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amharisch
Vorlesen – wozu ist das gut?

ማንበብ--ለልጆች ጥሩነቱ ምንድ ነው?
የተለያየ ቋንቋ ሳይገድብ በሁሉም ቋንቋዎች ፅሁፍና ስእሎችን በማንበብ: ታሪኮችን በመጨመር በማብራራት
ወይም በመናገር ከዚ ሁሉ ነገሮች ልጆች ልምዶችንና እውቀቶችን መቅስም ይችላሉ::
• ልጆች ከማንበብ ብዙ ሊማሩ ይችላሉ::
• ልክ ሁሉ መፃህፎች እርእስት እንዳላቸው ታሪኮችንም እርእስት ኣላቸው::
• ታሪኮች ከመጀመሪያ ገፅ ጀምሮ በመጨረሻ ገፅ ያበቃል::
• የጀርመን ቋንቋ ኣፃፃፍ ከግራ ወደ ቀኝ ሲሆን ኣረብኛ ግን ክቀኝ ወደ ግራ ነው::
• ቃላቶችን በማገናኘት ታሪኮችን ይነግረናል::
ሁሉግዜ የልጆች መፅሃፍ በማየት: በማንበብ: ግዜህን በመስጠት: ኣትኩሮትና ፍቅርን መስጠት ይገባል::
ከልጆችህ/ሽ ግልፅ ነገር በመናገር በማብራራት ጥሩ ስሜት መፍጠር::
መፃህፎችን እንዳይበላሹ ሁሉግዜ ክብርና ጥንቃቄ ያስፈልጋል::
ልጆች ታሪኮችን በመስማት ለረጅም ስኣት ቁጭ በማለት: በማየት: በማዳመጥ ጭምር ኣትኩሮትን ይፈልጋሉ::
ብዙ ቃላቶችን እንዲያውቁ ያግዛችዋል::
ልጆች ከመፃህፎች ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን በመማር ለወደፊቱ ኣቅማቸውን ማጠናከር/ማጎልበት/ ይችላሉ::
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ተጨማሪ ማንበብ
1. እንደ እናትና እንደ ኣባት ጭምር፦ ሁሉ ግዜ ከልጆችሽ/ህ መፃህፎችን በማየት: ግዜ በመስጠት ምቾትን መፍጠር::
2. የተለያዩ መፃህፎችን በመምረጥ (ለምሳሌ በስእል የታገዙ መፃህፎች: መፅሃፎች ብላክቦርድ ላይ በማያያዝ / Bücher mit Klappen/ :
በመስትዋት ላይ መፅሃፍን በማንበብ : መፃህፎችን በመጨበጥ ወይም በመዳስስ/anfassen/ : ትናንሽ የልጆች መፅሃፎች/ kleine Pixi-Bücher/
እነዚና ሌሎችም ለየት ልያደርጋቸው ይችላል::
3. መጀመሪያ መፅሃፍን ራስህን ኣንብበው ክዛ ምን እንደሚል ሃሳቡን ይገባሃል::
4. ግልፅ በማንበብ ማለት ሁሉግዜ ኣንድኣይነት ባህሪን በመከተል ልጆችህን መፅሃፍ እንዲመርጡ ማድረግ : በተመሳሳይ ስኣት ማንበብ (ለምሳሌ
ከመተኛቸው በፊት ፀጥታና ምቾትን መፍጠር እና ሌሎችም::
5. የልጅህን/ሽን እድሜ ወሳኝ ነው:: ለልጆችህ ቀለል ባለ መልኩ ታሪኮችን በመንገር: ኣጠር በማድረግ : ፈጠራን በመጨመር እና ሌሎችም::
6. የታሪኮችን ጥያቄ በመጠየቅ የልጆችህን መልስ በመመለስ በተቻላቹ መጠን ጥያቄውን ኣዎ ወይም ኣይደለም (ja-Nein) ሳይሆን ነገር
ግን ለምሳሌ “ ምን ታስባለ…?” : “ምን እያደረክ ነው…? : “የት ነው…?” : “ምን ማለት ነው…?” : “ ምን ተፈጠረ…?” : “ ከላይ ወደ ቀኝ ምን
ይታይሃል…? ዋና ኣላማ ከልጆችህ ጋር በመሆን ማንበብ መናገር : ግዜን በመስጠት : ልጅህን በማዳመጥ ክትትልን ይፈልጋሉ::
7. ድምፅህን በመቀየር! ታሪኮችን በማንበብ “ኣስፈሪ” ድምፅህን ለስለስ በማድረግ : ጨለማን በመጠቀም ታሪኮችን ምን እንደሚመስሉ
ማብራራት::
8. ኣሻንጉሊቶችን በመውስድ ለምሳሌ ትናንሽ ኣሳንጉሊቶች : ድብና ልሎችም ታሪክ ነክ በማስታወስ ከነሱ መጫወት::
9. ከልጆችህ ጋር ሰለ ኣነበብኳቸው መፅሃፎችን ኣውራ:: እርእሱን ምን እንደሆነ ጥያቄ ጠይቃቸውና ኣእምሯቸውን እንዲጎለብት : ቃላቶችን
በመደጋገም ለምድ እንዲያገኙ : ለልጆች ታሪኮችን በመተው : ስእሎችን በመሳል እንዲጠነክር ማድረግ::
10. መፅሃፍን ደጋግመ ማንበብ! ለልጆች መፅሃፍን ደጋግመ ስታነብላቸው ደስ ይላቸዋል! በየቀኑ ልጆችህን ተረዳቸው:: እባኲሆትን ልጆችህን/
ሽን መፅሃፍን እንዲያነቡ ኣድርጋቸውና በልጆችህን ለውጥ በማየት ለራስህን ኣድንቀ እንዴት ይህን ኣጋዥ መንገድ ለውጥ ማምጣት እንድሚቻል
መረዳት ይቻላል::
Übersetzung: Neguss Mengistu, Nürnberg
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