەهاباد بدەین. دەست

سکەهەناسەیەکی  (.)بە دەنگێکی نەرم و وشەکان ڕاکێشە «.بەوە ئارام»بڵێ: 
... 2... 1قووڵ وەرگرە هەتا سکت بەرز دەبێتەوە. ئەوجا بە دەنگەوە دەژمێرین: 

3 ...4... 

بکات.  ی)بچێتە دەرێ و یاریچی دیکە هەیە مەهاباد بیکات باشە بۆ خۆڕاگری؟  -3
 (.لیستۆک بکات یاریی بە

دەی، ئەوا مەهاباد ئارامبۆتەوە، ئەوجا چی بکات باشە بۆ ئەوەی چاوەڕوانییەکەی  -4
 (.)نیشانەی بەخێرهاتن بۆ  ئاسانتر بێت؟

 

 بکەوە. بۆ منداڵەکانی ڕوون بنووسەوەلیستەی پێشنیازەکان لەسەر کاخەزە گەورەکە 
کە ئەم لیستەیە وەک پاکەتی ئامراز وایە ئەمان بۆیان هەیە کاتی چاوەڕوانی سوودی 

 لێ وەربگرن.

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

بزانە چی باشە بیکەیت بۆ  بکەوەبابڵێین چاوەڕوانی دەستپێکی سەیرانین. بیر 
ەوەی دەمی چاوەڕوانی. هەوڵ بدە بیر لە بابەتێکی دیکە بکەیتەوە، یان خۆئارامکردن

)پشوویەک بگرە بۆ ئەوەی منداڵەکان دەرفەتی . بدۆزەوەەوە خۆئارامکردنچارەڕێیەکی 
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تکایە لە بازنەیەکدا خڕ ببنەوە. کەروێشکە ئارامۆکە ڕادەست  (.ەوەیان هەبێتکردنبیر
 دەکەین. کە نۆرەت هات بۆمان باس بکە تۆ بە چی خۆت ئارام دەکەیتەوە.

ەم. من بیر لەوە دەکەمەوە کە لە زەریادا دەستپێدەکمن  (.)پێشانی منداڵەکانی بدە
دات ئارام ببمەوە. مەلە دەکەم نەک لە ڕیزدا وەستام و چاوەڕێم. ئەمە یارمەتیم دە

کەروێشکە ئارامۆکە چاوەڕێی کەسی داهاتووە بۆمان ڕوون بکاتەوە، لە دەمی 
 چاوەڕوانیدا، چۆن خۆی ئارام دەکاتەوە. 

ڕێ بدە منداڵەکان بکەونە کار. کەروێشک ڕادەستی ئەو منداڵە بکە کە سەرەیەتی و 
خۆت بە ئارامی لە دەمی چاوەڕوانیدا ئەوەی دەی تۆ چی دەکەیت بۆ »پێی بڵێ: 
 «ڕابگریت؟

 

 «سوودی هەبوو؟ چی دیکەت دەکرد؟»پرسیاری دیکەش: : بۆ منداڵی وردتر

 

 ئەنجامگیری

کاتی دڵگەرمی، چاوەڕوانی سەخت دەبێت. گەر بیر لە بابەتێکی دیکە بکەیتەوە یان 
ەوە پیادە بکەیت، چاوەڕوانییەکە ئاسانتر دەبێت. کاتێک ئارام خۆئارامکردنچارەڕێیەکی 

 دەبیتەوە، چاوەڕوانی ئاسانتر دەبێت و ئەمەش سوودی بۆ هەموو پۆلەکە هەیە. 

 

 بۆ ماڵەوە

 ، چاوەڕوانی.7نامەیەک بۆ ماڵەوە، ژمارە  -
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 گواستنەوەی زانیار

ەوەی گونجاو خۆئارامکردنبە سوورەداڵن خەاڵتی ئەو مندااڵنە بکە کە چارەڕێی 
بە ئارامی چاوەڕێ بۆیان چ سوودێک هەیە لەوەدا کە  بکەوەدەگرنە بەر. ڕوونیشی 

ەوە. چاوەڕوانی بۆ مرۆڤی خۆئارامکردنتۆ چارەیەکت دۆزیوەتەوە بۆ  !ئافەرین»بکەن: 
 سەرنج بدە «.ئارام زۆر ئاسانترە. ئێستا تۆ دەتوانی خۆشی لەم کاتەی خۆت ببینیت

چاوم لێ بوو بە دەم »: بکەوەی منداڵەکان و ئەو باسەشیان بۆ ڕوون کردنچاوەڕێ
چاوەڕوانیی سەرەی خۆت بۆ خۆنواندنی سەر شانۆکە کتێبت دەخوێندەوە. سوودی 

 «.پاکەتی پۆلەوە ەمە سوورەدڵ و بیخەهەبوو؟ فەرموو، ئ

 

 چاالکیی دیکە

دەبێت زانی منداڵ نیشانەی چاوەڕوانی دروست بکە بۆ ئەو جێ یان چاالکییانەی دە
زوو زوو سەرەیان بۆ بگرێت. یارمەتیی منداڵەکان بدە ناوی خۆیان لەسەر نیشانەکە 

 تۆمار بکەن.

  

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

توانای چاوەڕوانی الی کەسانی گەورەساڵ، لە کاتی گواستنەوە و ژواندا دێتە ژێر 
)ئۆتۆبوس( لە سەرمادا، ڕۆژێکی گەرم لە بۆ نموونە چاوەڕێی پاس  -پرسیارەوە 

ترافیکدا گیر بیت، چاوەڕێی دوکتۆر بیت، لە تەلەفۆندا بتخەنە سەرەوە. ئەمجارە کە 
ناچاری چاوەڕوانی بوویت چارەڕێی ئارامبوونەوە بەکاربێنە. هونەری ئاسانی وەک 

یان گوتنەوەی پارچە شیعرێک دەبێتە هۆی بێت  ویتەویتی ئاوازێکی بەدڵت
 مبوونە.ئارا
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 خۆڕاگری - دووهەمبەشی 

 

 وانەی پێنجەم: چی دەکەیت گەر ئەوەی ئارەزووت لێیە بۆت نەچێتە سەر
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 چەمک

منداڵ، کاتێک ئەوەی ئارەزووی لێیە بۆی ناچێتە سەر، هەستێکی توندی دڵشکان 
دەیگرێت و دوور نییە ببێتە مایەی ڕەفتاری ڕووخێنەر و نەیارانە. لە باری وەهادا 

 ئارامبوونە گرنگە.

 

 «دڵشکان»وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

 چییە. « دڵشکان»مەبەست لە  •

 چۆن لە کاتی دڵشکاویدا خۆی ئارام بکاتەوە.  فێر بێت •

 

 پێداویستی

 و سیدیژەن« هەنگاو بە هەنگاوگۆرانیی »سیدیی  •

 لوولپێچی هێمنۆکە •

)بڕوانە خاڵی لە بەسەرهاتی منداڵەکانەوە کێشراون  –لیستەی بارودۆخ  •
 خۆنواندن و ڕاهێنان(.

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

منداڵ بەرانبەر شتێکی دەیەوێت هەستی توندی هەیە. گەر باسەکە بە دڵی خۆی 
نەبێت هەست بە دڵشکانێکی بەهێز دەکات. ئەوجا گەر تووڕەبوونیشی هاتە پاڵ ئەوا 
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بەرانبەر. مرۆڤی  دوور نییە منداڵ بیکاتە ڕەفتارێکی زیانبەخش چ بە خۆی و چ بە
گەورەساڵ دەبێت یارمەتیی منداڵ بدات هێمن بێتەوە و بیر لە دۆخەکە بکاتەوە. 

ەوەی هەڵچوونی منداڵ دێتە سەر ئەوەی کردندیارە جار هەیە گەورەساڵ بۆ خامۆش
ی داواکانی دابین بکات. بەاڵم، گەرچی سەختە بۆ منداڵ ملمالنێ لەگەڵ هەست

 بگات کە ناکرێ هەموو خواستێکیان بێتە دی.تێمنداڵ ە دڵشکاندا بکات، گرنگ

بەوە هەیە دەرفەتی هەبێت، لە بارودۆخی جۆراوجۆردا، سنووران تاقی  یمنداڵ پێویستی
 بکاتەوە.

و لە « گۆرانیی تووڕەبوون»دەست بکەن بە فێربوونی وشە و ئاماژەکانی کۆرسی 
دەبێت ەی هەفتەم ماوەی هەموو هەفتەکەدا سەرلەبەری گۆرانییەکە فێربن. هەتا وان

 منداڵەکان ئەم گۆرانییە بزانن.

 

 دەستپێک

بڵێنەوە. منداڵەکان هان بدە ئاماژەی لەگەڵدا بکەن. توولەی « ئارامبوونەوە»گۆرانیی 
 جرپن و لوولپێچی هێمنۆکە بۆ خۆنواندن بەدەم گۆرانییەکەوە بەکار بێنە.

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

فۆتۆکان پێشان بدە. ئەمە دارینە. پۆلەکەی دارین دەچنە دەرێ بۆ یاری. مامۆستا دوو 
بکەن لە دانانی پرۆژەیەکی تایبەتدا. دارین زۆری پێ خۆش  یدەوێت هاوکاری زارۆکی

بوو لەم کارەدا بەشدار بێت. گەرچی دارین دەستی هەڵبڕی بۆ بەشداربوون بەاڵم 
 ژارد. دیکەی هەڵب فێرخوازیمامۆستا دوو 
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)مامۆستا، کەلوپەل لەسەر مێزە، دارین لەم فۆتۆگرافەدا چی دەبینیت؟  -1
 (.نداڵیش هاوکاریی مامۆستا دەکەنچاکەتەکەی لەبەرە، م

 (.)دڵشکاوە، خەمگینەدارین هەست بە چی دەکات؟  -2
نەیەتە دی. جار هەیە دەتەوێت دڵشکان هەستێکە دەتگرێت کاتێک ئەوەی 

تووڕەبوون دەبنە بەشێک لە هەستی دڵشکان. ئادەی هەستی خەمگینی و هەستی 
بزانم کێ هەستی بە دڵشکان کردووە کاتێک ئەوەی ویستوویەتی بۆی نەهاتۆتە 

 دی.

دان و شەق لە دەرگە هەڵدان. ر دڵشکاوە. وەختە بکەوێتە شت فڕێدارین زۆ -3
ەوە چی بکات خۆئارامکردنەوە هەیە. دارین بۆ خۆئارامکردنپێویستیی بە دارین 

. هەناسەی قووڵ بەوەبە خۆت بڵێ ئارام »)ئاماژە بە پۆستەرەکان بکە. شە؟ با
 (.«وەربگرە. بەدەنگەوە بژمێرە

 



Second Step, Preschool / Kindergarten 

130 

دا سووڕێک ڕا بکات. بە فێرگە)لە مەیدانی دارین چی دیکەی پێ دەکرێت؟  -4
 (.قسە لەگەڵ گەورەساڵێکدا بکات ێتئارامی لە باخەکەدا گەمان بکات. دەتوان

بتوانێت خۆی ئارام بکاتەوە ئەوسا بە یاریی خۆش گەر دارین بچێتە دەرێ و 
 لەگەڵ برادەرەکانی دەیباتە سەر.

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

 بۆ منداڵی زارۆخانە

ئێستا هەر یەک لە ئێوە خۆی بخاتە جێێ دارین. بە دڵ پێت خۆشە لە دانانی 
ت چۆن هەستی دڵشکاویی خۆ بکەوەپرۆژەکەدا هاوکار بیت بەاڵم بۆت نییە. بیر لەوە 

 ی یەک پێشانی پۆلەکەی بدەن. اساز دەکەیت. ئەوجا یەک دو

و تۆپانێ لەگەڵ  ێدەچمە دەر (.)پێشانی منداڵەکانی بدەەم. دەستپێدەکمن 
 (.دەدەیت ێ)وەهای بنوێنە تۆپ فڕبرادەرەکانم دەکەم. 

: من دەچمە ناو کیسەکەی خۆم بۆ ئەوەی هەناسەی قووڵ (دەڵێت)لوولپێچی هێمنۆکە 
 (.)لوولپێچ دەچێتەوە ژوورێوەربگرم. 

 

چی دەکەیت بۆ پرسە(: ب)ئەوجا سەرەی منداڵەکانە. هەر منداڵێک هاتە پێش، لێی 
ئەم پرسیارەش بخرێتە بەرگی دەکرێت ) ی هەستی دڵشکاویی خۆت؟کردنساز

 (.یارییەوە

 

 بۆ منداڵێ وردتر

چۆن  وەرن یارییەک بکەین. من باسی دۆخێکتان بۆ دەکەم. ئێوەش بۆم باس دەکەن
منداڵەکان لە بری قسە بە کردەوە دەشێت هەستی دڵشکاویی خۆتان ساز دەکەن. )

 (.وەاڵمەکەی خۆیان پێشان بدەن. هانیان بدە وەاڵمیان زۆر بێت
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 بۆیەتێکچووە  ەکەم( ـ)ماشێن گەڕۆک (.)پێشانی منداڵەکانی بدەەم. دەستپێدەکمن 
)وەهای بنوێنە گوێ لە ناتوانم بچمە سەردانی دۆستەکەم، گوێ لە مۆسیقا دەگرم. 

 (.مۆسیقا دەگریت

 

ئادەی بزانم چۆن هەستی دڵشکاویی خۆت ساز دەکەیت  (.)ئەوجا سەرەی منداڵەکانە
 ئەگەر: 

 دەکەن و لەسەر تۆ ناکەن.یاریی  . ئەوانوانی هاتووەخوشکەکەت می •

وەدەست ل( یەک کیسیابئەوەی دووچەرخە )بەشداریی پێشبڕکێت کرد بۆ  •
 .چێ نەبووبەاڵم بهێنیت 

بەاڵم جێ  تپێت خۆش بوو، بۆ نانخواردن، تەنیشت دۆستەکەت دانیشی •
 نەبوو.

سینەما بوون بەاڵم هەموو بلیتەکان  نیازی لەگەڵ خێزانەکەتدا بە •
 فرۆشرابوون. 

 .فێرگەبۆ دایکت نەیسەلماند لە بری خواردن تۆ پارچە نەستەلەیەک ببەیت  •

 پۆلەکەتان چوونە سەیران بەاڵم تۆ نەخۆش بوویت و نەدەکرا لەگەڵیان بیت. •

 بۆیەت بەسەر کراسەکەی خۆتدا ڕشت.  •

ـەکەدا نیازت بوو لە پێشەوە دانیشیت بەاڵم جێ  لە ئۆتۆبوس )پاس( •
  نەمابوو.

 

 ئەنجامگیری

ئەمڕۆ باسمان لەوە کرد کاتێک نیازێکت بۆ ناچێتە سەر چۆن خۆت ئارام دەکەیتەوە. 
 ەوە فریامان دەکەوێت.خۆئارامکردنکاتی دڵشکاوی، 
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 گواستنەوەی زانیار

ی منداڵەکان کاتێک نیازێکیان بۆ ناچێتە سەر. بە سوورەداڵن و بە بەرتەک سەرنج بدە
ەوە بەکار خۆئارامکردنەکانی هونەرگوتەی شیرین خەاڵتی منداڵەکان بکە کاتێک 

دەی، » «.گەر خۆت ئارام دەکەیتەوە دەتوانی باشتر بیر بکەیتەوە»دێنن. بۆ نموونە: 
 «.کۆڕەکەمان بە. ئێمە بیرت دەکەینبەشداریی ئەوا خۆت ئارام کردۆتەوە، دەوەرە 

  

 چاالکیی دیکە

کتێبەکە کاتێک ی کارەکتاری بەرتەکو دەربارەی  کتێبێک بۆ منداڵەکان بخوێنەوە
 ەوە بکە.خۆئارامکردنباس لە چارەڕێیەکانی  ە.نیازیان بۆ ناچێتە سەر، پرسیاریان لێ بک
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 خۆڕاگری - دووهەمبەشی 

 

 وانەی شەشەم: ئەرێ من تووڕەم؟ 
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 چەمک

 لەش مرۆڤ لە هەستی تووڕەبوون ئاگادار دەکاتەوە. 

 هەستی تووڕەبوون دیاردەیەکی ئاساییە، بەاڵم ڕەفتاری ئازاربەخش ڕووخێنەرە. 

 

 «گرژی، خاوبوونەوە»وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

 ناو لە نیشانەکانی فیزیکیی تووڕەبوون بنێت. •

 بۆچی ڕەفتاری ئازاربەخشی تووڕەیی ناڕەوایە. •

 بگات.واتای گرژی و خاوبوونەوە تێ •

 

 پێداویستی

 ەوەخۆئارامکردنپۆستەرەکانی  •

 و سیدیژەن« هەنگاو بە هەنگاوگۆرانیی »سیدیی  •

 ، دەربارەی تووڕەبوون.8نامەیەک بۆ ماڵەوە، ژمارە  •
 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی ئەو هەستە. ئەو جڵەوگرتنی نیشانەکانی هەستی خۆت یەکەم پلەیە بەرەو کردندیاری
ی ئەم هێنانبەگشتی، توانای بەکارمنداڵەی زوو زوو دڕایەتی پێشان دەدات، 

 ەی کزترە. کردندیاری
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ئاگادار بە لەوەی دەربڕینی تووڕەیی لە کەسێکەوە بۆ کەسێک و لە فەرهەنگێکەوە بۆ 
هەیە. گرنگ ئەوەیە یارمەتیی منداڵ بدەیت خێرا هەستی  یجوداوازیفەرهەنگێک 

 ەوەی پێشان بدەیت.خۆئارامکردنهەڵچوون بناسێتەوە و ڕێی 

 

اری ئەوەش بە کە دوور نییە گفتوگۆ دەربارەی تووڕەیی بگات بەوەی یەکێک لە ئاگاد
منداڵەکان نیشانەیەکی وەها پێشان بدات کە دووچاری ڕەفتاری ناڕەوا بووە. زۆر 

گرنگە کە باسی وەها بە شێوەیەکی ژیرانە چارە بکرێت و پەیڕەوی ئەو ڕێساگەالنە 
 «. ڕێنامەی مامۆستا»بکرێت کە هەن. بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە 

تووڕەبوون و هەروەها لەسەر  ی وشە و نیشانەکانیکردنبەردەوام بە لەسەر فێر
 منداڵەکان بۆ وانەی هەفتەم ئەم گۆرانییە فێربووبن.دەبێت «. گۆرانیی تووڕەبوون»

 

 دەستپێک

ڕادێرین. تۆ پێشتریش بەشێکی ئەم گۆرانییەت « گۆرانیی تووڕەبوون»وەرن گوێ بۆ 
)گۆرانییەکە بیستووە. گەر گۆرانییەکە گەیشتە ئەوی تۆ دەیزانیت، دەست هەڵبڕە. 

کێ  (.)شێوەکانی ئارامبوونەوە کامە بوو ئەو بەشەی ئێمە پێشتر دەمانزانی؟ (.لێدە
)ڕەوا نییە زبر و ناڕیک بیت. یەکەم بۆ بکات؟ باسی خاڵێکی دیکەی گۆرانیدەتوانێت 

 (.ئێمە هەموو تووڕە دەبین. تووڕەبوون ڕەوایە

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

ئەمڕۆ باس لەو گۆڕانکارییانە دەکەین کە لە لەشماندا ڕوو دەدەن کاتێک کە تووڕە 
دەبین. جار هەیە کەمێک تووڕە بین و جار هەیە زۆر. کاتێک زۆر تووڕە دەبین ئەوا 

 ئەمە دلێرە. )فۆتۆکە پێشان بدە( ی توندمان هەیە.هەست
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 بە چیدا دەزانیت دلێر تووڕەیە؟)تووڕەیە(.  دلێر هەست بە چی دەکات؟ -1
 جودامرۆڤ تووڕەبوون بە شێوەی )ناوچەوانی گرژە، هەردوو مستی گرمۆڵەن(. 

  ێت.ە دەنگەدەنگ. هەیە بێدەنگ دەبپێشان دەدەن. هەیە دەیکات

)هەموو دروستە، تووڕەبوون ڕەوایە. دەزانیت بۆ؟  (.)ئەرێئایە تووڕەبوون ڕەوایە؟  -2
هەموو کەسێک تووڕە دەبێت. هەستی تووڕەیی ڕەوایە. بەاڵم  (.هەستێک ڕەوایە

، هاوار هاوار و کردنڕەفتاری ئازاربەخشی وەک لێدان، شەق تێهەڵدان، گاڵتە پێ
  پەسەند نین. -نانپاڵ

ئازاری لەش یان هەستی کەسێکی  چونکەۆ پەسەند نییە؟ )ڕەفتاری زیانبەخش ب -3
 دیکە دەدات(. 

 
تۆپەکە بکات بەاڵم براکەی  یاریی بەویست یدەزانن دلێر بۆ وەها تووڕەیە؟ دە
 ئەم بکات. یاریی لەگەڵزووتر تۆپەکەی برد و نایەوێت 
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)منداڵەکان هان بدە باسی بەسەرهاتی ئادەی باسی تووڕەبوونی خۆتم بۆ بکە.  -4
 (.خۆیان بکەن، بۆچی تووڕە بوون، ناپەسەندیی ڕەفتاری زیانبەخش پێشان بدە

 

دڵی پەلەپەل دەکات و ماسولکەی  ێت،ڕوخساری گەرم داددەبێت کاتێک دلێر تووڕە 
)باسی . -----------------هەردوو قۆڵی گرژ دەبن. کاتێک من تووڕە دەبم لەشم 

 (.تووڕەبوونی خۆت بکە

 

خۆتان پێشان بدەن. پێشانم بدەن لەش و ڕوخسارتان چی بەسەر ئادەی تووڕەبوونی 
کێ دەزانێت لە کوێدا  (.)دەرفەت بدە بە منداڵەکان تووڕەبوونی خۆیان بنوێنن ێت.د

 (.)لە چەند منداڵێک بپرسەهەست بە تووڕەبوونەکەی خۆی دەکات؟ 

 

ەمەیان ئ (.)پێشانی بدەئێستا هەر هەموو ماسولکەی لەشمان ئاوها توند دەکەین. 
ئەمەیان خاوبوونەوەیە.  (.)پێشانی بدە. بکەوەگرژبوونە. ئەوجا لەشت نەرم و شل 

کاتێک زۆر تووڕە دەبیت لەشت توند و گرژ دەبێت. لەوانەیە ئەمە تووشی ژانەسک و 
 ێت.ژانەسەرت بکات. لەوانەشە گەرم دابێیت و ڕوخسارت سوور داگەڕ

  

 خۆنواندن و ڕاهێنان 

سپاگێتتی )مەکەرۆنە(. تۆ، یاریی  بکەینە یاری. ئەم یارییە ناو دەنێینوەرن خاوبوونەوە 
)وەها بێت مەودای نێوان منداڵەکان وەک سپاگێتتیی وشک، ڕەق و ڕەپ ڕاوەستە. 

دەی، ئەوجا  (.بەشی ئەوە بکات تەواو لە زەویدا درێژ بن بێ ئەوەی لەیەک بکەون
ە. ئەوەندە نەرم دەبنەوە ناتوانن بە وەهای بنوێنن کە کوڵیون. نەرم دەبنەوە. دەشلێنەو

پێوە ڕاوەستن و ناچار دەبن لەسەر زەوی ڕاکشێن. ئێستا تەواو نەرم و شلن. لەشتان 
)گەر کات هەیە بەسەر منداڵەکاندا بگەڕێ، بە نەرمی دەست و پێیان خاوبۆتەوە. 
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ەوا بزانە تەواو خاوبوونەتەوە. گەر دەست و پێیان شلومل چۆوە جێی خۆی ئ ە،بجووڵێن
 (.وەتەتەواو خاوبوونە

 

 ئەنجامگیری

بەاڵم ە ئەمڕۆ باسمان لە هەستی تووڕەبوون کرد. باسمان کرد کە تووڕەبوون ڕەوای
خۆمان دەبێت ڕەوا نییە بە گوتن یان بە ڕەفتار ئازاری کەس بدەین. کاتی تووڕەبوون 

لەشی هەر ئەوەندەی، لە  ئارام بکەینەوە بۆ ئەوەی ڕەفتاری زیانبەخشمان نەبێت.
  خۆماندا، هەستمان بە تووڕەبوون کرد، خێرا خۆمان ئارام بکەینەوە باشە.

 

 بۆ ماڵەوە

 ، دەربارەی تووڕەبوون.8نامەیەک بۆ ماڵەوە، ژمارە  -

 

 گواستنەوەی زانیار

بدە هەستەکەی خۆی دیاری بکات، بۆ  ییارمەتیدەبێت کاتێک منداڵێک تووڕە 
دەکەم ڕوخسارت سوور هەڵگەڕاوە.  یتێبینی»نموونە لە ڕێی داڕشتنی ڕستەی وەک 

لەوە دەچێت زۆر »ڕێنوێنیی بکە خۆی ئارام بکاتەوە: « هەست بە چی دەکەیت؟
گەر منداڵ  «.هەستی لەشت سەرنج بدەسەر سکت. بخە  تووڕە بیت. ئادەی دەستت

خۆی ئارام بکاتەوە. دەتوانێت انەکانی هەستی خۆی بناسێتەوە، باشتر فێر بێت زوو نیش
ی تووڕەبوون سوودی بۆ هەموو پۆلەکە جڵەوگرتنلەوەی  بکەوەمنداڵەکان هوشیار 

 هەیە.
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 چاالکیی دیکە

یان بۆیەی ڕەنگین و وێنەیەکی هێڵکێشی لەشی مرۆڤ بدە بە منداڵەکان بۆ  پێنووس
 «(.ڕێنامەی مامۆستا»ئەوەی ڕەنگڕێژی بکەن )بڕوانە 

 

منداڵەکان هان بدە وێنەکە وەها ڕەنگڕێژ بکەن کە تووڕەبوونی خۆیان پێشان بدات. 
 پاشان هانیان بدە وێنەی ڕوخسارێکی تووڕە بکێشن. 

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

نیشانەکانی لەشی خۆت. نیشانە سەرەتاییەکانی  سەرنج بدەدەمی تووڕەبوون، 
تووڕەبوون دیاری بکە. هەوڵ بدە باشترین چارەڕێی ئارامبوونەی خۆت بدۆزیتەوە. 

 گەر دەرفەت هاتە پێش ئەو هونەرە پێشانی منداڵەکان بدە.
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 خۆڕاگری - دووهەمبەشی 

 

 ئازار درام، چی بکەم باشە؟وانەی هەفتەم: 
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 چەمک

کاتێک منداڵ ئازاری پێ دەگات وەها باشە خۆی ئارام بکاتەوە و داوای زانیاریی زیاتر 
دەربارەی ڕووداوەکە بکات نەک لەگەڵ خۆیدا بڕیار بدات کە کارێکی مەبەستدار و 

 بەپیالن بووە.

 

 «ڕووداوی بێمەبەست، مەبەست»وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

 ەوە بدۆزێتەوە. خۆئارامکردنکاتێک ئازاری پێ دەگات هەوڵ بدات چارەڕێی  •

 گەیشتووە. اگادار بکات لەوەی ئەم ئازاری پێبەرانبەرەکەی ئ •

 لە بەرانبەرەکەی بپرسێت ڕووداوەکەی بۆ ڕوون بکاتەوە. •

بوردن لە بەرانبەر بکات و بۆیشی کارێکی بێمەبەست دەکات، داوای لێکاتێک  •
 ە کارەکە بێمەبەست بووە. ڕوون بکاتەوە ک

 

 پێداویستی

 ەوەخۆئارامکردنپۆستەرەکانی  •

 و سیدیژەن« هەنگاو بە هەنگاوگۆرانیی »سیدیی  •

لە بەسەرهاتی منداڵەکانەوە کێشراون )بڕوانە خاڵی  –لیستەی بارودۆخ  •
 خۆنواندن و ڕاهێنان(.
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

ی بەرتەکمنداڵ، گەر بزانێت بەرانبەرەکەی نەیارانە ڕەفتاری لەگەڵ دەکات، زووتر 
ی کێشە، هەر کردنبۆ چارە یدڕی ردڕی دەبێت. ئەو منداڵەی زوو زوو پەنا بەرێتە بە

خۆیەتی بەپەلە بڕیار دەدات لەسەر ئەوەی ڕەفتاری کەسی بەرانبەر ڕەفتارێکی 
 نەیارانەیە.

 

 دەستپێک

)هانی منداڵەکان بدە ئەو ئاماژانە ڕادێرین. « گۆرانیی تووڕەبوون»وەرن گوێ بۆ 
  (.بەکار بێنن کە دەیزانن

وانەی پێشوو باسمان لە گرژی و خاوبوونەوە کرد. ئەمڕۆش کاریان لەسەر دەکەین. 
)بە نەرمی باس لەم بەشە بکە بۆ ئەوەی ببێتە مایەی هەموو هەڵدەستینە سەر پێ. 

. هەناسەکە دەر بکەوەهەناسەیەکی قووڵ وەربگرە و ماسولکەکانت گرژ  (.خاوبوونەوە
. دووبارە هەناسەیەکی قووڵ وەرگرە و ماسولکەکانت بکەوەبکە و ماسولکەکانت خاو 

. چاوت دابخە و لەگەڵ بکەوەگرژ بکە. دیسان هەناسە دەرکە و ماسولکەکانت خاو 
هەر بە وەستانەوە دەستت شۆڕ  (.)هەتا دە بژمێرەمندا بە نەرمی هەتا دە بژمێرە. 

بۆ پەنجەکانی پێت. وەک فیل، بە نەرمی خۆت بەمال و ئەوالدا ڕاژەنە. ئەوجا  بکەوە
بەرەو ئاسمان و لەسەر پەنجەی پێ ڕاوەستە. لەو بارەدا خۆت ڕاگرە. ئەوجا  بەوەبەرز

 پشوو بدە.

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

ڕووداوێکی بێمەبەست بە ئەمڕۆ باس لەوە دەکەین مرۆڤ چی بکات باشە گەر 
ئەمە پەرییە و ئەمەش شاناز.  (.گەیشت. )فۆتۆی پەری و شاناز پێشان بدەئازاری پێ

پەری بێمەبەست پاڵی بە شانازەوە نا. شاناز لە کۆپەیژەکە کەوتە خوارێ. پەری 
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مەبەستی نەبوو ئازاری شاناز بدات، بەاڵم شاناز نازانێت ئەمە ڕووداوێکی بێمەبەست 
 بوو.

دوور نییە شاناز زۆر  (.)تووڕەیە، ژانی هەیەاناز هەست بە چی بکا؟ شدەبێت  -1
 تووڕە بێت. 

بە شەڕ. دەبێت )لێیان چی ڕوو دەدات گەر شانازیش پاڵێک بە پەرییەوە بنێت؟  -2
خۆی ئارام دەبێت شاناز  (.یەکێکیان ئازاری پێ دەگات. تووشی کێشە دەبن

 بکاتەوە. 

شاناز چۆن خۆی ئارام بکاتەوە باشە؟ )ئاماژە بە هەنگاوەکانی پۆستەری  -3
ئارام  تخۆ»ەوە بکە و منداڵەکانیش باسی ئەو هەنگاوانە بکەن. بڵێ: خۆئارامکردن

 (.«دەنگەوە بژمێرە. هەناسەی قووڵ وەربگرە. بەبکەوە
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داوە.  کەوا ئەم کەوتنە ئازاریدەڵێت  پاش ئەوەی شاناز ئارام دەبێتەوە بە پەری
« ئەوە چی بوو، چی ڕووی دا؟»پاشان بە دەنگێکی ئارام پرسیاری لێ دەکات: 

 گرنگە شاناز بزانێت چی ڕووی دا چونکە لەوانەیە ڕووداوێکی بێمەبەست بووبێت.
 

بوردن بکات. ڕوونی بکاتەوە کە ئەمە )داوای لێپێت وایە پەری چی بکات باشە؟  -4
 (.ی شانازیارمەتیدانڕووداوێکی بێمەبەست بوو. ئامادەگی خۆی پێشان بدات بۆ 

 (.)بۆ ئەوەی شاناز پێی وا نەبێت پەری بە مەبەست ئازاری داوەبۆ؟ 

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

وەرن یارییەکی خۆنواندن بکەین. بۆ هەر دۆخێک دوو کەسم گەرەکە. یەکێکتان 
 وەهای پێشان دەدای کە ئەوەی دیکە کارێکی بێمەبەستی کردووە. ئەوجا:

 دەست دەخاتە سەر سکی بۆ ئەوەی هەستی خۆی چێک بکات. •

 ێت.ەوە هەڵدەبژێرخۆئارامکردنکی یەچارەڕێ •

 «.ئەمە ئازاری دام» دەڵێت: •

 «ئەرێ ئەوە چی ڕووی دا؟»دەپرسێت:  •

 

یان  «.ە ڕووداوێکی بێمەبەست بوومەبەستم نەبوو وەها بێت. ئەو» دەڵێت:هاوڕێکەت 
 «.ببورە، ڕووداوێکی بێمەبەست بوو»

 

------بابڵێین  (.بکاتیاریی  )پێشانی منداڵەکانی بدە. منداڵێک هەڵبژێرە بەرانبەرت
بە کۆڵەپشتەکەی خۆی لە من دا. ئەوە ئازاری دام. دەستم دەخەمە  ------ئەو  -

خۆم ئارام دەبێت چێکی هەستی خۆم بکەم. هەستەکەم تووڕەم.  یسەر سکم بۆ ئەوە
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ئەوە  -----ئەو-----بکەمەوە. بە دەنگەوە دەژمێرم: یەک، دوو، سێ، چوار... دەزانی 
من مەبەستم  )منداڵەکە وەاڵم دەداتەوە:(ئازاری دام. ئەوە چی بوو؟ چی ڕووی دا؟ 

 داوێکی بێمەبەست بوو. ونەبوو ئازاری تۆ بدەم، ڕو

 

دوو منداڵەکان لە تەنیشت خۆتەوە ڕاگرە و ڕوویان  –)ئەوجا سەرەی منداڵەکانە. دوو 
 چی دەکەیت ئەگەر: و بڵێ:( بدۆزەوەلە پۆلەکە بێت. ڕۆڵێکیان بۆ 

 تۆی دا بە زەویدا. -------ئەو------- •

 شتێکی دا بە پێی تۆدا. -------ئەو------- •

 تۆ کەوت.تۆپێکی هاویشت و بەر شانی  -------ئەو------- •

 بە دووچەرخە بەسەر پێی تۆدا هاژوای. -------ئەو------- •

 دەرگەی کردەوە و بەر ئانیشکی تۆ کەوت. -------ئەو------- •

 

 ئەنجامگیری

کەسێکی دیکە دەکەیت و ئازارت پێ دەگات زۆر گرنگە بەر لە  یاریی لەگەڵکاتێک 
خۆی ئارام بکەیتەوە. بە دەنگێکی ئارام بەرانبەرەکەت ئاگادار دەبێت هەر بەرتەکێک 

 پرسە بزانە چی ڕووی دا. ب یگەیشتووە. ئەوجا لێلەوەی تۆ ئازارت پێ بکەوە

بەو کەسە بڵێی دەبێت ئەگەر تۆ بە دەم یارییەوە و بێمەبەست ئازاری کەسێکت دا 
 بوردن بکەیت.کە تۆ مەبەستت نەبووە و داوای لێ

 

 زانیارگواستنەوەی 

بکە پرسیار بکات بۆ ئەوە بزانێت  یکاتێک منداڵ ئازاری پێ دەگات ڕێنوێنی
دانی پەلە بۆ تی ئەو منداڵە بکە کە لە بری بازڕووداوەکە چی بوو. بە سوورەداڵن خەاڵ
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ری هەوڵی پرسیار و زانین بدات. سوورەداڵن بۆ ئەوانەشە کە لە پاش ئەنجامگ
 دەکەن.ڕووداوی بێمەبەستدا داوای لێبوردن 

  

 چاالکیی دیکە

یارمەتیی منداڵەکان بدە وێنەی ڕووداوێکی بێمەبەست بکێشن کە تێیدا  -1
داوای لێبوردن لە بەرانبەر دەکەن. یارمەتییان بدە بنووسن یان بۆیان بنووسە 

 «.ببورە، مەبەستم نەبوو»

بە ە یان لە کاتی بێکاریدا بۆ لێدە. هانی منداڵەکان بدـ«گۆرانیی تووڕەبوون» -2
و بە پێکوتان )تەپەتەپ( بە دەنگ مۆسیقاکەوە بچن و  پەنجەلێدان )چەقەنە(

  هەروەها لەگەڵ کۆرسەکەدا گۆرانی بڵێنەوە.

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

کاتێک ڕووداوێکی بێمەبەست دێتە پێش بگەڕێوە بۆ هەستەکانی خۆت. تەنانەت 
ەوە و خۆئارامکردنوەک گەورەساڵیش لە کاتی وەهادا تووڕە دەبین و پێویستمان بە 

 زانینی دۆخەکە هەیە.

..«.» 
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 چارەی کێشە - سێهەمبەشی 
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 دەربارەی بەشی سێێەم

هەنگاوی چارەی کێشە دەکرێت. ئەم مۆدێلی  -لەم بەشەدا منداڵ فێری مۆدێلی سێ 
سێ هەنگاوە ڕەنگدانەوەی تۆژکاریی تازەبابەتە دەربارەی ئەو پرۆسانەی منداڵی خاوەن 

لەتەک دۆخی هەمەجۆری جڤاکیدا. ئەم  کردنتوانای جڤاکی دەیگرنە بەر بۆ هەڵ
 سازێنراوە. ی منداڵکردنمۆدێلە بەپێی پلەی گەشە

 دەکەم؟ هەنگاوی یەکەم: هەست بە چی •

 : کێشەکە چییە؟دووهەمهەنگاوی  •

 : دەیسا چی بکەم باشە؟سێهەمهەنگاوی  •

 

 منداڵی خاوەن توانای جڤاکی دەکارێ:

 دۆخە جڤاکییەکە بخوێنێتەوە )کێشەکە دیاری بکات(. -1

دیاری بکات )دۆستایەتی ڕابگرێت و وێکڕا شاد  ئامانجگەلی جڤاکدۆستانە -2
 بن(. 

 چارەی لەبار بدۆزێتەوە. -3

 چارە هەڵبژێرێت بۆ ئەو مەبەستە جڤاکییە.باشترین  -4

 ئەو چارەیە پیادە بکات کە هەڵیبژاردووە. -5

 ئەنجامی ئەو چارەیەی هەڵیبژاردووە هەڵسەنگێنێت. -6

 

و منداڵیش  سێهەمدەخاتە سەر خاڵەکانی یەکەم هەتا  سەرنجە سێهەمئەم بەشی 
 ئامادە دەکات بۆ خاڵەکانی چوارەم هەتا شەشەم.

 



Second Step, Preschool / Kindergarten 

149 

 خاڵی سەرەکی

کۆ دەکرێنەوە. خاڵەکانیش  دووهەمدا هونەرەکانی بەشی یەکەم و سێهەملەم بەشەی 
بریتین لە هەنگاوەکانی چارەی کێشە، ڕەفتاری جڤاکدۆستانە لەگەڵ توانای دۆست 

 و ڕاگرتنی دۆستایەتی. کردنپەیدا

 

 هەنگاوەکانی چارەی کێشە

بۆ « چارەی کێشەڕاپی »هەنگاوی چارەی کێشە دەبێت.  -منداڵ فێری پرۆسەی سێ 
ی ئەم سێ هەنگاوە یاریدەرە. هەر هەنگاوێک دەبێتە پرسیارێک و دەبێت بە کردندەرک

ەوەی منداڵەکە بخاتە سەر ڕێ. کردندەنگەوە وەاڵم بدرێتەوە بۆ ئەوەی پرۆسەی بیر
 .جێگیر دەبێت دادەروونلە  ەوەهەراشبوون بەدەم ئەم پرسیارگەلە

 هەنگاوی یەکەم: هەست بە چی دەکەم؟ •
ئەم پرسیارە سەرنجی منداڵ دەخاتە سەر بارە دەروونییەکە. منداڵ فێر 

کێشەیەک لە ئارادایە و دەڵێت  دەکات کە ناخۆشی نیشانەیەکە پێمان
بەر لە هەر شتێک پێویستە ئارام دەڵێت  هەستی توند نیشانەیەکە پێمان

 بینەوە.

 : کێشەکە چییە؟دووهەمهەنگاوی  •
ە سەر دۆخەکە. منداڵ فێر دەکات ناو لە ئەم پرسیارە سەرنجی منداڵ دەخات

کێشەکە بنێن. گرنگە یارمەتیی منداڵ بدەیت باسی کێشەکە بکات بێ 
ئەوەی ڕستەی گازەندەئامێز بەکار بێنە. لە جێی هەمواردا باسی ئامانجگەلی 

دەزانم هەردووکتان »بە باسی کێشەکەوە گرێ بدە، بۆ نموونە:  جڤاکدۆستانە
ەکە بکەن و هەروەهاش دەتانەوێت دۆستی یەکدی تۆپ یاریی بەدەتانەوێت 

  «.بن
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 : دەیسا چی بکەم باشە؟ سێهەمهەنگاوی  •
ئەم پرسیارە سەرنجی منداڵەکە ڕادەکێشێت بەرەو دۆزینەوە چەند چارەیەک 

بۆ کێشەکە. منداڵ هان دەدرێ چارەی جۆراوجۆر بۆ کێشەکە بدۆزێتەوە. 
لە کارەکە بۆ ڕاهاتن لەسەر ەوەی ئەنجامی چارەکان دەبنە بەشێک کردنڕوون
دەکەینە « ئەوجا –ئەگەر »ەوەی ئەنجامگیری. لێرەدا پەیوەستەی کردنبیر

یاریدەر. چارەیەک دێتە هەڵبژاردن بەو مەبەستەی منداڵەکە بکاتە 
ئەنجام و  یەوەکردنسەرەتایەک بۆ وردبوونەوە لە چارەیەکی هەموار. ڕوون

و لە پلەیەکی « کێشە چارەی»هەڵبژاردنی چارە بەشێکن لە پرۆسەی 
 بەرزتردا دەگوترێنەوە.

 

  ڕەفتاری جڤاکدۆستانە

فێری ڕەفتاری جڤاکدۆستانە بێت و هەم دەتوانێت منداڵ، هەر لە منداڵییەوە، هەم 
ی خافاڵندن کردنفێری بێت. بەشێک لە ئامانجەکانی جڤاکدۆستانە، وەک چارەدەبێت 

لەوەش بترازێت منداڵ فێری و نۆرەبڕینی جوان، لەم بەشەدا باس دەکرێن. 
 دەبێت.« من»بەکارهێنانی ڕستەی بڕیاردەری 

  

 و ڕاگرتنی دۆستایەتی کردنتوانای دۆست پەیدا

ی کردنو ڕاگرتنی دۆستایەتی خاڵی هەرە گرنگە بۆ هەڵ کردنتوانای دۆست پەیدا
دا و هەم لە جڤاتدا. ئەم توانا و چەمکە سەرەکییانە لەم بەشەی فێرگەمنداڵ هەم لە 

 دا دێنە بەرباس:سێهەم

 ڕەوایەتی •

 کردنشێوازی ڕەوای گەمە •

 کردنبەش •
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 سێهەموانەکانی بەشی 

دەروازەیەکە ڕووەو  –وانەی یەکەم: شتێکم لێ بزر بووە، چی بکەم باشە؟  •
 . چارەی کێشەهەنگاوەکانی 

ی خافاڵندن لە ڕێی کردنچارە –ی خافاڵندن کردن: چارەدووهەموانەی  •
 کێشەوە.ی هونەری چارەی کردنپیادە

 پێشاندانی ڕێی جوان بۆ نۆرەبڕی.  –: نۆرەبڕینی جوان سێهەموانەی  •

دۆزینەوەی شێوازی ڕەوا لە  – کردنوانەی چوارەم: شێوازی ڕەوای گەمە •
 دا. کردنیاری

ی کردنپیادە -وانەی پێنجەم: شتێکم لێ سەندراوە، چی بکەم باشە؟  •
ەگەڵ بارێکدا کە ل کردنهەنگاوەکانی ئارامبوونەوە و چارەی کێشە بۆ هەڵ

 منداڵ شتی لێ سەندرابێت.

ی هونەری چارەی کێشە کردنپیادە - کردنوانەی شەشەم: چارەی گاڵتە پێ •
 دا.کردنلەگەڵ گاڵتە پێ کردنبۆ هەڵ

ی ئەوەی کردندەرک –وانەی هەفتەم: خۆش لێ گوزەران لەگەڵ دۆستاندا  •
 دەبێتە هۆی شادی.  کردنشێوازی ڕەوای یاری

ی هەنگاوەکانی کردنو پیادە کردندەرک -اریی بەشدوانەی هەشتەم:  •
 بەشداری. 

 -« هەنگاو بە هەنگاو»: بەردەوام بێت هونەرەکانی نۆهەموانەی  •
 «. هەنگاو بە هەنگاو»ەوەی بەرنامەی کردنبەسەر
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 چەمکی زمانەکی

لێرەدا تیژتر دەکرێنەوە.  دووهەمبەشێک لە چەمکە زمانەکییەکانی بەشی یەکەم و 
لەم بەشەدا، « پاشان -ئێستا »و « جودا -وێکچوو »، «بۆیە -بۆچی »پەیوەستەی 

تێهەڵکێشی پرۆسەی چارەی کێشە دەکرێن. )بۆ وردەکارییەکی زیاتر دەربارەی ئەم 
 (.کە بەشی یەکەمە لەم بەرگەی زارۆخانەدا« ڕاهێنانی هاوسۆزی»پەیوەستانە بڕوانە 

ەکانی هونەردووبارە، لە یەکەم هەنگاوی « ئارامبوونەوە»و « توند هەستی»چەمکی 
 –ئەگەر »دا دێنەوە بەرباس. لەوەش بترازێت لە ڕێی پەیوەستەی چارەی کێشە

 ئەنجام بکات. یوە منداڵ فێر دەکەین پێشبینی« ئەوجا

 

 سێهەملیستەی چەمکەکانی بەشی 

، گاڵتە کردن، نۆرەبڕین، بەشکردنئەوجا، وێڵ –، ئەگەر «من»خافاڵندن، ڕەوا، ڕستەی 
، کردنجودا، باس –، ڕەوشتجوانی، کێشە، وێکچوو سەرنجدانپاشان،  –، ئێستا کردنپێ

 سەرەگرتن، گۆڕینەوە، چاوەڕوانی.

 

 کردندەربارەی پلەکانی گەشە

 دا بەندە بە: چارەی کێشەسەرکەوتنی منداڵ لە هونەری 

 مەودای سەرنج  •

 جڤاکیدا.وردی لە خوێندنەوەی دۆخی  •

 ئەنجام. -و  -ی پەیوەندیی هۆکردندەرک •

 زانینی ڕێساگەلی ڕەفتارە جڤاکییە لەبارەکان. •
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ئەم تواناگەلە وردە وردە لە منداڵدا گەشە دەکەن. لە هەر هەنگاوێکی ئەم 
، لە هەردوو ڕووی چەندایەتی چارەی کێشەی هونەری کردنەدا توانای پیادەکردنگەشە

ە منداڵ لە سێ خاڵەکەی دواییدا سێهەمو چۆنایەتییەوە، زیاد دەکات. ئەم بەشی 
  ێت.ڕادەهێز

 

 لە سااڵنی زارۆخانەدا، منداڵ

 ئەنجام بکات یدەگاتە ئەوەی پێشبینی •

ی ڕووداوێکدا هۆی جۆراوجۆر بێنێتەوە. بۆ نموونە: کردندەگاتە ئەوەی لە باس •
من شیرەکەم ڕشت چونکە دەستم بەر »، «خەمگینە چونکەگۆران دەگری »

 «.پەرداخەکە کەوت
 

 لە تەمەنی نێوان پێنج تا هەفت سااڵندا، منداڵ

 زیاتر پیادە دەکات. چارەی کێشەەکانی هونەر •

گرتن( زیاتر بەکار ی وەک گۆڕینەوە و نۆرەـە جڤاکدۆستانەکان )هونەر •
 دێنێت.

 سەندن( کەمتر بەکار دێنێت.لێ ی وەک لێدانـە ناجڤاکییەکان )هونەر •

 

 گواستنەوەی زانیار

بۆ منداڵی ورد سەخت بێت. هەڵبەت پێویستیان بە  چارەی کێشەلەوانەیە پرۆسەی 
ڕێنوێنی و یارمەتی دەبێت لەوەی سەربەخۆ بتوانن بەکاری بهێنن. لەوەش بترازێت، 

کێشەیەکم  ..نا.»کاتێک کێشەیەک دێتە پێش هەنگاوەکان پێشان بدە، بۆ نموونە: 
گەڵ خۆم. دەیسا هەیە! ئەو کتێبەی نیازم بوو بۆتانی بخوێنمەوە، لەبیرم چوو بیهێنم لە

دەکرێت چی بکەم باشە؟ دەتوانم بێ کتێب خوێندنەوە چیرۆکەکەتان بۆ باس بکەم. 
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بگەڕێم، لەوانەیە ئەو  فێرگەبچم لە کتێبخانەکەی دەکرێت کتێبێکی دیکە هەڵبژێرم. 
 «.پێم وایە وەها باشە چیرۆکەکەتان بێ کتێب بۆ باس بکەم ێت.کتێبەیان هەب

 

ی گواستنەوەی زانیار جەخت لەسەر ڕەفتار بکە، بۆ نموونە کردنبە مەبەستی ئاسان
بەوی پێشانی بدەیت کە تۆ منداڵەکە دەبینیت و سەرنجی دەدەیتێ. دەستخۆشیی لێ 

ی بەرانبەرەکەی بکە. بە سوورەداڵن خەاڵتی بکە )بۆ زانیاریی بەرتەکبکە. باس لە 
  «(.ڕێنامەی مامۆستا»زیاتر بڕوانە 

 

 سەرنجدان

بەکار دێنێ دەستخۆشیی لێ  چارەی کێشەکاتێک منداڵەکە لە ناکۆکییەکدا پرۆسەی 
 ە.بکە. سەرتی بۆ بلەقێنە، بزەیەکی پێشکەش بکە، نیشانەی ئافەرینی بە دەست بۆ بک

هەروەها گەر دەزانیت منداڵێک کێشەی هاتۆتە ڕێ، لە دوورەوە، بە بزاوتنێکی دەست 
بەکار بێنێت. بۆ نموونە ئاماژە بە پۆستەرەکە  بۆ ئەوەی هەنگاوەکان بدەیەنیشانەی 

نیشانەکانی « / ڕێنامەی مامۆستا»بەکار بێنە )بڕوانە « کێشە»بکە، یان نیشانەی 
 (.چارەی کێشەڕاپی 

 

 پێگوتن

بەکار بێنن:  چارەی کێشەەکان بکەیت هەنگاوەکانی پرۆسەی ڕێنوێنیی منداڵگرنگە، 
ی چارەی کێشەلەوە دەچێت بە جووتە کێشەیەکتان هەبێت. کێ یەکەم هەنگاوی »

ەوە ئاگاداریان بە و ڕێنوێنیان بکە لە هەنگاوەکاندا. نێزیکئەوجا لە « لەبەرە؟
یارمەتییان بدە پێشبینیی ئەنجامەکان بکەن و چارەی لەبار هەڵبژێرن. گەر تێبینیت 

گاوەکان پیادە دەکەن، بە وشە جەختی لەسەر بکە: کرد منداڵەکان بۆخۆیان هەن
« چاوم لێ بوو تۆ و ئاڤان بە جووتە چارەی کێشەکەتان دەکرد. بڕیاری چیتان دا؟»
هەست بە چی دەکەن کە توانیوتانە، بێ ئەوەی گەورەساڵێک پێتان بڵێت، خۆتان »
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ئەم  لە ڕوخسارتانەوە دیارە چەند نازۆن بەوەی بۆخۆتان« »ئەوها سازتان کرد؟
 «.کارەتان جێبەجێ کرد

 

 ی بەرانبەر بەرتەکئاماژە بە 

ی گەشی بەرتەککاتێک منداڵێک بەشێوەیەکی سەرکەوتوو چارەی کێشە دەکات، 
ی کردندا. تۆ بە باسەمنداڵی بەرانبەر دەبنە هۆی ڕاهێزانی ئەم توانایە لە منداڵەک

تۆ ڕێگەیەکی  ەرین!ئاف»ی منداڵەکانی دیکە، کاریگەرییەکە گەورەتر دەکەیت: بەرتەک
بە لۆرییە تازەکە. چاوت لێ بوو بۆکان چەند شاد بوو و  کردنڕەوات دۆزییەوە بۆ یاری

« لۆرییەکە بکات؟ یاریی بەچ زەردەیەکی هاتێ لە خۆشیی ئەوەی سەرەی بەرکەوت 
بۆکان، هەستت بە چی کرد »دەشکرێت بەرانبەر بێنیتە قسە بۆ ئەم مەبەستە: 

 «کاتێک ژینۆ نۆرەی دایتێ گەمە بە لۆرییەکە بکەیت؟

 

 سوورەداڵن

پیادە  چارەی کێشەسوورەدڵ بەکار بێنە بۆ هاندانی منداڵ کاتێک هەنگاوەکانی 
کەی پیادەی ەت لەسەر هەنگاودەکات. لەو دەمەدا کە سوورەدڵی دەدەیتێ جەخ

یەکانی ـکردووە و ئەنجامەکەشی بکە. ئەنجامە سروشتی و ئایەتی )پۆزەتیڤ( 
تۆ خۆت ئارام کردەوە، ئەوجا بیرت گێڕا بۆ چارەیەک بۆ »ڕەفتارەکەی باس بکە. 

ەوەی ئەو هەموو خامەیەی باڵوبوونەتەوە. کە چارەکەت دۆزییەوە کردنکۆ
 «.ەوەکە ئاسان بووکردنکۆ

 

ی هەنگاوەکان، ڕێنوێنییان بکەیت کردنەروەها کاتێک منداڵ ڕێگەت دەدەن، بۆ پیادەه
وە کە گشت پۆلەکە بکە. زوو زوو بیری پۆلەکەی بخە دیسان بە سوورەداڵن خەاڵتیان

سوودمەند دەبێت لەوەی کەسێک خۆی ئارام بکاتەوە و سوورەدڵ وەربگرێت. 
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رەدڵی بەربکەوێت. منداڵ، سوودەبێت ئاگاداریش بە لەوەی هەموو منداڵێک 
 سوورەداڵن، لە بۆکسی پۆلەکەدا کۆ دەکەنەوە. 

 

 چاالکیی دیکە

کێشە و توانای دۆستایەتی بخەنە  -دەرفەت بۆ منداڵەکان بڕەخسێنە توانای چارەی
ی بارودۆخێک لە پۆلەکەدا دەست بدات بۆ گرووپکاری. کردنکار، ئەوەش لە ڕێی ساز

یارمەتیی منداڵەکان بدە لە بواری ناکۆکیی جڤاکیدا و هەروەها لە ڕاوێژدا دەربارەی 
تینی ولەو هەموو دەرفەتە وەربگرە، کە ڕشێوازی گەمەی ڕەوا. لەوەش بترازێت سوود 

ۆلەکە، . بۆ نموونە: پشەچارەی کێەکانی هونەری کردن، بۆ پیادەێتڕۆژانە دەیانڕەخسێن
خاوێن دەکەینەوە. چۆن بەڕیز، بە ڕێکوپێکی ڕادەوەستین. پاش پرۆژەی وێنەکاری، پاکو

 بووکەڵە تازەکە بکەین.  یاریی بەچۆن بە نۆرە 

 

لە نێو چاالکیی  سێهەمی بابەتەکانی بەشی تێکبەستنئەمەش چەند پێشنیازێک بۆ 
 هەمەجۆڕی پۆلەکەدا:

ن لە گۆشەیەکدا، بۆ سێهەمگۆشەی خوێندنەوە: ئەو کتێبانەی پەیوەستی بەشی  -1
می دەربارەی فەرمنداڵەکان هان بدە بۆ گفتوگۆی نا ە.منداڵەکان، ڕیز بک

یان، کردنکێشەگەلێک دووچاری کارەکتارەکانی کتێبەکە هاتبن و چۆنیەتیی چارە
ی نێو وانەکانی ئەم یان دەربارەی دۆستایەتیی نێوانیان. پرسیاری وەک ئەوانە

کێشەکە چییە؟ چی بکات باشە؟ چی بکەن باشە بۆ »بەشە لە منداڵەکان بکە: 
 «. ئەوەی هەردووکیان خۆشی بەرنە سەر؟

پێویستیی بە سەنتەری کار: منداڵەکان هان بدە، لە دەمی گەماندا، کارێک بکەن  -2
تێدا گەش بێت:  یپێش کە یارمەتی بێنەبێت. بارودۆخی وەها  چارەی کێشە

 ڕێستۆرانت )چێشتخانەی بازاڕ(، خۆراکفرۆشی و گەشتێکی دەشتودەر. 
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ەوە. سەرین، خۆئارامکردنگۆشەی ئارام: گۆشەیەکی ژوورەکە تەرخان بکە بۆ  -3
نەرمەلیستۆک، کاخەز و خامەی لێ بێت. لە منداڵەکانی بگەیەنە ئەمە جێی 

 هەراسانی بکەین. ەوەیە، گەر کەسێکی لێ بێت، بۆمان نییەخۆئارامکردن

چاالکیی هونەری: منداڵەکان هان بدە لە گرووپکاریی دەمی پرۆژەی هونەرکاریدا،  -4
هاورکاریی یەکتر بکەن. وێکڕا دیوارێک ڕەنگ دەکەین، پەیکەرێکی مەزن لە 

کارێکی : )کۆالژ کارتۆن و شڕەمەنی ساز دەکەین، کۆالژێکی هاوکۆ ساز دەکەین
، بۆ نموونە پارچەی کاخەزی گۆڤار و جۆرەهەم هونەرییە بە پێکەوەنانی بابەتی

 .ساز دەبێت( ڕۆژنامان،

بووکەڵە: منداڵەکان هان بدە خۆنواندنێکی هاوکۆی بووکەڵە ساز بکەن.  -5
یارمەتییان بدە هەر هەموو بەشدار بن لە داڕشتنی چیرۆکێکدا و پاشان ڕۆڵەکان 

 لە نێو خۆیاندا دابەش بکەن. 

منداڵەکان ئاشنا و شیرین بێت. پاشان لەگەڵ  دراما: داستانێک هەڵبژێرە الی -6
 منداڵەکان باس لەو کێشان بکەن کە دووچاری کارەکتارەکان بوونەوە. 

. لە نەوەکتێبی داستان: کتێبی نێو لیستەی کتێبان هەڵبژێرە و بۆ منداڵەکانی بخوێ -7
دا مۆدێل هەیە بۆ پرسیار دەربارەی « ڕێنامەی مامۆستا»هاوپێچەی 

 ەم مۆدێالنە بەکار بێنە.کارەکتارەکان، ئ

گۆشەی دەستە: گۆشەیەکی ژوورەکە تەرخان بکە بۆ دەستەی هەمەجۆر، هەر  -8
یەکەیان بەدەم یارییەوە کارێکی تایبەت بکات. بۆ نموونە: دەستەی شار مرۆڤ و 

ماشێنیان هەیە، وێکڕا شار دروست دەکەن. دەستەی باخچەی گیانەوەران، 
 کەشتییان هەیە.گیانەوەریان هەیە. دەستەی بەندەر 

گەمەی دەرەوە: هانی منداڵەکان بدە گرووپی جودا بۆ یاریی خەیاڵبازانەی جودا  -9
ساز بکەن. بۆ نموونە گرووپێک گەشتی دونیاگەڕان دەکەن. گرووپێک گەشتێکی 

 پەیدۆزی بۆ سەر مانگ دەکەن.
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دەمی چێشتان: ئەمەیان دەرفەتێکی باشە بۆ ئەوە پێشانی منداڵی بدەیت چۆن، لە  -10
ی کردنەوەدا و هەروەها لە چارەکردنەوە و خاوێنکردنی چێشتاندا، لە کۆکردنامادەئ

کێشەکانی دێتە ڕێیان، هاوکاریی یەکتر بکەن. لەوەش بترازێت کاتێکی لەبارە بۆ 
ەکانی چارەی کێشەی خەیاڵکرد، ئەنجامی هونەرمی دەربارەی: فەرگفتوگۆی نا

لەسەر ئەو خااڵنەی ڕۆژی داهاتوو  کردنسەرکەوتووی ڕووداوێک یان جەخت
 کاریان لەسەر دەکەین.

 

بکە. هەر  www.cfshildren.orgیت سەردانی سایتی ێگەر لە نموونەی دیکە دەگەڕ
بۆ مامۆستایانە، ئەزموون و دیدی خۆیان  Clent Forumلەم سایتەدا دەرگەی 

 دەربارەی ئەم چاالکییانە ئاڵوگۆڕ بکەن.

 

 کتێب

بارت بۆ ئەم بابەتە دەست کەوت ئاگادارمان بکە بۆ ئەوەی گەر کتێبی کوردیی لە
 کەسانی دیکەش لێی سوودمەند بن. 

..«.» 
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 چارەی کێشە – سێهەمبەشی 

 

 وانەی یەکەم: شتێکم لێ بزر بووە، چی بکەم باشە؟ 
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 چەمک

ی کردنوە، منداڵ فێری چارەچارەی کێشەی هونەری کردنلە ڕێی فێربوون و پیادە
 ێت.کێشە دەب

 «کێشە»، «ئەوجا –ئەگەر »وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

 لە دۆخێکی دیاریکراودا، کێشەکە دیاری بکات.  •

 چارە بۆ کێشەکە بدۆزێتەوە. •

 پێشبینیی ئەنجامی ڕەفتارەکان بکات. •

 

 پێداویستی

 « چارەی کێشەڕاپی »کارتی  •

 و سیدیژەن« هەنگاو بە هەنگاوڕاپی »سیدیی  •

 «چارەی کێشەهەنگاوەکانی »پۆستەری  •

 سێتی کارتەکانی چارەی کێشە •

 : چارەی کێشە. 9نامەی  -نامەیەک بۆ ماڵەوە  •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 تێهەڵکێش دەکرێن.  دووهەملەم بەشەدا هونەرەکانی بەشی یەکەم و 
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ەوەی بیروڕا دەربارەی کردنمیتودێکە بۆ کۆ - brain storming«: بیرۆکەباران)»
ئەوەی هیچ جۆرە ڕەخنە و سانسوورێک بکەینە لەمپەڕ. مەسەلەیەکی تایبەت بێ 

  یان(.کردننرخاندنی بیرۆکەکان پاشان دەکرێت نەک کاتی پێشنیاز

 

 منداڵ ڕۆژانە ڕووبەڕووی چەندین زانیاریی جڤاکی دەبێتەوە. لێیان ورد دەبێتەوە و
، «بخوێنێتەوە»دۆخی جڤاکی  فێر بێتدەبێت منداڵ  ێت.بەرتەکی لێیان دەب

بکات کە هەن، چارەیەک ە ی ئەو چاران« بیرۆکەبارانە»ەکان دیاری بکات، ئامانج
 هەڵبژێرێت، ئەوجا پیادەشی بکات.

ازەندە( باس لە کێشەیەک گمنداڵ بۆ ئەوەی بتوانێت گازەندەبەدەر )دوور لە گلەیی و 
بە ڕێنوێنی و ڕاهێنانە. دنەی منداڵ بە چارەی هەمەجۆر بۆ هەمان  یبکات پێویست

ی منداڵەکە بدە بە یکێشە بدۆزێتەوە. گەر چارەی یەکەم سەری نەگرت، یارمەت
 .دووهەمهەنگاوەکاندا بچێتەوە بۆ ئەزموونی چارەی 

لێ بدەن و لە ماوەی هەفتەکەدا منداڵەکان لەگەڵ وشەکانی « کێشە ڕاپی چارەی»
 گۆرانییەکە ڕابێنە.

 

 دەستپێک

ئەمڕۆ باس لە چارەی کێشە دەکەین. مەبەست  (.بکە« چارەی کێشەڕاپی »)باس لە 
دۆخێکی سەخت و گرفتدارە. جار هەیە مرۆڤ کێشەیەکی دێتە ڕێ و  «کێشە»لە 

نازانێت چی بکات. بەاڵم هەنگاو هەیە یارمەتیمان دەدەن کێشەکانی خۆمان چارە 
دەبین و « چارەی کێشە»ئەو هەنگاوانە فێربین. ئەمڕۆ خەریکی ڕاپی دەبێت بکەین، 

ییە، جۆرێکە لە گۆرانی، لەوە فێری هەنگاوەکانی چارەی کێشە دەبین. دەزانن ڕاپ چ
لە هونەری ڕاپدا وشەکان ناخرێنە ئاوازەوە بەڵکوو بە ڕیتمێکی بەهێز دەگوترێنەوە. لە 

)وشەکان بە ڕیتمێکی پێشدا وشەکانی ڕاپەکە دەخوێنمەوە و پاشان گوێی لێ دەگرین. 
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بخە  )سیدیەکە دەی با وێکڕا گوێ بۆ ڕیتم و وشەکان ڕادێرن. (.بکەوەخاو دووپات 
 (.بکەوەو بە دەنگ وشەکان بڵێرەوە. چەند جارێک دووبارەی کار 

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

ئەمە پەروینە و  (.)فۆتۆکان پێشان بدە. ئاماژە بکە بەوەی پەروین لە دەستە چەپە
ئەمەش سۆسەنە. سۆسەن ئامادەیە بچێتە دەرێ بۆ یاری. پەروینیش نیازی وایە 

اڵم پاڵتۆکەی خۆی نادۆزێتەوە و دەشزانێت کە لە ڕۆژی وەها یاریی بەبچێتە دەرێ بۆ 
ئەمە پۆستەری  (.)پۆستەرەکە پێشان بدەسارددا نابێت بێ پاڵتۆ بچێتە دەرێ. 

)پەلە مەکە، ئاماژە بە وێنەکانی پۆستەرەکە بکە و یە. « چارەی کێشە»هەنگاوەکانی 
 (.بکەونگرێیان بدە بە هێما وشەکانەوە بۆ ئەوەی الی منداڵەکان جێ 
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پیادە دەکەین بە دەنگەوە ناویان دەهێنین. یەکەم  چارەی کێشەکاتێک هەنگاوەکانی 
 «ئەرێ من هەست بە چی دەکەم؟» دەڵێت:هەنگاو 

 (.)خەمگین، هەراسان، نیگەرانپەروین هەست بە چی بکات؟ دەبێت  -1

 (.)دەربڕینی ڕوخسار و لەشیچۆن دەزانیت؟  -2
زۆر جار، هەست، پێشانی دەدەن کە کێشەیەک لە ئارادایە. گەر هەستی زۆر 

پێویستیی بە توندمان هەبێت، دەبێت خۆمان ئارام بکەینەوە. پێت وایە پەروین 
 (.ت)مەرج نییە، لەوانەیە تەنها کەمێک شپرزە بێ ێت؟ەوە هەبخۆئارامکردن

 (.پۆستەرەکە بکە)ئاماژە بە « کێشەکە چییە؟» دەڵێت: دووهەمهەنگاوی 

)پاڵتۆکەی بۆ نادۆزرێتەوە. دۆستەکەی چاوەڕێی کێشەکەی پەروین چییە؟  -3
 (.دەکات. دەیەوێت بچێتە دەرێ

سۆسەن بکات، بەاڵم پاڵتۆکەی  یاریی لەگەڵپەروین دەیەوێت بچێتە دەرێ و 
 دەڵێت: سێهەمهەنگاوی  (.)ئاماژە بە پۆستەرەکە بکەخۆی بۆ نادۆزرێتەوە. 

 «دەیسا چی بکەم باشە؟»

داوای یارمەتیی لە )بەبێ پاڵتۆ بچێتە دەرێ. پەروین چی بکات باشە؟  -4
بکات. دووبارە لە دۆاڵبی جلەکاندا بگەڕێت. پاڵتۆیەک لە  یمامۆستاکەی خۆ

  (.تدنەی منداڵەکان بدە وەاڵمی هەمەجۆریان هەبێ -قەرز بکات  فێرگەبۆکسی 

وە « ئەوسا –ئەگەر »ی ڕستەی هێنانبەکاریارمەتیی منداڵەکان بدە، لە ڕێی 
پێشبینی لە ئەنجامگەلی پێشنیازەکان بکەن. ئەم پێشنیازانەی خوارەوە لەگەڵ 

 پێشنیازی منداڵەکاندا ڕێک بخە:

 ئەگەر پەروین پرسیار لە مامۆستاکەی خۆی بکات، ئەوسا ........ . •

 ئەگەر پەروین بەبێ پاڵتۆ بچێتە دەرێ، ئەوسا .......... . •

 نێو دۆاڵبی جلەکان بکاتەوە، ئەوسا............ یەر پەروین دووبارە سەیرێکئەگ •

 قەرز بکات، ئەوسا ......... . فێرگەئەگەر پەروین پاڵتۆیەک لە بۆکسەکەی  •
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  ێت؟دەڵێی چی، کام بۆچوونەیان سەردەگر -5

پەروین بڕیاری دا داوا لە سۆسەن بکات یارمەتیی بدات و لەگەڵی بگەڕێت بە 
پاڵتۆکەیدا. بە جووتە گەڕان و پاڵتۆکەیان لە پشت پشتەکۆڵەکەی خۆیەوە دوای 

زۆر سوپاس سۆسەن، تۆ یارمەتییەکی باشی »بوو. پاڵتۆ دۆزرایەوە. پەروین گوتی: 
یاریی  پەروین و سۆسەن دەچنە دەرێ و لەگەڵ منداڵەکانی دیکە «.منت دا

 ن. دەکە

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

پێش. کارتەکان  بێنە« چارەی کێشە»)سێتی کارتەکانی وێنە بکەین.  یاریی بەوەرن 
لە شێوەی پەروانەدا بگرە بە دەستەوە. منداڵیک هەڵبژێرە کارتێک ڕاکێشێت(. 

 کارتێک ڕاکێشە و پێم بڵێ ئایە کارتەکەت کێشەیەک پێشان دەدات یان نادات.
چی لەم  ێ بپرسە:()ئەگەر منداڵەکە الی سەخت بوو بڕیار بدات کێشەیە یان نا، ل

)ئەم چاالکییە چەند جارێک وێنەیەدا ڕوو دەدات؟ ئایە کێشەیە ئەگەر ...........؟ 
 (.ت، ڕێش بدە منداڵیش نۆرەیان هەبێبکەوەات پدوو

 

 ئەنجامگیری

ئەمڕۆ باسمان لە کێشە بوو. گەر کێشەیەک هاتە ڕێمان بە دەنگەوە پرسیار لە خۆمان 
 دەکەین:

 هەست بە چی دەکەم؟ •

 کێشەکە چییە؟ •

 ێت؟چیم پێ دەکر •

کار. گەر ئارەزوویان لێ بوو ڕێ بدە بخە  کە بۆ منداڵەکان« چارەی کێشە»)ڕاپی 
 (.بیکەنە چەپلە و سەما
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 بۆ ماڵەوە

 : چارەی کێشە.9نامەیەک بۆ ماڵەوە، ژمارە  -

 

 چاالکیی دیکە

کێشەکە بکەن و منداڵەکان هان بدە کێشەکانی هاتۆتە ڕێیان بکەنە نیگارکێشی. باسی 
 تۆش بە چەند وشەیەکی بێالیەنە سەردێڕێکی بۆ دانێ.

 

 گواستنەوەی زانیار

. بەوەی منداڵەکانەوە، گەر کێشەیەک هاتە ڕێگەت لێی ورد کردنهەر بە دەم فێر
کێشەدا. یارمەتییان  ی هەنگاوەکانی چارەیکردنەکان بکە بە نێو پیادەڕێنوێنیی منداڵ

بدە لە خاڵی ناسینەوەی هەستی خۆیانەوە دەست پێ بکەن. یارمەتییان بدە وەاڵمەکانی 
خەاڵتی مندااڵن گەر  بکەهەڵسەنگێنن. سوورەداڵن « ێت؟ئایە سەر دەگر»پرسیاری 

 هەنگاوەکانیان پیادە کرد یان لەگەڵ تۆدا خەریکی دۆزینەوەی چارە بوون. 

 

 «ەنگاو بە هەنگاوه»تۆ و هونەرەکانی 

ئەوا کێشەیەک هاتە ڕێ، بە گشتی چۆنی چارە دەکەیت؟ ئەمجارە گەر کێشەیەک 
  .بکەوەهاتە ڕێگەت، بەر لەوەی دەست بەیتە چارەسەر بیرێک لە هەستەکانی خۆت 
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 چارەی کێشە – سێهەمبەشی 

 

 ی خافاڵندن کردن: چارەدووهەموانەی 
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 چەمک

لە دەمی دەبێت کێشەیە.  ێت،مەبەستێتی گوێ ڕابگرخافاڵندن، بۆ منداڵێکی 
 دا، هەم گوێ ڕاگرێ و هەم هۆکارەکانی خافاڵندن وێڵ بکات.سەرنجدان

 

 «ی خافاڵندنکردن، وێڵسەرنجدان»وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

بکات و بەردەوام بێت لەسەر  ڵرنج گیر دەکات و چۆن خافاڵندن وێچۆن سە •
 کارەکەی خۆی.

 پیادە بکات. چارەی کێشەهەنگاوەکانی  •

 

 پێداویستی

 لوولپێچی هێمنۆکە -توولەی جرپن و هێمنۆکە  •

 و سیدیژەن« هەنگاو بە هەنگاو»سیدیی  •

 )تەنها بۆ مندااڵنی ورد( پێنووسکاخەز و  •

 .چارەی کێشەپۆستەری هەنگاوەکانی  •

 کتێبێکی چیرۆک )بڕوانە خاڵی چیرۆک و گفتوگۆ( •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

 سەرنجگیری لەتەک ڕێگرتن لە خافاڵندن هونەرێکی هەستڕاگریی گرنگە. 

ی خافاڵندن هونەرێکی سەختە. منداڵ هەیە نیگەران دەبێت بەوەی دۆستێکی کردنڵوێ
سەرنجگیری و دەکرێت کە  فێر بێتی خۆی وێڵ بکات. لێرەدا گرنگە منداڵ نێزیک

نی ئەم و ئەو بێت لە کۆڕ و نابێت بۆ وەالدا کردندۆستایەتی، هاوکات ڕاگیرێن. وێڵ
فرەوانتر دەبێت و لەوەش دەدوێ « ئەوجا –ئەگەر »پۆل. لەم وانەیەدا پەیوەستەی 

هەست بە چی دەکەن. لە ماوەی هەفتەکەدا،  ەبابەت ئەوئایە کەسانی دیکە بەرانبەر 
 «. چارەی کێشەڕاپی »بەردەوام بە لەسەر گوتنەوەی وشە و هێماکانی 

 

 دەستپێک

سەر و هاوکات توولەی جرپن بێنە گۆرانییەکی دیکە بڵی، بخە  «کێشە چارەیڕاپی »
یان « سمۆرە کلکی زەردە»یان « یەک و دوو، دارێ سێو و دارێ توو»بۆ نموونە 

 هەر گۆرانییەکی دیکە. 

 

سەخت بوو سەرنجی چەند کەس الی پرسیار بکە:  ێت،پاش ئەوەی ڕاپەکە تەواو دەب
کاتێک توولەی جرپن گۆرانی دەگوت؟ چەند کەس  تکێشە بێ الی ڕاپی چارەی

: واتە سەرنج نەدانە کەسێک ڵهەوڵی دەدا توولە وێڵ بکا و سەرنج بداتە ڕاپەکە؟ وێ
 یان شتێک.

 

 بۆ منداڵی وردتر

منداڵەکان  ی)یان هەر گۆرانییەکی دیکەن. یبڵێ« سمۆرە کلکی زەردە»وەرن گۆرانیی 
. تدەڵێ کەئەوجا دەبین بە دوو تیپ و هەر تیپە بە جودا بەشێکی گۆرانییە (.بیزانن

)پۆلەکە بکە دوو تیپ و فێریان بکە هەر تیپەی بە تەنیا بەشێکی گۆرانییەکەی خۆی 
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چەند کەستان الی  (.بە تیپ گۆرانی بڵێنبێت  . لەوانەیە ئەمە یەکەم جاریانتبڵێ
دەبێت  تگۆرانی بە دوو تیپ دەگوترێ؟ بۆ؟ کاتێک تسەخت بوو گۆرانی بە تیپ بڵێ
خۆت بگریت و تیپەکەی دیکە وێڵ بکەیت. کە  یخۆت ڕابێنیت گوێ لە تیپەکە

دەڵێم تیپەکەی دیکە وێڵ بکە واتە گوێ لە تیپەکەی دیکە مەگرە. گۆرانی گوتن بە 
 دوو تیپ سەختە، بەاڵم خۆشە.

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

الوە  و چی بکەین گەر کەسێک لەئەمڕۆ خۆمان فێر دەکەین چۆن سەرنجگیر بین 
 (.)فۆتۆکە پێشان بدەئەوەی دەمان خافڵێنێ سەرنجمان تێک دەدات.  ێت.بمان خافڵێن

ئەمە فۆتۆی بەناز و ژوانە. دۆستی یەکن. مامۆستاکەیان چیرۆکیان بۆ دەخوێنێتەوە. 
. بڕیارە بێدەنگ گوێ بۆ مامۆستا ڕادێرن، بەاڵم بەناز قسە دەچرپێنێ بە گوێی ژواندا

 ژوان الی سەختە گوێی لە چیرۆکەکە بێت. 
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کێشە بکەین بۆ ئەوەی  رێکی پۆستەری هەنگاوەکانی چارەیوەرن سەی -1
بەدەنگەوە ناویان بێنین. هەنگاوی دەبێت یارمەتییەکی ژوان بدەین. لەبیرتان بێت 

ژوان هەست بە چی بکات؟ دەبێت « هەست بە چی دەکەم؟» دەڵێت:یەکەم 
 (.پەشۆکاوە، نیگەرانە، بێزارە )تووڕەیە، هەراسانە،

)نا، لەوە ناچێت، چونکە هەستی ەوە هەیە؟ خۆئارامکردنپێویستیی بە ئایە ژوان  -2
 (.توندی نییە

)ژوان دەیەوێت گوێ لە چیرۆکەکە « کێشەکە چییە؟» دەڵێت:هەنگاوی دووم  -3
ژوان نایەوێت  ێت.بگرێت، بەاڵم بەناز قسە بە گوێی ژواندا دەچرپێن

 (.لەگەڵ بەنازدا تێک دات دۆستایەتییەکەی

ژوان، بۆ چارەی ئەم کێشەیە، چی « چی بکەم باشە؟» دەڵێت: سێهەمهەنگاوی  -4
بێدەنگ بێت. خۆی  ت)بەناز وێڵ بکات. پشتی تێ بکات. پێی بڵێبکات باشە؟ 

 (.تدوور بخاتەوە لێی. بە مامۆستاکە بڵێ

 

 بۆ منداڵێ ورد
ئەمە پێشنیازێکە. دەی پێشنیازی »بڵێ:  ێت،هانیان بدە پێشنیازی هەمەجۆریان هەب

 «دیکە چی هەیە؟
وە، « ئەوجا –ئەگەر »ی پەیوەستەی هێنانیارمەتیی منداڵەکان بدە، لە ڕێی بەکار

دەرئەنجامی پێشنیازەکان بکەن. لەوەش بترازێت جەخت بکە لەسەر  یپێشبینی
 ەکان بکە:هەستی بەرانبەر. ئەم نموونەگەلەی خوارەوە تێهەڵکێشی پێشنیازی منداڵ

 بکات. ----------گەر ژوان پشت بکاتە بەناز، لەوانەیە بەناز هەست بە  •

 .----------------------گەر ژوان، بەناز وێڵ بکات، ئەوا  •

 .-------------------گ بێت، ئەوا گەر ژوان داوا لە بەناز بکات بێدەن •
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 .--------------------------ئەوا  ێت،ژوان بە مامۆستاکەی بڵ گەر •
 

 بە بۆچوونی تۆ کام بیرۆکەیە کاریگەرە؟ -5

ژوان بڕیاری دا بەناز وێڵ بکات، پشتی تێ بکات، ڕوو بکاتە مامۆستاکەی و گوێی 
لێ بگرێت. بڕیای داوە سەرنج بداتە چیرۆکەکە. پاشان، بەناز بەسەر دەکاتەوە و 

 لێی دەپرسێ ئاخۆ چ باسێکی هەبووە بیکات.

 (.؟؟ )بۆ ناتبێ پێت وایە ئەم چارەیە کاریگەر -6

چی لەگەڵ بکەم باشە بێ ئەوەی هەستی  ێت،دۆستێک خەریکە دەمخافڵێن -7
گوێ ڕابگریت و پاشان ئامادەیت دەتەوێت )پێی بڵێ کە تۆ ئێستا بڕووشێنم؟ 

 (.قسە لەگەڵ ئەم بکەیت

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

ئێمە  ێت،بکات یان بمان خافڵێنوەرن خۆمان ڕابێنین، گەر کەسێک هەراسانمان 
 (.سەرنجگیر بین. )پێشانی منداڵەکانی بدە. دوو منداڵیش هەڵبژێرە هاوکاریت بکەن
من چیرۆکێک دەخوێنمەوە. یەکێکتان سەیری من دەکات و گوێم لێ دەگرێت. 

من چیرۆکەکە دەخوێنمەوە،  ێت.دۆستەکەت وێڵ بکەیت کە خەریکە بتخافڵێندەبێت 
 ێت.دەیخافڵێن ---- ئەو ----گوێ ڕادەگرێ و  ------ئەو- --------

 

ئەوجا سەرەی منداڵەکانە. دوو منداڵ بێنە پێشەوە و تۆش چیرۆک بخوێنەوە. پاش 
چی کرد بۆ ئەوەی خافاڵندنەکە وێڵ »بپرسە  کەهەموو جووتێک لە منداڵە

. لە کۆتای بکەوەجێگۆڕکێ بە منداڵەکان بکە و چاالکییەکە دووبارە «. بکەیت؟
 ەکە کاریگەر بوو.کردناهێنانەکەدا گفتوگۆیەک بکەن بزانن وێڵڕ
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 ئەنجامگیری

ئەمڕۆ فێربووین چۆن لەگەڵ کێشەی خافاڵندندا سەرنجگیر بین. کارێکی سەختە 
 کاتی سەرنجگیری: ێت.سەرنجگیر بیت گەر کەسێک خەریک بێت بتخافڵێن

 سەیری ئەو کەسە بکە قسەت بۆ دەکات و گوێی بۆ ڕادێرە. •

 ئەو کەسانەی خەریکن بتخافڵێنن. بکەپشت  •

 

 گواستنەوەی زانیار

یادی منداڵەکان کاتی هێمنی و ئارامی بیر لە هەنگاوەکان بکەنەوە. پشووی  نەوەبیهێ
پاشنیوەڕۆی مندااڵن کاتێکی باشە بۆ ئەم باسە. ئەو منداڵەی، کاتێک کەسێکی دیکە 

 بکەوەو بۆیشی ڕوون  بدەیەسەرنجگیر دەبێت خەاڵتی بکە. سوورەداڵنی  ێت،دەیخافڵێن
چی کردووە. منداڵ فێر بکە الی کەسێکەوە دانیشێت یارمەتیدەر بێت بۆ 

دەبنە کێشە بۆ یەکتر  نێزیکجار هەیە دۆستی  ێت.سەرنجگیری نەک بیخافڵێن
ەکان ڕووەو ڕێنوێنیی منداڵلەسەر بە چونکە یەکتریان زۆر خۆش دەوێت. بەردەوام 

  هەنگاوەکانی چارەی کێشە.

بکەن. داوا لە منداڵەکان بکە، هەتا دەتوانن « گەمەی بێدەنگی» :الکیی دیکەچا
انەی هونەرخۆیان ڕاگرن و تەواو بێدەنگ بن. پاشان گفتوگۆ بکەن دەربارەی ئەو 

بەکاریان هێنا و خافاڵندنێکی هاتبێتە ڕێیان. گەمەکە دووبارە بکەنەوە و داوایان لێ 
 دیکە پیادەی کردبێت.ێک بەکار بێنن کە منداڵێکی هونەربکە 

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

الدان لە خافاڵندن. پالن دابنێ بۆ جاری داهاتوو ێک بەکار دێنیت بۆ خۆهونەرتۆ چ 
 ێکی دیکە بەکار بێنە.هونەر
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 چارەی کێشە – سێهەمبەشی 

 

 : نۆرەبڕینی جوانسێهەموانەی 

 

  



Second Step, Preschool / Kindergarten 

174 

 چەمک

دەرفەتی لەبار بۆ نۆرەبڕین ئەو کاتەیە کەسی بەرانبەر پشوو دەدات یان ئاخافتنەکەی 
 تەواو دەکات. 

 

 «نۆرەبڕین، چاوەڕێ، جوان»وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

  ێت.پشووی نێو ئاخافتن بناسێتەوە و بە شێوەیەکی جوان نۆرە ببڕ •

 کێشە پیادە بکات. هەنگاوەکانی چارەی •

 

 پێداویستی

 ی جرپنتوولە •

 لوولپێچی هێمنۆکە -هێمنۆکە  •

 )تەنها بۆ مندااڵنی ورد( پێنووسکاخەز و  •

 کێشە. پۆستەری هەنگاوەکانی چارەی •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

دۆخە  فێر بێتدەبێت چەندین توانا هەیە. منداڵ پێویستیی بە نۆبەبڕیی جوان 
و چاوەڕێ بکات هەتا دەرفەتێکی لەبار دێتە پێش « بخوێنێتەوە»جڤاکییەکەی پشوو 

 بۆ نۆرەبڕین.
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 دان بە منداڵ، چ بە گوتننیشانە ێت.ئاخافتنی بەردەوام دەبڕمنداڵی ورد بەگشتی 
دەکات. کاتێک منداڵ دەستی هەڵدەبڕێ  کردنچ بە ئاماژە، منداڵ فێری چاوەڕێبێت 

دەستت هەڵبڕێوە ئافەرین!»بۆ نۆرەبڕین، یارمەتییان بدە چاوەڕێ بکەن بەوەی بڵێیت: 
دەشکرێ بێ گوتە  «.هەر ئێستا سەرەت دێت، یەک تۆزی دیکە چاوەڕی بکە -

نیشانە بدەی بە منداڵەکە، بۆ نموونە بە دەست / بە پەنجە ئاماژەی بۆ بکە. 
سوپاس »دەرفەت بدەی بەو منداڵەی چاوەڕێی کردووە: دەبێت بە لەوەی  ئاگاداریش
 «.ەکەت، فەرموو نۆرەی تۆیەکردنبۆ چاوەڕێ

 

بگرن بۆ ئەوەی « کردنشێوازی ڕەوای گەمە»لە ماوەی هەفتەکەدا گوێ لە گۆرانیی 
 هەموو پێی ئاشنا بن.

 

 دەستپێک

قۆڵی کراسەکەت قسەت پێ )توولەی جرپن بە وەڕین و ڕاکێشانی ئەمڕۆ باس لە... 
)توولە دیسان بە توولە تکایە چاوەڕێ بە. بێینەوە سەر باسەکەمان، ئەمڕۆ...  (.تدەبڕێ
. تۆش بە دەنگێکی هەراسانەوە پێی تێ دەبڕێقسەت پ ڕاکێشان و مڕەمڕپرچ
 توولە ببورە، تۆ وەها نۆرەبڕی بکەیت من قسەم پێ ناکرێت.  :(یتدەڵێ

. وچانێک بگرە و بیرێکی لێ بەوە ئارام :(تپێش و دەڵێ )لوولپێچ لە پشت تۆوە دێتە
 . چاوەڕێ بکە. بکەوە

 

سوپاس توولە، ئەمەیان زۆر باشترە، دەی فەرموو بزانم چیت  (.)توولە هێمن دەبێتەوە
دەتەوێت دەی، تۆش  تۆدا. تۆش بڵێ:( ی)توولە دەچرپێنێ بە گوێ؟ کەگەرە

فێر دەبێت ەین. پێم وایە توولە دەستپێدەکفۆتۆکارتەکانی وانەکەمان ببینیت. ئەوا تازە 
وانەی ئەمڕۆمانە. توولە، تۆش جوان  نۆرەبڕی بکات. ئەم باسە یبکەین بە جوانی

 گوێمان بۆ ڕادێرە.
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 چیرۆک و گفتوگۆ

ی یئەمە میرانە. میران دەیەوێت بچێتە ماڵی برادەرەکەی و یار (.)فۆتۆکە پێشان بدە
تۆپانێ بکەن. برادەرەکەی لە دەرەوە چاوەڕێیەتی. باوکی میران سەرگەرمی قسەیە 

وە یارمەتیی میران بدەین. چارەی کێشەلەگەڵ هاوسێکەیدا. وەرن لە ڕێی هەنگاوەکانی 
 (.)ئاماژە بە هەنگاوەکانی پۆستەرەکە بکە

 

 
 

چی میران هەست بە دەبێت « هەست بە چی دەکەم؟»دەڵێت  هەنگاوی یەکەم -1
لەگەڵ برادەرەکەی. پەلەیەتی بۆ چوونە دەرەوە.  کردنبکات؟ )پەلەیەتی بۆ یاری

  (.هەراسان بووە بەوەی ناچارە چاوەڕێ بکات

ی تۆپانێ لەگەڵ ی)دەیەوەێت یار« کێشەکە چییە؟» دەڵێت: دووهەمهەنگاوی  -2
میران  (.پرس بە باوکی بکات بەاڵم باوکی سەرقاڵەدەبێت برادەرەکەی بکات. 
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پرس بە باوکی دەبێت ی تۆپانێ بکات، یدەیەوێت بچێتە الی برادەرەکەی و یار
  (.ە لەگەڵ هاوسێیەکەیکردنبکات بەاڵم باوکی خەریکی قسە

 

)بە نەرمی میران چی بکات باشە؟ « چی بکەم باشە؟» دەڵێت: سێهەمهەنگاوی  -3
 . بێپرسی باوکیکردندەست بخاتە سەر شانی باوکی. یەکسەر دەست بکاتە قسە
 (.بچێتە ماڵی برادەرەکەی. قۆڵی کراسەکەی باوکی ڕاکێشێت

 

 بۆ منداڵی ورد
ئەمە پێشنیازێکە. دەی »بڵێ:  ێت،هانیان بدە پێشنیازی هەمەجۆریان هەب

 «پێشنیازی دیکە چی هەیە؟
وە، « ئەوجا –ئەگەر »ی پەیوەستەی هێنانیارمەتیی منداڵەکان بدە، لە ڕێی بەکار

دەرئەنجامی پێشنیازەکان بکەن. لەوەش بترازێت جەخت بکە لەسەر  یپێشبینی
هەستی بەرانبەر. ئەم نموونەگەلەی خوارەوە تێهەڵکێشی پێشنیازی منداڵەکان 

 بکە:
 
 بکات. ------گەر میران یەکەسەر قسە بکات، لەوانەیە باوکی هەست بە  -
 .-------- گەر میران بێپرسی باوکی بچێتە ماڵی برادەرەکەی، لەوانەیە -
 .-----------گەر میران قۆڵی کراسەکەی باوکی ڕاکێشێت، لەوانەیە  -
 

نۆرەبڕی بکات. بە ئارامی چاوڕێ دەکات. کاتێک  یمیران بڕیاری دا بە جوانی
« ببورن» دەڵێت:باوکی و هاوسێکەی بۆ ماوەیەکی کورت بێدەنگ دەبن، میران 

ماڵی برادەرەکەی. وشەی ئەوجا پرس بە باوکی دەکات گەر بۆی هەیە بچێتە 
 «.ببورە»دەڵێت  هەر زۆر ناسک و جوانە. هەموو کەسێک« ببورە»
 



Second Step, Preschool / Kindergarten 

178 

باوکی هەست بە چی بکات گەر میران بەو شێوەیە قسەی پێ ببڕێت؟ دەبێت  -4
پێت وایە ئەم  (.تقسەی پێ دەبڕێ ی)شادمان دەبێت بەوەی میران بە جوانی

 (.؟)بۆ ناچارەیە کاریگەر بێت؟ 

 

 ڕاهێنانخۆنواندن و 

وەرن هەوڵ بدەین وچانێک لە نێو گفتوگۆدا بدۆزینەوە. چاوەڕێی وچانێک دەکەین و 
میران و بە  ەئەوجا پرسیارەکەی خۆمان دەکەین. من خۆم دەکەم« !ببورن»ن یدەڵێ
ی قسە بە باوکم دەبڕم. دوو هاوکارم دەوێت، یەکیان ببێت بە باوکم و یەکێک یجوان

 ببێ بە هاوسێکەی باوکم.

 

ببورن. بابە، » قسە بە دوو منداڵەکە ببڕە و بڵێ:( یشانی منداڵەکانی بدە. بە جوانی)پێ
 «بکەم؟یاریی  دەتوانم بچمە ماڵی ژینۆ

 

لەم ڕاهێنانەدا هاوکاریمان دەکات. لوولپێچ و من  لوولپێچ (.پێش بێنە)لوولپێچ 
 قسەمان پێ دەبڕن.  یگفتوگۆمانە ئێوەش بە ڕیز دێنە پێش و بە جوانی

 

پاش  ێت.قسە ببڕ تگفتوگۆکەدا وچان بدەن بۆ ئەوەی منداڵ دەرفەتی هەبێلە 
 منداڵەکان بڵێن ، بۆ نموونە:« ببورن»گوتەی 

 «ە تازەکە بەکار بێنم؟پێنووسبۆم هەیە » •

 «بکەم؟یاریی  بۆم هەیە بچمە دەرێ،» •

 «بۆم هەیە تۆپەکە بەرمە باخەکەی پشتەوە؟» •

 «میکانۆ بکەم؟ یاریی بەبۆم هەیە » •
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 «هەیە میوەیەک بخۆم؟ بۆم» •

 

 ئەنجامگیری

 ی قسە بە کەسێک ببڕێت:یبۆ ئەوەی بە جوان

 بە ئارامی چاوەڕێی وچانێک بکە لە گفتوگۆکەدا. •

 «ببورن»بڵێ:  •

 ئەوجا قسەی خۆت بکە. •

 (.)دەست هەڵدەبڕمقسەیەک بکەیت، چی دەکەیت؟ بێت  گەر لە پۆلدا نیازت

 

 

 گواستنەوەی زانیار

و « ببورن» ت، دەڵێتقسە دەبڕێ یخەاڵتی ئەو منداڵەی بەجوانی بکەسوورەداڵن 
ڕاهێنان و پێگوتن و ڕاهێزانە. لە کۆتای پێویستیی بە . ئەم توانایە تدەست هەڵدەبڕێ

 ی قسەی بڕیوە و چ ئەنجامێکی هەبوو. یڕۆژدا، پرسیار بکە بزانە کێ بە جوان

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

بەر لەوەی قسە بە منداڵ یان بە هاوکارەکانت ببڕیت، هیممەتێکی بۆ بکە و خۆت 
ی هەستە کردنبزانە سەرچاوەی ئەو ئارەزووەت چییە، سەر بکەوەڕاگرە. بیرێکی لێ 

 یان ڕاهاتن و خووە. وچانێک بگرە و هەناسەیەک بدە.
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 چارەی کێشە – سێهەمبەشی 

 

  کردنوانەی چوارەم: شێوازی ڕەوای گەمە
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 چەمک

ی بابەتێک هەبێت، چارەی ڕەوا هێنانکاتێک دوو کەس وەک یەک مافیان لە بەکار
 ئەوەیە هەردووکیان لێی سوودمەند بن. 

 دەبنە مایەی هەڵکردنی خۆش و ڕەوا. سەرەگرتن، ئاڵوگۆڕ و کردنبەش

 

 «، ڕەوا سەرەگرتن، ئاڵوگۆڕ، کردنبەش» وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

یاریی چارەڕێن بۆ دوو منداڵ کە دەیانەوێت  سەرەگرتن، ئاڵوگۆڕ و کردنبەش •
 هەمان بابەت بکەن. بە

 پیادە بکات.« چارەی کێشە»هەنگاوەکانی  •

 

 پێداویستی

 لوولپێچی هێمنۆکە -هێمنۆکە  •

 شێوازی ڕەوای گەمە. ،چارەی کێشەپۆستەری هەنگاوەکانی  •

 و سیدیژەن« هەنگاو بە هەنگاو»سیدیی گۆرانییەکانی  •

 چەند لیستۆکێکی بچووک )بڕوانە بەشی خۆنواندن و ڕاهێنان(. •

 . کردن: دۆست ساز10نامەی  -نامەیەک بۆ ماڵەوە  •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

کاتی بیرۆکەباران دەربارەی دۆزی نۆرەبڕینی جوان، منداڵی خاوەن توانای جڤاکی 
، کردن. بەشپێشنیازی چڤاکدۆست پتر پێشکەش دەکەن و پێشنیازی ناجڤاکییان کەمە

چارەڕێیەکن بەرەو ئامانجێکی ڕەوا و خۆشییەکی هاوکۆ. بەوەش  سەرەگرتنئاڵوگۆڕ و 
 دەبێت. یدڕی یمنداڵ کەمتر ئارەزووی چارەڕێ

وەک هونەرێکی  - سەرەگرتنتواناکانی ئەم وانەیە پێویستیان بە ڕاهێنان و ڕاهێزانە. 
دەبێت منداڵ فێر  .کردندەکاتەوە ماوەیەک یان چەند سەرەیەک چاوەڕێ - کردنبەش

کاتژمێر،  بپێوی، بۆ نموونە: ژماردن، ڕاگرتنی (کۆنکرێتبەرهەست )کات بە ڕێیەکی 
ژوورەکەدا بدات. لەم هەفتەیەدا وشە و ئاماژەکانی کۆرسی  ییان پێنج سووڕ بە دەور

فێری منداڵەکان بکە. یان هەموو گۆرانییەکەیان فێر « کردنشێوازی ڕەوای گەمە»
 منداڵەکان بۆ وانەی پێنجەم ئەم گۆرانییە بزانن. دەبێت بکە. 

 

 دەستپێک

بخە  )ڕاپەکەیەین. بە چەپڵەوە دەیڵێنەوە. دەستپێدەک« چارەی کێشەڕاپی »وەرن بە 
ین. لەم گۆرانییەدا گردە« کردنشێوازی ڕەوای گەمە»ئەوجا گوێ لە گۆرانیی  (.سەر

)گوێ هەمان بابەت بکەن.  یاریی بەباس لە سێ شێوە دەکەین بۆ ئەوەی دوو منداڵ 
، ئاڵوگۆڕ، کردن)بەش سێ شێوازەکە چی بوون؟ تکێ دەزانێ (.بۆ گۆرانییەکە ڕادێرن

 (.سەرەگرتن

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

ئەمڕۆ باس لە شێوازی ڕەوا دەکەین کە دوو منداڵ دەتوانن بیگرنە بەر گەر 
ئەمە  (.)فۆتۆکە پێشان بدەهەمان لیستۆک بکەن.  یاریی بەهەردووک ویستیان 

دەخوێنن. نارین ماوەیەکە  فێرگەماردین و ئەوەش نارینە. هەردووکیان لە یەک 
دا تەنها ئەم دوو داینەسورە فێرگەدەکات. لە  یەو دوو داینەسورە گەورەیاریی بە
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یاریی سورە بچووکەکە کردووە، بەاڵم پێی خۆشە ەنیسێ دا یاریی بەگەورەن. ماردین 
 گەورەکان بکات. بە

، ئاماژە بە چارەی کێشەی هەر هەنگاوێک لەوانەی پۆستەری دنکر)لەگەڵ باس
 (.بکە کەهەنگاوە

 

 
 

ماردین هەست بە چی  )هەست بە چی دەکەم؟( یەکەم هەنگاو چی بوو؟ -1
ی هەست (.)ڕوخساری وی. دۆخەکەچۆن دەزانی خەمگینە؟  (.)خەمگینەدەکات؟ 

 خەمگینیی ماردین پێشانی دەدات کە کێشەیەک هەیە.

)ماردین و نارین کێشەکە چییە؟  )کێشەکە چییە؟(چییە؟  دووهەمهەنگاوی  -2
 (.ئارەزوویان لە هەمان لیستۆکە
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ماردین چی بکات باشە؟ )داوا لە  )چی بکەم باشە؟(چییە؟  سێهەمهەنگاوی  -3
 (.نارین بکات داینەسورەکانی لەگەڵ بەش بکات

چی ێت دەب ێت،کارێکی بۆ هەردووک، هەم بۆ ماردین و هەم بۆ نارین، خۆش ب -4
 (.داینەسورەکان بکەن یاریی بە)وێکڕا،  ێت؟ب

 (.)ناداینەسورە گەورەکان بکات؟  یاریی بەئایە ڕەوایە نارین هەموو ڕۆژەکە  -5
داینەسورە گەورەکان لیستۆکی  (.نفێرگەئەوانە لیستۆکی  چونکە)بۆچی نا؟ 

ن. منداڵی دیکەش بۆی هەیە یاریان پێ بکات. شێوازی ڕەوا ئەوەیە فێرگە
پێ بکەن. یاریی  لیستۆکەکان بەش بکەن، ئاڵۆگۆڕ بکەن یان بە سەرە

 هەردووکیشیان پێی شاد دەبن.

ماردین بڕیاری دا داوا لە نارین بکات داینەسورەکانی لەگەڵ دابەش بکات و 
پێی باش «. باشە»بەیەکەوە یارییان پێ بکەن. نارین بیری لێ کردەوە. پاشان گوتی: 

 ماردینیش بکات.  یاریی لەگەڵو  تهەبێبوو داینەسوری بچووکیشی 

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

 بۆ منداڵی زارۆخانە

ئەمڕۆ خۆمان ڕادەهێنین بە  (.تەنیشت خۆت دابنێلە )کۆمەڵێک وردە لیستۆک 
م لیستۆکانە یاریی بە. لوولپێچ سەرەگرتن، ئاڵوگۆڕ و هەروەها کردنشێوازی بەش

پیادە  کردنئێستا شێوازێکی ڕەوای گەمە (.دەم لوولپێچ )لیستۆکێک بدەدەکات. 
و لیستۆکە یاریی بەلوولپێچ، تکایە ڕێ دەدەی منیش  (.)پێشانی منداڵەکانی بدەدەکەم. 
 بکەم؟

 یاریی بە)وەهای پێشان بدە تۆش ئەرێ، بەشی تۆشی لێ دەدەم.  )لوولپێچ:(
 (.لیستۆکەکە دەکەیت
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ئەوجا سەرەی ئێوەیە. هەر یەک لە ئێوە شێوازێک لەگەڵ  (.)ئەوجا سەرەی منداڵەکانە
. گەر نیازت بوو ئاڵوگۆڕی سەرەگرتن، ئاڵوگۆڕ یان کردنلوولپێچ هەڵبژێرێت، بەش

لەگەڵ بکەیت، بۆت هەیە، لە سەرەی خۆتدا، لیستۆکێک لەم سەبەتەیە هەڵگریت. 
ەڵبژێرن و بە پێشەوە. ڕێنوێنییان بکە وشەی لەبار ه بکە)منداڵەکان بە ڕیز بانگ 

 (.ی پرسیار بکەن. وەها بکە هەر سێ شێوازەکە بێتە بەرباسیجوان

 

 بۆ منداڵی ورد

بدۆزینەوە گەر دوو منداڵ  کردنئەمڕۆ خۆمان ڕادەهێنین چۆن شێوازی ڕەوای گەمە
 سەرەگرتنهەمان لیستۆک بکەن. یەکەم جار خۆمان فێری  یاریی بەویستیان 
 دەکەین.

منداڵێک هەڵبژێرە بە هاوکاری خۆت. منداڵەکە لیستۆکێکی  )پێشانی منداڵەکانی بدە.
« ئەرێ»دەڵێت  )پاش ئەوەی منداڵەکەسەرەی من بێت؟ دەکرێت تکایە،  (.پێیە

ە ........ داوای ئەوئەوجا سەرەی ........  (.پێ بکەیاریی  لیستۆکەکەی لێ وەربگرە و
دەکرێت تکایە،  ەکە بکە داوای سەرەت لێ بکات:(ڕێنوێنیی منداڵ)سەرە بکات. 

 سەرەی من بێت؟

دەکەین. یاریی  ئێستا دوو دوو هەمان (.)منداڵەکان جووت جووت دیاری بکە
یەکێکتان لیستۆکی الیە، ئەوەی دیکە داوای سەرەی لێ دەکات. ئەمیش دەڵی 

 (.)منداڵەکان دەکەونە کار پاشان هەڤاڵەکەت داوای سەرە دەکات.«. ئەرێ»

ئەو لیستۆکە دەکرێت )» ن باشە؟یدەکەین. چی بڵێ کردنئەوجا خۆمان فێری بەش
 «(بەش بکەین؟ کەمێ بۆ تۆ کەمێ بۆ من؟

ئێستا دێینە سەر ئاڵوگۆڕ. هەر جووتێکتان لیستۆکێکی دیکەش وەردەگرێت. ئەوجا بە 
پێت خۆشە )» ڕیز داوای ئاڵوگۆڕی لیستۆکەکان دەکەن. دەڵێن چی باشە؟

 (.ەکەونە کارمنداڵەکان د« نمان بگۆڕینەوە؟الیستۆکەک
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شێوازێکی ڕەوای گەمانە. جگە  سەرەگرتن، ئاڵوگۆڕ و کردنئەمڕۆ فێر بووین کە بەش
یاریی  لەوە ڕەوان، ئەم شێوازانە، دەبنە مایەی شادمانیی ئەو مندااڵنەی بەیەکەوە

  دەکەن.

 

 بۆ ماڵەوە

 . کردن، دۆست ساز10نامەیەک بۆ ماڵەوە، ژمارە  -

 

 زانیارگواستنەوەی 

، کردنمنداڵەکان بکە، کاتێک کەسێکیان پەنا دەباتە بەر شێوازێکی وەک بەش یتێبینی
خەاڵتی بکە. یارمەتیی ئەوەیان بدە کە دەزانیت ماویەتی.  سەرەگرتنئاڵوگۆڕ یان 

ڕاهێزانی ئەو توانایە بە گوتەی پاتەوپات دەبێتە مایەی جێگیربوونی لە ناخی 
یارە چەند شادیت بەوەی، بێ ئەوەی گەورەساڵێک بە ڕوخسارتەوە د»منداڵەکەدا: 

جگە لەوەش بە  «.لیستۆکەکەت لەگەڵ دۆستەکەت بەش کرد ێت،پێت بڵ
بۆ خەاڵت  نەوەسوورەداڵن خەاڵتیان بکە. لە کۆتای ڕۆژەکەدا وەبیر منداڵەکانی بێ

 ە. شادیهێنوان، لەوەی شێوازی ڕەوا، بۆ هەم بکەوەکراون. هەروەها ئاگاداریشیان 

 

 چاالکیی دیکە

بۆ منداڵەکان لێدە. منداڵەکان دوو، دوو جودا « کردنشێوازی ڕەوای گەمە»گۆرانیی 
ەکان بکە، بەدەم ڕێنوێنیی منداڵ. بدەیەو هەر جووتەی یەک لیتسۆکیان  بکەوە

دا وێکڕا دەست لە لیستۆکەکە بدەن. « کردنبەش»گۆرانییەوە، جووڵەکانی بنوێنن. لە 
دا هاتوچۆ بە « سەرەگرتن»ەکە بدەنە دەست یەک. لە دا لیستۆک« ئاڵوگۆڕ»لە 

  . بکەوەلیستۆکەکە بکەن. ئەم یارییە لەگەڵ هەموو کۆرسەکاندا بە منداڵەکان دووبارە 
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 چارەی کێشە – سێهەمبەشی 

 

 وانەی پێنجەم: شتێکم لێ سەندراوە، چی بکەم باشە؟ 
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 چەمک

ئەوەیە خۆت ئارام بکەیتەوە و  ێت،کاتێک شتێکت لێ دەستێندر ،چارەڕێیەکی کاریگەر
ڕستەیەکی دابڕ و « من»لەگەڵ بەرانبەردا باس لە کێشەکە بکەیت. ڕستەی 

 گازەندەبەدەرە.

 

 «من»وشە: ڕستەی 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

 «.چارەی کێشە»ی هەنگاوەکانی کردنئارامبوونە بەر لە پیادە •

 ی گازەندەبەدەر دەرک و پیادە بکات. -« من»ڕستەی  •

 پیادە بکات.« چارەی کێشە»هەنگاوەکانی  •

 

 پێداویستی

 لوولپێچی هێمنۆکە -هێمنۆکە  •

 شێوازی ڕەوای گەمە. ،چارەی کێشەپۆستەری هەنگاوەکانی  •

 و سیدیژەن« هەنگاو بە هەنگاو»سیدیی گۆرانییەکانی  •

 خامەی ڕەنگین و کاخەز بۆ منداڵی ورد. •
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خۆی ئارام دەبێت پیادە بکات، « چارەی کێشە»هەنگاوەکانی مرۆڤ، بۆ ئەوەی بتوانێ 
بکاتەوە. لە پرۆسەی چارەی کێشەی جڤاکیدا، ڕاگرتنی هەست، خاڵی هەرە گرنگە. 

چارەی کێشەی لێ زەوتبوونی کەلوپەل، بۆ منداڵ، کێشەیەکی سەختە و هەستی 
، توندی بەدەمەوەیە. لەم وانەیەدا منداڵ فێر دەبێت ڕستەی جوانی، توندی

گازەندەبەدەر بەکار بێنێت بۆ دەربڕینی ویست و دیدی خۆی بۆ بەرانبەر. هەروەها 
منداڵ هان دەدرێت، بە ئامادەبوونی گەورەساڵیش باس لە کەفوکوڵی دەروونی خۆی 

پێشکەش  گەورەساڵ دەدات یارمەتیی پێویست بکات. ئەمەیان دەرفەت بە کەسی
ی کو لەوەشەوە ڕێ لە بەرتە ێتدەردەبڕەو منداڵە بکات کە هەستی هەڵچووی خۆی ب

 زیانبەخشی بەرانبەران بگرێت.

 

 دەستپێک

دەوەرن  (.)شێوازی ڕەوای گەمەیکێ لەبیریەتی وانەی پێشوو باسی چیمان کرد. 
سەر. گەر ئامێری بخە  )گۆرانییەکەی ن.یبڵێ« کردنشێوازی ڕەوای گەمە»گۆرانیی 

گوتنەوە ئامێریش منداڵەکان بەدەم گۆرانیە ڕی بدە هەیلە ال  تان –« پەرکەشن»
 .)پەرکەشن: ئامێری مۆسیقایە( (.بەکار بێنن

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

سەند. کات باشە گەر کەسێک لیستۆکێکی لێدەکەین مرۆڤ چی ب ەئەمڕۆ باس لەو
ەکەی خۆی تۆپ یاریی بەدانا  ئەمە وەیسەیە و ئەوەش دانا. (.)فۆتۆکە پێشان بدە

)ئاماژە بە ستاند. دانا ئەوەندە تووڕەیە نازانێت چی بکات. لێدەکرد و وەیسە هات و 
 (.بکە« هەنگاوەکانی چارەی کێشە»پۆستەری 
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دانا هەست بە چی دەکات.  )هەست بە چی دەکەم؟(هەنگاوی یەکەم چی بوو؟  -1

ئەمە  (.)وەستانی بەرانبەر وەیسە. دۆخەکەچۆن دەزانی؟  (.)تووڕەیە، هەڵچووە
« هەست بە چی دەکەم؟»کاتێک مرۆڤ لە خۆی دەپرسێ  (.)ئەرێکێشەیە؟ 

لێی ئاشکرا دەبێت گەر کێشە هەبێت یان نا. لەوەش بترازێت پێشانی دەدات 
 یان نا.بێت  گەر هەستەکە توند

ئێمە گۆرانییەک  (.)ئەرێ، هەستی توندە ئایە دانا هەستی توندی هەیە یان نا؟ -2
تی تووڕەبوون چی باشە بیکەین؟ دەزانین دەربارەی تووڕەبوون. کێ لەبیریەتی کا

خۆمان ئارام بکەینەوە؟ )بۆ ئەوەی بە دەبێت بۆ  (.)یەکسەر خۆمان ئارام بکەینەوە
 (.ئارامی بیر بکەینەوە. بۆ ئەوەی نە بە وشە و نە بە دەست ئازاری کەس نەدەین

)ئاماژە بە هەنگاوەکانی نێو پۆستەری ەوە چی بکات باشە؟ خۆئارامکردندانا بۆ  -3
 (.بکە« ەوەخۆئارامکردن»

ئەوجا « کێشەکە چییە؟»)بیر بکاتەوە دانا خۆی ئارام کردەوە، چی بکات باشە؟  -4
 (.بەردەوام بە« چارەی کێشە»لەگەڵ پۆستەری 
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/  (.)وەیسە تۆپەکەی داگیر کردووە. دانا تۆپەکەی خۆی دەوێتەوەکێشەکە چییە؟  -5
هەم وەیسە دەیانەوێت  هەم دانا و :(بکەوە)کێشەکە بە زمانێکی بێالیەن ڕوون 

 تۆپ بکەن و تەنیا یەک تۆپیش هەیە. یاریی بە

)تۆپەکە لە دانا چی بکات باشە؟  باشە؟( م)چی بکە چییە؟ سێهەمئەی هەنگاوی  -6
/  (.پێ بکەنیاریی  لەگەڵ وەیسە ڕی بکەوێت بە سەرە یان وەیسە بسەندێت

 (.بکە« کردنشێوازی ڕەوای گەمە»)ئاماژە بە پۆستەری 
 

 منداڵی وردبۆ 

ئەرێ، »و منداڵەکان هان بدە پێشنیازی دیکەش بێننە پێش:  بنووسەوەپێشنیازەکان 
یارمەتیی  «.ئەمەش بکات، دەی بزانم پێشنیازی دیکە چی هەیەدەتوانێت دانا 

، پێشبینی لە «ئەوجا -ئەگەر »ی پەیوەستەی هێنانلە ڕێی بەکار ە،منداڵەکان بد
ێت جەخت لەسەر پێشاندانی هەستی چلەبیرت نەدەرئەنجامی پێشبینییەکان بکەن. 

 بەرانبەر بکەیت. ئەم نموونانە لەگەڵ پێشنیازی منداڵەکان ساز بکە:

 دەکات. ------وەیسە هەست بە تێنێت، گەر دانا تۆپەکە لە وەیسە بس •

 . -----------بکات، ئەوا  سەرەگرتنگەر دانا پێشنیازی  •

 –پێ بکەن یاریی  )وێکڕابە تۆپەکە چییە؟  کردنشێوازێکی ڕەوا بۆ یاری -7
کام شێوازەیان لێرەدا باش دەبێت  (.، سەرە بگرن، ئاڵوگۆڕی بکەنکردنبەش

 بێت؟

لەگەڵ بەرانبەردا  کردندانا بڕیاری داوە قسە لەگەڵ وەیسە بکات. ڕێگەیکی قسە
پێشانی بەرانبەری دەدات کە تۆ « من»ـە. ڕستەی « من»بەکارهێنانی ڕستەی 

ت. یویست و داوای خۆت هەم ڕەوشتبەرزانە و هەم ڕوون و ئاشکرا دەردەبڕ
ئەمەش سوودی لەوەدایە دۆخەکە خراپتر نابێت. دانا دەیەوێت خۆشیی لە 

تۆپەکە  یاریی بەەیسە، وێکڕا تۆپەکە ببینێت. پێشی وایە خۆشتریشە، لەگەڵ و
 بکەن. دانا دەیەوێت ویستی خۆی بە وەیسە بڵێت.
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یاریی من پێم خۆشە )»ـە لێرەدا بەکار بێنێت باشە؟ « « من»دانا کام ڕستەی  -8
 ییاری من پێم وایە خۆشترە هەردووکمان بەیەکەوە»، «تۆپەکە بکەم بە

 (.«بکەین

 

 دەڵێت:دانا بە دەنگێکی دابڕ بەاڵم ڕەوشتبەرزانە قسە لەگەڵ وەیسە دەکات. پێی 
یاریی هەردووکمان ە من پێم خۆش نەبوو تۆ تۆپەکەت لە من سەند. من پێم خۆش»
وەیسە داوای لێبوردن دەکات لەوەی تۆپەکەی لە دانا داگیر کرد.  «.تۆپەکە بکەین بە

 لێ دەبینن. یتۆپەکە دەکەن و هەردووکیان خۆشی یاریی بەلە کۆتادا، وێکڕا 

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

لوولپێچ لەم ڕاهێنانەدا هاوکاریمان دەکات. وەهای دەنوێنین لوولپێچ تۆپەکەی داگیر 
ەوەیە. خۆئارامکردنکردووە. هەر یەک لە ئێوە دەوری دانا دەبینێت. یەکەم هەنگاو 

بەکار بێنە. دەنگێکی ڕەوشتبەرز « من»ئەوجا قسە لەگەڵ لوولپێج بکە و ڕستەی 
 بەکاربێنە. 

و ئەوجا بە  بکەوەخۆم ئارام بکەمەوە. خۆت ئارام دەبێت  (.)پێشانی منداڵەکانی بدە
لوولپێچ، من پێم خۆش نەبوو تۆپەکەت لە من سەند. من دەمەوێت »لوولپێچ بڵێ: 

)دەنگێکی  «.تۆپەکە بکەین یاریی بەهەردووکمان دەکرێت خۆشیی لە تۆپەکە ببینم. 
 (.ڕەوشتبەرز و دابڕ بەکار بێنە

ئەوجا سەرەی منداڵەکانە. لوولپێچ لە منداڵێکەوە بدە بە منداڵێکی دیکە. ڕێش بدە بە 
ی هەر منداڵێک بدەن بۆ ئەوەی وەاڵمی هەمەجۆر بێتە یمنداڵەکانی دیکە یارمەت

 کایەوە. پرسیاریش بکە ئایە وشەکان ڕەوشتبەرزانە بوون.
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گەر کەسێک بێت و شتێکی لێ دەبێت ئەمڕۆ باسمان لەوە کرد کە مرۆڤ تووڕە 
ی کردن، هەبێت چارەییداگیر بکات. کاتێک مرۆڤ هەستی توندی، وەک تووڕە

. یەکەم هەنگاو ئەوەیە خۆت ئارام بکەیتەوە و ئەوجا بیر لە دەبێت سەختە کەکێشە
ەکار بێنیت بۆ ب« من»چارەیەک بکەیتەوە بۆ کێشەکە. وەها باشە ڕستەی 

 ەوەی ویست و داوای خۆت.کردنڕوون

 

 گواستنەوەی زانیار

سەرنجت الی منداڵەکان بێت، گەر زانیت منداڵێک خەریکە هەستی توندی تێدا 
بکە خۆی ئارام بکاتەوە بەر لەوەی بێتە سەر هەنگاوەکانی  یدروست دەبێت، ڕێنوێنی

بەکار بێنن و خۆیان لە دەربڕینی بەرانبەر « من»چارەی کێشە. دنەیان بدە ڕستەی 
خەاڵتی ئەو منداڵەی هونەری خۆی  بکەبپارێزن. سوورەداڵن  کردنتاوانبار

پیادە دەکات. گەمە یان شێوازی ڕەوای  چارەی کێشەەوە یان هەنگاوەکانی کردنئارام
 وە کە ئەم هونەرانە سوودی هەمووی تێدایە.بیریشیان بخە

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

ەوە کامیان بۆ خۆئارامکردنکانی چارەتۆ لەگەڵ هەستی تونددا چی دەکەیت؟ لە ڕێگە
ئەو پەیامەی تۆ دەیدەیتە بەرانبەرەکەت دەربارەی  سەرنج بدەتۆ دەست دەدات؟ 

ی دابڕ بەکار بێنە و خۆت لە « من»ویست و داوای خۆی. هەوڵ بدە ڕستەی 
 وەاڵمی بەرانبەر. سەرنج بدەبپارێزە.  ی بەرانبەرکردنباردەربڕینی تاوان
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 چارەی کێشە – سێهەمبەشی 

 

  کردنوانەی شەشەم: چارەی گاڵتە پێ
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 چەمک

 ئازاری هەستی بەرانبەر دەدات. کردنگاڵتە پێ

بە  ی ئاماژەکە /کردندوو چارەڕێ: وێڵبەر پەنا دەبەینە  کردنبۆ چارەی گاڵتە پێ
 بەس بێت. دەڵێین:بەرانبەر 

 

 «کردن، وێڵکردنگاڵتە پێ»وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

 ناڕەوایە.  کردنکە گاڵتە بە خەڵک •

اتنی گاڵتە پیادە بکات بۆ دەروەسته« من»ستەی و ڕ کردنهونەری وێڵ  •
 ی ئازاربەخش.کردنپێ

گەورەساڵیک بدۆزێتەوە و ڕاوێژی پێ بکات گەر بەرانبەر وازی لە گاڵتە  •
 نەهێنا. کردنپێ

 پیادە بکات. چارەی کێشەهەنگاوەکانی  •

 

 پێداویستی

 توولەی جرپن •

 لوولپێچی هێمنۆکە -هێمنۆکە  •

 ەوە.خۆئارامکردنهەنگاوەکانی  ،چارەی کێشەپۆستەری هەنگاوەکانی  •

 بۆ مندااڵنی ورد. پێنووسکاخەز و  •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

انەیە منداڵ فێر دەکات هونەری ی ناشرین ڕەفتارێکی دڕە. ئەم وکردنگاڵتە پێ
تکایە بەس بێت، من ئەو قسانەم ال خۆش »ی وەک  -« )من»و ڕستەی  کردنڵوێ

 .کردنبەکار بێنێت بەرانبەر گاڵتە پێ«( بەسە، گاڵتە بە من نەکەیت»، «نییە

باریکە. زۆر گرنگە هەر لە سەرەتاوە ڕێی لێ  کردنسنووری نێوان شۆخی و گاڵتە پێ
. ڕێساش لێرەدا ئاشکرایە: گەر چەپاندنبگێرێ بەر لەوەی ببێتە مایەی ناکۆکی و 

منداڵێک بە جۆرێک قسەی لەگەڵ کرا پێی خۆش نەبێت ئەوا دەبێت ئەو جۆرە 
 ڕێبەست بکرێت. ڕەفتارە 

 

لەم وانەیەدا کات دەبات، گرنگە هەموو منداڵێک کاتی « خۆنواندن و ڕاهێنان»بەشی 
 خۆی بدرێتێ. دوور نییە کاتی وانەکان بەش نەکات و کاتی دیکەی بخەیتە سەر. 

 

 دەستپێک

)توولە قسەیەک بە گوێی ی هێمنۆکە، بەخێر هاتی توولەی جرپن. لوولپێچبەخێر هاتی 
نیازتان وایە بە جووتە شۆخی بە ناوی یەکتر بکەن؟ شۆخیی وەها  (.تێنێتۆدا دەچرپ

 چۆنە؟

 

 خەپۆلکە.  -لوولێچی هێمنۆکە  تۆ دەڵێت:توولە بە لوولپێچ 

 موولە. -توولە  دەڵێت:لوولپێچ 

 دووپێچ. –لوولپێچی  دەڵێت:توولە 

 خرپن. –جرپن  دەڵێت:پێدەکەنێ و  لوولپێچ

 تەپۆکە. -هێمنۆکە  – لوولپێچ دەڵێت:توولە 
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 خۆی.  مەتاڵیمشەمشێک دەکات و دەچێتەوە  ێت،خەمگین دەب لوولپێچ

 

پێم وایە لوولپێچ خۆشیی لەو ناوە نەهات. لەوە  (.)وەاڵمی نییەلوولپێچ، ئەوە چی بوو؟ 
 دەچێت هەستی ڕووشابێت. 

 

ببورە.  لوولپێچ (.ئاشت بکاتەوە لوولپێچ)توولە نووزەی بۆ دەکات و هەوڵ دەدات 
 مەبەستم نەبوو هەستت بڕووشێنم. هەر بە شۆخیم بوو.

شۆخی بە ناوی یەکتر لەوانەیە خۆش بێت، بەاڵم جار هەیە هەستی بەرانبەر 
شۆخییەکە ڕاگریت و داوای لێبوردن دەبێت  یەڕووشێنێت. گەر زانیت بۆتە ناخۆشد

 بکەیت. 

 

توولەی  ێت.ێی بۆ دەلەقێن)لوولپێچ سەری ئەردڵی ئارامبۆوە؟  لوولپێچئادەی بزانم 
  چن.ب زۆر باشە، بەخێر (.جرپن لە خۆشیدا دەیکاتە وەڕین

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

دەبێت ئەمڕۆ باس لەوە دەکەین گاڵتە بە ناوی یەکتر هەست بریندار دەکات و 
ـیە. کانی « کانی»ـە و ئەوەش « ڕێبین»ئەمە  (.چارەی بکەین. )فۆتۆکە پێشان بدە

 ێت.خوشکە گەورەی ڕێبینە. دایکیان خەریکی کارە، کانی بە ناسکی ڕێبین دەدوێن
ڕێبین دەستی برد بۆ کوپی شیرەکە، لە دەستی ترازا و شیرەکە ڕژا. کانی ناوێکی لێ 

 ێت.انی بننا. ڕێبین زۆری پێ ناخۆش بوو، دڵی پڕ بوو. وەختابوو ئەویش ناوێک لە ک

 بکە.« چارەی کێشەهەنگاوەکانی »ئاماژە بە پۆستەری 
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ڕێبین هەست بە چی دەکات؟  )هەست بە چی دەکەم؟(هەنگاوی یەکەم چییە؟  -1
گەر هەست بە  (.)ئەرێکێشەیەک لە ئارادا هەیە؟  (.)خەمگین، تووڕە، هەڵچوو

یاد مەکە،  . )پۆستەرەکە لەکێشەمان هەیەدەڵێت  ەهەڵچوون بکەین ئەوە نیشانەی
 (.لە کاتی پێویستدا بەکاری بێنە

 
ڕێبین هەڵچووە و خەریکە ئەویش ناو لە کانی بنێت. گەر بیکات بارەکە خراپتر 

 وەها باشە خۆی ئارام بکاتەوە.  ێت،دەب
 

 )کێشەکە چییە؟(چییە؟  دووهەمئەوا ڕێبین خۆێ ئارام کردەوە، هەنگاوی  -2
 (.ەستی ڕووشاوە)ڕێبین گاڵتەی پێ کراوە و هکێشەکە چییە؟ 
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)دایکی خۆی  ڕێبین چی بکات باشە؟)چی بکەم باشە؟(  چییە؟ سێهەمهەنگاوی  -3
گەر منداڵەکان بۆی  –ئاگادار بکات. کانی ئاگادار بکاتەوە. کانی وێڵ بکات 

دەکاتەوە ئەوەی ڕێبین  کردنڕاکێشە. وێڵ« کردنوێڵ»نەچوون، سەرنجیان بۆ 
 (.بڕوات و کانی بەجێ بهێڵێ یان خۆی بە شتێکی دیکەوە خەریک بکات

 

 بۆ منداڵی ورد
ئەرێ، »و منداڵەکان هان بدە پێشنیازی دیکەش بێننە پێش:  بنووسەوەپێشنیازەکان 

 «.ئەمەش بکات، دەی بزانم پێشنیازی دیکە چی هەیەدەتوانێت ڕێبین 

 
، «ئەوجا -ئەگەر »ی پەیوەستەی هێنانلە ڕێی بەکار ە،یارمەتیی منداڵەکان بد

پێشبینی لە دەرئەنجامی پێشبینییەکان بکەن. لەبیرت نەچێت جەخت لەسەر 
پێشاندانی هەستی بەرانبەر بکەیت. ئەم نموونانە لەگەڵ پێشنیازی منداڵەکان ساز 

 بکە:

 دەکات. ---------گەر ڕێبین بە دایکی بڵێت، کانی هەست بە  •

 . -----------ن، کانی ئاگادار بکاتەوە، ئەوا گەر ڕێبی •

 . -----------گەر ڕێبین، کانی وێڵ بکات، ئەوا  •

 

 هەڵبژێرێت باشە؟  ڕێبین کام چارەڕێ -4
ڕێبین بڕیاری دا خوشکەکەی خۆی وێڵ بکات. پەڕۆیەکی هێنا و شیرەکەی پێ 

 ی بەجێ هێشت.ئاشخانە )چێشتخانە(وشک کردەوە. خوشکەکەی 
 

ێیەی بێسوود بایە و کانی ناوێکی دیکەشی لێ نابا ئەوسا ڕێبین گەر ئەم چارەڕ
 ـی بەکار دەهێنا.« من»ڕستەی 
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من پێم خۆش نییە )»ـی وەک چی بەکار دەهێنا؟ « من»ئادەی بزانم ڕستەی  -5
من داوات لێ دەکەم ئیدی بەس بێت، ناوی دیکەم لێ »، «کەس ناوم لێ بنێت

 (.«نەنێیت
 

من پێم خۆش نییە کەس ناوم لێ بنێت. داوات لێ دەکەم ئیدی » دەڵێت:ڕێبین 
لەم گوتەیەشدا دەنگێکی ڕەوشتبەرز و دابڕ «. بەس بێت، ناوی دیکەم لێ نەنێیت

یان  کردنجار هەیە بەرانبەر وێڵ ێت.کانی واز دەهێن ێت.بەکار دێن
ەوەی کە بەس بێت سوودی نییە. گەر وەهای لێ هات کەسێکی کردنئاگادار
 و ئاگاداری بکە. بدۆزەوەساڵ گەورە

 

لێنان هەراسانت بکات؟ ئەدی و لە کێ دەکەیت گەر کەسێک بە ناوڕو فێرگەلە  -6
 لە ماڵەوە کێ هەیە قسەی لەگەڵ بکەیت؟

 

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

ئەمڕۆ توولەی جرپن لە ڕاهێناندا هاوکاریمان دەکات. با بڵێین توولە ناوێکی لە تۆ نا و 
من نیازم وایە توولە وێڵ  )پێشانی منداڵەکانی بدە(ەم. دەستپێدەکهەستت ڕووشا. من 

 (.گێڕە و خۆت بە شتێکی دیکەوە خەریک بکەروتی لێ وە)ڕو بکەم.

 

ی توولە ڕووتانی کردنمن توولە دەگێڕم لە نێوتاندا. بۆ وێڵ (.)ئەوجا سەرەی منداڵەکانە
توولە لە نێو  لێ وەرگێڕن و خۆتان بە شتێکی دیکەوە خەریک بکەن. )بە سەرە

 (.منداڵەکاندا بگێڕە
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ڕادەهێنین. من دەیڵێم و ئێوەش گوێم بۆ ڕادێرن. من « من»ئێستا خۆمان بە ڕستەی 
توولە من پێم خۆش نییە کەس ناوی »دەنگێکی ڕەوشتبەرز و دابڕ بەکار دێنم. 

 «.ناشرینم لێ بنێت. من داوات لێ دەکەم بەس بێت

 

منداڵەکان. توولە بە نێویاندا بگێڕە. گەر زانیت منداڵەکان هەمان  دەرفەت بدەئەوجا 
دووبارە دەکەنەوە هانیان بدە وەاڵمی دیکەیان هەبێت، بۆ نموونە: « من»ڕستەی 

جەختیش بکە لەسەر ئەوەی « چی باشە؟ تبڵێ ---ئەو--- تئادەی کێ دەزانێ»
 منداڵەکان دەنگێکی ڕەوشتبەرز بەاڵم دابڕ بەکار بێنن.

 

 ئەنجامگیری

 ێت.بە ناوی خەڵک هەستی بەرانبەر دەڕووشێن کردنئەمڕۆ فێربووین کە گاڵتە
فێربووین گەر دۆخێکی وەها هاتە پێش بەرانبەرەکەت یان وێڵ دەکەیت یان بە 

ڕای بگریت. گەر ئەوەش سوودی نەبوو، فێربووین کەسێکی « من»ڕستەی 
  گەورەساڵ ئاگادار بکەین.

 

 گواستنەوەی زانیار

گوێ ناداتە ئەو یان  تبەکار دێنێ« من»ت کرد منداڵ ڕستەی دابڕی یتێبین گەر
کات، بە سوورەداڵن خەاڵتی بکە. منداڵەکان فێر یی بەرانبەرەکەی دەەکردنگاڵتە پێ

ی گاڵتە کردنبەردەوام بوو. منداڵ بۆ چارە کردنە پێتبکە تۆ ئاگادار بکەنەوە گەر گاڵ
 هاوکاری هەیە.پێویستیی بە دەم یارییەوە، ، بە تایبەتی بەکردنپێ
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 چاالکیی دیکە

دا « ڕێنامەی مامۆستا». نەوەگەر کتێبی لەبار دەست دەکەوێت بۆ منداڵەکانی بخوێ
  پێشنیازی تێدایە دەربارەی ئەم باسە.

 

لە کاتی ڕاهێناندا، داوا لە منداڵەکان بکە، گەر کەسێک ناوی جوانی لێ ناون، 
هێنە و . ئەمیان شادیبکەوەلێنانی جوان و ناوی ناشیرین ڕوون ی ناوجوداوازیبیگێڕنەوە. 

 ئەویان هەستڕووشێن.

 

 بۆ منداڵی ورد

و لە پۆلەکەدا هەڵیواسن. « ناوی شیرین»پۆستەرێک دروست بکەن بە سەردێڕی 
 منداڵەکان کام ناویان ال جوان بوو پێیان بگوترێ لەوێدا تۆماری بکەن.
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 چارەی کێشە – سێهەمبەشی 

 

 وانەی هەفتەم: خۆش لێ گوزەران لەگەڵ دۆستاندا
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 چەمک

خاڵێکی گرنگی دۆستایەتی لەوەدایە مرۆڤ ئامانجی جڤاکی بخاتە پێش ئامانجی 
 کەسەکی )شەخسی(.

 

 ئامانجی جڤاکی کە شادیی هەردوو منداڵەکەیە دەبێتە هۆی سازبوونی دۆستایەتی.

 

 «جودا -وێکچوو »، «پاشان –ئێستا »وشە: 

 

 جئامان

 منداڵ فێر بێ:

 کە شێوازی ڕەوای گەمان دەبێتە هۆی شادیی هەردوو ال. •

 هەیە. جوداوازیکە جار هەیە بەرانبەر ویست و ئارەزووی  •

 پیادە بکات. چارەی کێشەهەنگاوەکانی  •

 

 پێداویستی

 توولەی جرپن •

 لوولپێچی هێمنۆکە -هێمنۆکە  •

 کەروێشکە ئارامۆکە •

 ەوە.خۆئارامکردنهەنگاوەکانی  ،چارەی کێشەپۆستەری هەنگاوەکانی  •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

کاتێک ناکۆکییەک دێتە ئاراوە، ئامانج بڕیار دەدات کامە چارەسەر دێتە هەڵبژاردن. 
بۆ نموونە ڕاگرتنی دۆستایەتی یان شادمانیی  –گەر ئامانجەکە جڤاکدۆستانە بێت 

ەنا دەباتە بەر چارەی منداڵ کەمتر ڕوو دەکاتە چارەی دڕ و زیاتر پ –هەردووال بێت
هاتن. گەر ئامانج زاڵبوون بێت بەسەر کو پێ کردنجڤاکدۆستانەی وەک بەش
 .کردنسەندن و گاڵتە پێەباتە بەر چارەی دڕندانەی وەک لێبەرانبەردا، منداڵ پەنا د

 

ئەم وانەیە ئامانجی شادبوونی هەردوو ال ڕوون دەکاتەوە. منداڵ ئەم ئامانجەی ال 
 گرنگە چونکە بە ئاشکرا سوودی گەمەی هاوکۆ پێشان دەدات. 

 

 بۆ منداڵی ورد

دوو کارتە، هەر جارە و  -گەر ئەم وانەیە درێژخایەن دێتە بەرچاو بیکە دوو وانە 
 کارتێک.

 

 دەستپێک

)یارییەک بکەن کورتیلە بێت و ئەمڕۆ هەر هەموو بە یەکەوە یارییەک دەکەین. 
من زۆرم لێ  «(مام سڵێمان دەڵێ»منداڵەکان الیان خۆش بێت، بۆ نموونە یاریی 

ت. هەر هەمووتان بکەم. کێ دڵی خۆش بوو دەستی هەڵبڕێ یاریی لەگەڵخۆش هات 
 ۆکەش ئەمڕۆ میوانمانن، با بزانین ئەوان چی دەکەن. توولەی جرپن و لوولپێچی هێمن

 بکەین.یاریی  من دەمەوێت بچینە دەرەوە و توولە: •

 بکەین.یاریی  من دەمەوێت لە ژوورەوە :لوولپێچ •

 بکەم.یاریی  نا، وەرە بچینە دەرێ، من زۆرم پێخۆشە لە دەرەوە توولە: •
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 ەوە خۆش نییە.بکەم. دەریاریی  نا، من حەز دەکەم لە ژوورەوە لوولپێچ: •

 چی بکەین لە ژوورەوە؟ هیچی لێ نییە. توولە: •

 دەرەوە هیچی لێ نییە بیکەین. لوولپێچ: •

 

حەز  )نەخێر(دەی ئازیزان دەڵێن چی، ئەم دوو دۆستە خۆشیان هەیە بە یەکەوە؟ 
دەکەن خۆشیان هەبێت بەاڵم پێک نایەن. توولە و لوولپێچ بۆ لەگەڵمان نابن و گوێ 

 لە وانەکەمان بگرن، لەوانەیە سوودی هەبێت؟

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

بکەن و هەردووکیشیان شاد یاریی  ئەمڕۆ باس لەو دەکەین چۆن دوو دۆست وێکڕا
 بن. 
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ئەمە دارۆ و ئەمەش بەمۆ. دەیانەوێت بە جووتە یاریی  (.)فۆتۆکە پێشان بدە
ئاگربەستێن بکەن. بەاڵم هەردووکیان دەیانەوێت ببنە سەردەستە. هەردووکیان 

 خەریکی دەمەدەمن لەسەر ئەوەی کێ ببێتە سەردەستە.

 

 (.)دەستەکان بژمێرەکێ پێی وایە ئەم دووانە خۆشیان هەیە، دەست هەڵبڕێت؟  -1
لەوە  (.)دەستەکان بژمێرەئارادایە، دەست هەڵبڕێت؟  کێشەیەک لەدەڵێت  کێ

 تبێت. کێ دەزانێ چارەی کێشەدەچێت دارۆ و بەمۆ پێویستیان بە هەنگاوەکانی 
)هەست بە چی دەکەم؟ گەر منداڵەکان لە بیریان نەبوو، یەکەم هەنگاو چی بوو؟ 
 (.ئاماژە بە پۆستەرەکە بکە

 (.)تووڕەبوون، هەراسانی و هەڵچووندارۆ و بەمۆ هەست بە چی بکەن؟ دەبێت  -2

ەوە خۆئارامکردنتۆ بڵێی پێویستیان بە  (.)ئەرێئایە هەستی توندیان هەیە؟  -3
 (.)ئەرێهەبێت؟ 

 )کێشەکە چییە؟(دەی وا خۆیان ئارام کردەوە، هەنگاوی تازە چییە؟  -4

وکیان دارۆ و بەمۆ، هەردو (.)هەردوو دەیانەوێت ببنە سەردەستەکێشەکە چییە؟  -5
 دەیانەوێت ببنە سەردەستە. 

)هەردووکیان ببن بکەن باشە؟  چی )چی بکەم باشە؟(هەنگاوی داهاتوو چییە؟  -6
بە سەردەستە. هەر جارەی یەکێکیان ببێتە سەردەستە. هەر یەکەیان لە جێیەک 

 (.بێت. گەمەیەکی دیکە بکەن

چی  «ناکەم گەر یەکەم کەس نەبم بە سەردەستەیاریی  من»گەر بەمۆ گوتی  -7
دەبێت. هەستی دارۆ چی بێت؟ )ئەوسا دارۆ خەمگین دەبێت بکەین؟ ئەوسا 

 (.ئەوسا دارۆ تووڕە دەبێت

  ێت؟سەردەگر چی، کام چارەڕێ ندەڵێ -8
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دارۆ و بەمۆ باس لە چەند چارەیەک دەکەن و پاشان لەسەر چارەیەک ڕێک 
هاتن ستە و هاوکاریی یەکتر دەکەن. پێکدەکەون. هەردووکیان دەبنە سەردە

 لەسەر ئەوەی هەردووکیان خۆشیان هەبێت.

  

ئەمە پەیمانە و ئەوەش کۆچەر. پەیمان  ئەمەش چیرۆکێکی دیکە. (.)فۆتۆ پێشان بدە
بووکەڵە بکەن، بەاڵم پەیمان پێی خۆش  یاریی بەو کۆچەر دۆستن. کۆچەر دەیەوێت 

بووکەڵە بکەم. من پێم خۆشە  یاریی بەمن پێم خۆش نییە » دەڵێت:نییە. پەیمان 
من ئەوەم پێ خۆش نییە. دەمەوێت ئێستا » دەڵێت:کۆچەر  «.لۆگۆ بکەم یاریی بە
 «.بووکەڵە بکەم یاریی بە

 

)دوو بکەن یان دوو یاریی جودا؟ یاریی  کۆچەر و پەیمان دەیانەوێت هەمان -9
 (.یاریی جودا
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کۆچەر بکات؟  لەگەڵیاریی ئایە ئەمە دەکاتەوە ئەوەی پەیمان پێ خۆش نییە   -10
ئەی هەر  (.شتێکی دیکە بکات یاریی بە)نا. هەر ئەوەندەیە پێی خۆشە ئێستا 

شتێک  یاریی بەدۆست هەر دۆستە، گەرچی پێشی خۆش بێت  (.)ئەرێدۆستن؟ 
 لەوەی تۆ یان کارێکی دیکە بکات. بکات جودا

ە پێویستیی بتۆ بڵێی  (.)خەمگینە، هەراسانەکۆچەر هەست بە چی دەکات؟   -11
 (.)ناەوە هەبێت؟ خۆئارامکردن

 (.دوو بابەتی جودا بکەن یاریی بە)هەردوکیان دەیانەوێت کێشەکە چییە؟   -12

)قسە لەگەڵ پەیمان بکات دەربارەی بابەتی دیکە کە کۆچەر چی بکات باشە؟   -13
تۆ بکەم. وەرە  یاریی لەگەڵمن پێم خۆشە »پێ بکەن. یاریی  نابتوانن هەردووکی

 (.«بیر لە یارییەک دەکەینەوە بە دڵی هەردووکمان بێت

)ئەوسا کۆچەر  ؟«بکەیاریی  باشە، تۆ بە تەنیا یدە»ئەی ئەگەر پەیمان گوتی:   -14
 (.تلەوانەیە خەمگین بێ ێت،تووڕە دەب

)ئەوسا پەیمان  «؟چیدی تۆ برادەری من نییت» تئەی ئەگەر کۆچەر بڵێ  -15
 (.تخەمگین دەبێ

 پێت وایە ڕەواترین چارە چییە؟   -16

 

کۆچەر و پەیمان قسە لە چەند یارییەک  ێت.چیرۆکەکەمان بەم جۆرە کۆتا دەب
لۆگۆ بکەن و پاشان  یاریی بەبڕیاریان دا ئێستا  ێت.دەکەن بە دڵی هەردووکیان ب

پێت وایە  ێت.بووکەڵە بکەن. هەردووکیان شادن و خۆشیان لێ دەگوزەر یاریی بە
خەڵک گەر شێوازێکی ڕەوا بگرنە بەر وێکڕا زیاتر  (.)ئەرێبڕیارەکەیان ڕەوایە؟ 
  ێت.خۆشیان لێ دەگوزەر
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توولە و لوولپێچ بە دیار ئەم چیرۆکەوە دانیشتوون و گوێ دەگرن. تۆ بڵێی ئێستا بزانن 
 یاریی دەیانویست لە دوو جێی جودا ێت،چۆن کێشەکەی خۆیان چارە بکەن. بیرت ب

 بکەن. توولە و لوولپێچ گەیشتنە هیچ بڕیارێک؟

 

ئێمە بەردەوام قسەی لێ دەکەین هەتا دەگەینە چارەیەک بە دڵی هەردوو  لوولپێچ:
 المان بێت.

 

 زۆر باشە، لە وانەی داهاتوودا پێمان بڵێن بزانین چیتان بڕیار دا.

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

لەگەڵ دۆستەکەت بیکەیت. ئەوا من کەروێشکی  بکەوەوەرە بیر لە یارییەکی خۆش 
هێمنۆکە بە نێوتاندا دەگێڕم. گەر هێمنۆکە هاتە دەست تۆ ئەوە نۆرەی تۆیە و بۆمان 

 (.)پێشانی منداڵەکانی بدەەم. دەستپێدەکباس بکە چی الی تۆ خۆشە بیکەیت. من 
ڕە و گەر )هێمنۆکە بە نێویاندا بگێ «.شاد دەبین -----من و دۆستەکەم بە یاریی »

 (.منداڵێک سەرەی هات و پێێ خۆش نەبوو قسە بکات زۆری لێ مەکە

 

 ئەنجامگیری

 یاریی لەگەڵئەمڕۆ فێربووین کە هەردوو منداڵەکە شاد دەبن گەر بە شێوەیەکی ڕەوا 
 ییەک بکەن. گەر یارییەکە بە ئارەزووی تەنها یەک کەس بێت، ئەوەی دیکە خۆشی

لێ نایەت. فێری ئەوەش بوون کە دۆست هەر دۆستە، گەرچی ئارەزووی ڕێک وەک 
 ئارەزووی تۆ نەبێت.
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 گواستنەوەی زانیار

سەرنج ڕاگرە و تێبینی بکە کاتێک دوو منداڵ پێک نایەن لەسەر بڕیارێک. ڕێنوێنییان 
ڕێنوێنییە پێویستیی بە بکە بگەنە بۆچوونێکی ڕەوا الی هەردوو ال پەسەند بێت. منداڵ 

بۆ دامەزران. بگەڕێن بە دوای سوودەکانی کارێک هەردوو ال بەدڵیان بێت. گەر 
منداڵ لە خۆوە ئەو کارەی کرد، بە قسەی خۆش خەاڵتیان بکە. بە ڕستەی ڕوون و 

هاتن بۆ منداڵەکان ڕوون لێئاشکرا سوودی پاراستنی دۆستایەتی و سوودی خۆشی
ەبینم چەند شانازیت بەو هەڵبڕینەکەتەوە دجار هەیە هەر لە شێوەی دەست »: بکەوە
 «.کردووە بۆ پاراستنی دۆستایەتییەکە کارە

 

ە دەست و دەکەن، دەرفەت بگریاریی  کاتێک دەبینی منداڵ دوو دوو یان بە پۆل
دەکەم هەردووکتان خۆشتان هەیە. منداڵ،  یتێبینی»: نەوەبهێ سوودی هاوکۆیان وەبیر

  «.دۆستەکەی بکات لەگەڵیاریی گەر شاد بێت، پێی خۆشە 

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

بەرتەکی خۆت لە نێو دۆستاندا. کێ بڕیار دەدات چی بکرێت؟ ئەو بڕیارە  سەرنج بدە
 چۆن دێتە بەرهەم؟ ئایە وێکڕا بڕیار دەدەن؟
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 چارەی کێشە – سێهەمبەشی 

 

 بەشداریی وانەی هەشتەم: 
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 چەمک

 خۆڕاگری هەیە. پێویستیی بە بەشداریی 

 

 ەوەنێزیکیارییەک بێت دەبێت چاوەڕێ بێت، لە بەشداریی منداڵێک مەبەستی بێت 
 بکات. بەشداریی بکات، نەرم بێت و پاشان داوای یاریی 

 

 «بەشداری»وشە: 

 

 ئامانج

 منداڵ فێر بێ:

 دەرک بکات.بەشداریی هەنگاوەکانی  •

 پیادە بکات.بەشداریی هەنگاوەکانی  •

 خۆڕاگری هەیە.پێویستیی بە بەشداریی  •

 پێشبینی لە دەرئەنجامی ڕەفتار بکات.  •

 

 پێداویستی

 توولەی جرپن •

 لوولپێچی هێمنۆکە •

 «.ڕێنامەی مامۆستا»بڕوانە  -« هۆنراوەی بەشداری» •

 لیستۆک )بڕوانە بەشی خۆنواندن و ڕاهێنان(. •
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 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

گەمەیەکی بەشداریی بۆ منداڵی بچووک یەکێک لە کێشە گەورەکان ئەوەیە 
دامەزراوی منداڵی دیکە بێت. گەر منداڵ فێر بێت، بە ئارامی خۆی ڕاگرێت، سەرنج 

الوە و لە  بداتە گەمەی منداڵەکانی دیکە و دەرکی بکات، ڕێگەیەک بدۆزێتەوە لە
هەنگاوی وەها بکات بۆ منداڵەکان کە بکات، پێشنیازی یاریی  ئەوانەوە هەمان نێزیک

لەگەڵ یارییەکەی خۆیاندا کۆک بێت و هەروەها تێبینیی دۆستانە و سەرنجڕاکێشی 
 ئەوا شیمانەی وەرگرتنی لە یارییەکەدا زیاترە. –هەبێت دەربارەی یارییەکەی ئەوان 

منداڵ هان دەبێت  بۆیەبەشداربوونی سەرکەوتوو لەوانەیە چەندین هەوڵی بوێت. 
 لەم باسەدا یاریدەرە.« هۆنراوەی بەشداری»ەیت خۆڕاگر بێت. بد

 

 دەستپێک

دەکەن، یاریی  بەیەکەوە ا باسمان لەوە کرد چۆن دوو منداڵلە وانەی پێشوود
کێشەیان هەبوو، پێک  لوولپێچهەردووکیان خۆشیان هەبێت. جاری پێشوو توولە و 

 نەدەهاتن لەسەر خۆشییەک بۆ هەردووکیان بێت.

 بکەم.یاریی  لە دەرێ تدەمەوێ منتوولە: 

 بکەم. یاریی  لە ژوورێ تمن دەمەوێلوولپێچ: 

 چیتان بڕیار دا؟ 

 یاریی لەگەڵم ڕوون کردەوە کە زۆرم پێخۆشە لوولپێچباسمان لێ کرد. من بۆ توولە: 
 بکەم.یاریی  ئەو بکەم، دەنا هەر بە تەنێ دەبم گەر لە دەرەوە

بڕیارمان دا بەشی  بۆیەتوولە بکەم  لەگەڵیاریی منیش زۆرم پێخۆشە لوولپێچ: 
دەکەین و پاشان لە ژوورەوە. بەو جۆرە یاریی  بکەین. سەرەتا بۆ ماوەیەک لە دەرەوە

هەردووکمان خۆشمان دەبێت و هەروەها چارەیەکی ڕەوایە چونکە خواستی 
 هەردووکمان ساز دەبێت.
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 نن. بەخێر بچن.ی لێ دەبییکێشەکەتان چارە کرد و هەردووکیشتان خۆشئافەرین!

 

هۆنراوەی »گەمەی خەڵکی دیکە ببین. من بەشداریی ئەمڕۆ فێر دەبین چۆن 
تان بۆ دەخوێنمەوە. ئەم هۆنراوەیە هەنگاوەکانی بەشداریمان بۆ ڕوون ـ« بەشداری
 (.نەوەیان بۆ بخوێـ« هۆنراوەی بەشداری»)دوو جار دەکاتەوە. 

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

ئەوەش دوو منداڵن، الزۆ باش نایانناسێت، لە  (.پێشان بدە)فۆتۆکە یە. « الزۆ»ئەمە 
ماشێن دەکەن. لەوە دەچێت خۆشیان هەبێت. الزۆ پێی خۆشە  یاریی بەنێو لمەکەدا 
 گەمەکەیان بێت، بەاڵم نازانێت چۆن. بەشداریی 
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کامتان  (.دەکاتیاریی  )پرسنە، ئارەزوویالزۆ هەست بە چی بکات؟ دەبێت  -1
وەرن لە  پەیدا بووە، دەست هەڵبڕێت؟لە ال  ڕۆژێک لە ڕۆژان هەستی وەهای

هۆنراوەکەدا بگەڕێین بۆ چارەیەکی کێشەکەی الزۆ. ئەمە هەنگاوی یەکەمە. 
 (.نەوە)کۆپلەی یەکەمی هۆنراوەکە بخوێ

ئەوانەی دیکە چی  (.)چاوەڕێ بکات و تێبینییان بکاتالزۆ چی بکات باشە؟  -2
. دووهەمئەمەش هەنگاوی  (.ماشێن دەکەن یاریی بەنێو لمەکەدا )لە دەکەن؟ 
 (.نەوەی هۆنراوەکە بخوێدووهەم)کۆپلەی 

بەاڵم  (.بکاتیاریی  ئەوانەوە، ئەمیش هەمان نێزیک)لە ئەوجا چی بکات باشە؟  -3
پێ بکات. الزۆ چی بکات بۆ ئەوەی لە یاریی منداڵەکان یاریی  الزۆ ماشێنی نییە

ی سێهەم)کۆپلەی . سێهەمئەمەش هەنگاوی  (.ماشێن)شتێک بکاتە بچێت؟ 
 (.نەوەهۆنراوەکە بخوێ

، «ئەوە یاریی چی دەکەن؟» ، «سەالم!)»الزۆ چی بە منداڵەکان بڵێت باشە؟  -4
 (.)بزەی لەسەر لێو بێتڕوخساری چۆن بێت؟ دەبێت ئەی  «(خەریکی چین؟»

وشەکانی چی بن کە قسە لەگەڵ  (.)دۆستانە بێتچۆن بێت؟  یئەی دەنگ
لە یارییەکی خۆش »، «من یارییەکەی ئێوەم بە دڵە)»منداڵەکان دەکات؟ 

 (.نەوە)کۆپلەی چوارەمی هۆنراوەکە بخوێئەمەش بەشی چوارەم.  (.«دەچێت

بەشداریی )چاوەڕێ بکات و پاشان داوا بکات ئەدی ئێستا چی بکات باشە؟  -5
چی  «(بکەم؟بەشداریی بۆم هەیە منیش )»بڵێت چی باشە؟  (.یارییەکەیان بێت

و ئەو توونەلەم دروست کردووە. گەر  گەبڕوانن، ئەها منیش ئەم ڕی)»دیکە؟ 
 (.«پێتان خۆشە ماشێنەکان بێرەدا باژون

)جەخت بکە لەسەر پێت وایە منداڵەکانی دیکە ڕێ بدەن بەشدارییان بکات؟  -6
ناویانەوە، بەاڵم الزۆ  ئەوەی جار هەیە منداڵەکانی دیکە ڕێ نادەن الزۆ بێتە

جار هەیە  (.دەبێت هەوڵی دیکە بدات. جارێکی دیکە بە هەنگاوەکەدا بچنەوە
 ناچار دەبیت چەند جارێک هەوڵ بدەیت.
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ماشێنەکانیان  یاریی بەگەر الزۆ یەکسەر خۆی هەڵداتە ناویانەوە و دەبێت چی  -7
 (.)دوور نییە تووڕە بنبکات؟ 

)لەوانەیە ئەم بکەن؟  یبێت ئەوان تێبینیئەدی ئەگەر هەر لە الوە چاوەڕێ  -8
  (.الزۆ نەکەن یتێبینی

 

 خۆنواندن و ڕاهێنان

بین. پێویستم بە دوو منداڵە لە نێوەڕاستی « بەشداری»وەرن خەریکی ڕاهێنانی 
یارییەکە بەشداریی بازنەکەدا گەمان بکەن. منیش دەبمە ئەو منداڵەی پێی خۆشە 

. )پێشانی منداڵەکانی بدە. دوو منداڵ دیاری بکە بچنە سەنتەری بازنەکە. بێت
پێ بکەن. لیستۆکی وەک ئەوەی ئەوان بۆ خۆیشت ئامادە بکە. یاریی  بدەیەلیستۆکیان 

پێشانی بدە چۆن هەوڵ دەدەیت بەشداریی یاریی منداڵەکان بیت. هەنگاوەکانی خۆت 
دەکەم. من لیستۆکی وەک ئەوەی ئەوان  یمن چاوەڕێم و تێبینی (.بکەوەبە قسە ڕوون 

بە  )لیستۆکی گونجاو پەیدا بکە(ئەوانەوە گەمان دەکەم.  نێزیکپەیدا دەکەم و لە 
سەالم! یارییەکەتان لە » (.دوو منداڵەکە بکە)ڕوو « سەالم!»بزەیەکەوە پێیان دەڵێـم 

ئەوجا داوایان لێ  (.)بۆ چەند خولەکێکی دیکەش یاریی خۆت بکە «.خۆش دەچێت
 «بۆم هەیە منیش بەشداربم؟»دەکەم ڕێم بدەن بەشدار بم. 

 

ئەوجا سەرەی منداڵەکانە. منداڵ هەڵبژێرە جێی تۆ بگرێتەوە و دەوری ئەو کەسە 
بکات. بە خوێندنەوەی کۆپلەکانی هۆنراوەی بەشداریی ببینێ کە نیازی وایە 

هاوکاریی منداڵەکە بکە. لە کۆتای ڕاهێنانەکەدا پرسیاری لێ بکە: « یبەشداری»
با بڵێین ئەم  (.)بگەڕێوە بۆ سەرەتا «ئەی ئەگەر سەری نەگرت چی بکەین باشە؟»

سێ منداڵی دیکە  چارەیە سەری نەگرت. ئەمجارە سێ منداڵی دیکە هەڵدەبژێرین.
هەڵبژێرە. هەمان چیرۆک دووبارە بکەنەوە. بە خوێندنەوەی کۆپلەکانی هۆنراوەی 

 هاوکاریی منداڵەکان بکە.  «بەشداریی»
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 ئەنجامگیری

بەشداریی گەمەی منداڵی دیکە بکەیت  تئەمڕۆ باسمان لەوە کرد گەر بتەوێ
چۆن پیادە دەکەیت. فێری ئەوەش بووین گەر هەوڵدانەکە بەشداریی هەنگاوەکانی 

 سەری نەگرت، دووبارەی بکەینەوە. 

 

 گواستنەوەی زانیار

سەرنج ڕاگرە، گەر منداڵێک بە شێوەیەکی دۆستانە و لەبار داوای بەشداریی گەمەی 
کرد، ئافەرینی لێ بکە. گەر منداڵێک کۆسپی هاتە ڕی، بە ڕەفتارێکی ناسک هانی بدە، 

موونە دەستێک بە سەروپرچیدا بێنە. دنەی منداڵەکان بدە جارێکی دیکەش هەوڵ بۆ ن
. خەاڵتی ئەو منداڵەش بکە کە ڕێ دەدات نەوەبدەنەوە و هەنگاوەکانیان وەبیر بێ

ال بکە. لە کۆتای ڕۆژدا  وبکات. بە سوورەداڵن خەاڵتی هەردوبەشداریی منداڵی دیکە 
 چی. پرسە بزان کێ خەاڵت کراوە و بۆبلێیان 

 

 چاالکیی دیکە

لە ماوەی هەفتەکەدا، بەشی خۆنواندن و ڕاهێنان، بە هاوکاریی هۆنراوەی بەشداری، 
« بەشداری»بۆ ئەوەی گشت منداڵەکانی پۆلەکە فریای ڕاهێنانی  بکەوەدووبارە 
 بکەون. 
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 چارەی کێشە – سێهەمبەشی 

 

 « هەنگاو بە هەنگاو»: بەردەوام بێت هونەرەکانی نۆهەموانەی 
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 چەمک

 منداڵدا. دابیردانەوە یارمەتیی ڕاگواستنی زانیار دەدات لە ژیانی ڕۆژانە

 

 ئامانج

 منداڵ ئامادە بێ:

 ناوی هونەرێک یان چەمکێک بێنێت کە لە هەنگاو بە هەنگاودا فێری بووە. •

 پێداویستی

 و سیدیژەن «هەنگاو بە هەنگاوگۆرانیی »سیدیی  •

 توولەی جرپن و لوولپێچی هێمنۆکە و کەروێشکی ئارامۆکە •

هونەرەکانی هەنگاو بە بێت  بەردەوام: »11نامەیەک بۆ ماڵەوە، نامەی  •
 «هەنگاو

 و چوارەم سێهەم، دووهەمبەشی یەکەم، وانەی یەکەم،  •

 هەر سێ پۆستەرەکە •

 

 ئامۆژگاری بۆ مامۆستا

هەستەکی  –گەر مامۆستا، لە دۆخی هەمەجۆری ژیانی ڕۆژانەدا، هونەرگەلی جڤاکی 
ڕوون بکاتەوە، منداڵیش باشتر دەتوانن ئەو هونەرەی لە پۆلدا فێری بوون پیادە بکەن 

ئەو  سەرنج بدەبەردەوام دەبێت و گەشەی پێ بدەن. هەتا ساڵی خوێندن تەواو 
بارودۆخانەی منداڵ تێیاندا هونەری هەنگاو بە هەنگاو پیادە دەکەن و بە وشەی 
هاندەرانەی ڕایانهێزە. هەتا منداڵ لەبارتر هونەرەکان پیادە بکات تۆش زیاتر بە 

هەستەکی تێهەڵکێشی  –سوورەداڵن خەاڵتیان بکە. هەوڵیش بدە هونەرگەلی جڤاکی 
 ارتی بەشەکان پێشنیازی لەباریان تێدایە.ک بوارەکانی دیکەی خوێندنیش بکەیت.
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 دەستپێک

ت کە خەڵکی دیکە یک دەبەگەمەیبەشداریی وانەی پێشوو باسمان لەوە کرد چۆن 
دەخوێنمەوە بۆتان، گەر کەسێک لەبیری « یبەشداری»دەیکەن. ئەوا من هۆنراوەی 

 ماوە لەگەڵ مندا بیڵێتەوە.

 

 چیرۆک و گفتوگۆ

نیش وەک ئێمە اتۆی پۆلێکە، ئەوێنین. ئەم فۆبهبەکارجارە ئەم کارتانە ئەمڕۆ دوا
 (.)فۆتەکەیان پێشان بدەبەکار دێنن. « هەنگاو بە هەنگاو»جاریانە ئەم کارتانەی دوا

ڕێک وەک ئێمە! ئەوجا من  (.)توولە، لوولپێچکێی دیکە لە فۆتۆکەدا دیارە؟ 
  چیرۆکێکتان بۆ باس دەکەم.
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هەبوو نەبوو، توولەیەک هەبوو ناوی توولەی جرپن بوو. توولە وەها ڕاهاتبوو کار بکات 
بێ ئەوەی لە پێشدا بیری لێ بکاتەوە. توولە ڕانەهاتبوو ئارام دانیشێت و گوێ 

ڕادێرێت. ئەو خەریکی وەڕین و هەڵبەز و دابەز بوو. توولە زۆر شاد بوو بەوەی لە 
ووین توولە فێر بکەین پەیڕەویی ڕێساکان بکات. چەند خولەکانی ئێمەدایە. ئێمە ناچارب

 هەفتەیەکی خایەن، بەاڵم توولە زۆر چاک هەموو ڕێساکان فێر بوو. 

 

جگە لە توولە، لوولپێچێکیش هەبوو، ئەمیان ناوی لوولپێچی هێمنۆکە بوو. لوولپێچ 
هەموو جارێک وچانێکی دەگرت و بیری دەکردەوە بەر لەوەی کارەکە بکات. لە 

، فێربوون هەستەکانی خۆیان بناسن. جگە لوولپێچنەکانی ئێمەدا، هەم توولە و هەم وا
 لەوەش فێربوون بە وشە باس لە هەستەکانی خۆیان بکەن. 

)شاد، خەمگین، تووڕە، سەرسام، کام وشەی سەر بە هەستەکان دێتەوە بیرت؟  -1
 ان پێشان بدە. کارتی وانەک (.ترساو، بێزهاتوو، نیگەران، هەراسان، دڵگەرم، دڵشکاو

 

توولە و لوولپێچ فێربوون کە گرنگە هەستی بەرانبەر دەرک بکەیت. فێربوون کە 
هەست دێتە گۆڕین. فێری ئەوەش بوون کە دوور نییە مرۆڤی جودا هەستی 

« دەسمااڵ خۆ کو باڤێژم؟»لە گەمەی  ێت.جودایان بەرانبەر هەمان بابەت هەب
دا توولە پێی خۆشە تیژڕەو بێت، لوولپێچ پێی خۆشە ئارام بێت. فێری ئەوەش 

 بوون کە ئارەزووی جۆراوجۆر دیاردەیەکی ڕەوایە.

 

لوولپێچ، توولەی فێر کرد کاتی هەستی توند خۆی ئارام بکاتەوە. پاشان توولەش 
 ییەوە.ەوە دۆزخۆئارامکردنهەنگاوی دیکەی بۆ 

 

، «بەوەبە خۆم دەڵێم ئارام »)بڵێ: ەوەی لەبیرە؟ خۆئارامکردنکێ هەنگاوەکانی  -2
 (.دەمژم. بە دەنگەوە دەژمێرم. ئاماژە بە پۆستەرەکە بکەهەناسەی قووڵ هەڵ
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روبەرەدا ڕا دەکات. بەالی وی هەستی توند، خێرا بەو دەکردنتوولە، بۆ چارە
 ەوە.خۆئارامکردنخۆی باشترین جێیە بۆ مەتاڵی لوولپێچەوە، 

 
توولە و لوولپێج بەدڵ پێیان خۆش بوو ببنە دۆست، بەاڵم جار هەبوو نەیان 

لەم خاڵەدا « چارەی کێشەهەنگاوەکانی »دەزانی چۆن پێک بێن. فێربوون کە 
 یاریدەرە. 

 

سێ هەنگاوەکەی فێری بوون، کامانە بوون؟ )هەست بە چی دەکەم؟ کێشەکە  -3
 بکەم باشە؟( چییە؟ چی

 
ی جار هەبووە ئەم دووانە لە ئاست یەکتردا هەڵچوون. بەاڵم فێربوون، بەر لەوە

 کێشە پیادە بکەن، خۆ ئارام بکەنەوە.  هەنگاوەکانی چارەی
پێ خۆش بووە و نەیانزانیوە چۆن پێک بێن و وێکڕا  جودایانجار هەبووە بابەتی 

 لەم خاڵەدا یاریدەرە. «شێوازی ڕەوای گەمە»خۆشیان هەبێت. فێربوون کە 
 

ئاماژە  – سەرەگرتن، ئاڵوگۆڕ، کردن)بەشی لەبیرە؟ « شێوازی ڕەوای گەمە»کێ  -4
 (.بە پۆستەرەکە بکە

توولە  فێری بوون! جارێ ماوێتی! وو، فێری چەند بابەت بوون! چەند زتۆ سەیرکە
و لوولپێچ دێنەوە سەردانمان و لە پۆلدا دەبنە هاوکارمان. دێنەوە خولەکانمان و 

ەوە، چارەی کێشە و ڕاگرتنی دۆستایەتی خۆئارامکردندەربارەی هەستەکان، 
بێنەوە پێش دەکرێت توولە! لوولپێچ!  (.پێش بێنە)توولە و لوولپێچ  ێت.باسمان دەب

 (.لوولپێچ سەری سەلماندن دەلەقێننو هاوکاریمان بکەن. )توولە و 
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بکات کە بیری « هەنگاو بە هەنگاو»ئێستا هەر یەک لە ئێوە باس لە یەک خاڵی 
 تە دەستک هێمنۆکە هاتمابێت. ئەوا کەروێشکی هێمنۆکە لە نێوتاندا دەگێڕم. کاتێ

 ئەوا سەرەی تۆیە بێیتە گۆ.

من فێر بووم  (دەڵێت:ە )توولدەبا سەرەی توولە بێت.  وه(.بکە)چنگی توولە بەرز 
)دەستی لوولپێچ م هەبێت. گوێگرتنپەیڕەوی ڕێساگەلی پۆل بکەم بۆ ئەوەی دەرفەتی 

ە سەرنجدانمن فێربووم، لە ڕێی  (دەڵێت:)لوولپێچ  ئەوجا سەرەی لوولپێچە. (.هەڵبڕە
 بەسەرهاتی لەشی خۆم، هەستی خۆم بناسم. 

 

دەست ئەو منداڵەی داوای سەرە دەکات و  )هێمنۆکە بدەدەی، کێ سەرەی دەوێت؟ 
 (.پاشان بە نێویاندا بیگێڕە

 

 ئەنجامگیری

 وەرن گۆرانییەکانی خۆمان بڵێین.

 

 بۆ ماڵەوە

هونەرەکانی هەنگاو بە بێت  بەردەوام: »11نامەیەک بۆ ماڵەوە، نامەی  •
 «هەنگاو

 

 گواستنەوەی زانیار

گرنگە. بۆ دۆزینەوەی پێشنیازی کارێکی « هەنگاو بە هەنگاو»ڕاهێزانی هونەرەکانی 
 «.ڕێنامەی مامۆستا»هەمەجۆر بڕوانە 
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 چاالکیی دیکە

 ببڕە.ە ، کەروێشکە هێمنۆکلوولپێچنموونە لە وێنەی سوورەداڵن، توولە،  -1

لەگەڵ تێبینییەک پەیوەندی بەو باسەوە  بدەیەهەر منداڵەو خەاڵتی خۆی  -2
 هەبێت کە فێری بووە و لە بیری ماوە.

هەست  ێکڕوخسارهەیە دەربارەی  دا نموونە« مامۆستاڕێنامەی »لە  -3
 نەیان لێ کۆپی بکە. وێ. پێشان بدات

وێنە لە توولە، لوولپێچ و کەروێشکە هێمنۆکە هەڵگرەوە. ڕێ بدە بە  -4
لەگەڵ ئەوەی بێت  منداڵەکان ڕستەیەکی لەباری بۆ داڕێژن پەیوەندیدار

 فێری بوون لە هەنگاو بە هەنگاو.

 ۆ دایکوباوکان یان بۆ پۆلی دیکە، بچڕن. گشت گۆرانییەکان، ب -5

 

 «هەنگاو بە هەنگاو»تۆ و هونەرەکانی 

بێت  هەستی جڤاکی ێت،دەربارەی خۆت ب -هەرچییەک فێر بوویت لەم بەرنامەیەدا 
. ئەوجا بە ئاهەنگێکی خۆش، بنووسەوە –بێت  یان دەربارەی منداڵەکانی پۆلەکەت

 هەم خۆت و هەم دۆستەکانت، خەاڵت بکە. 

»...« 

 


