په لوړغږ د کتاب د لوستلو او کیسو کولو په هکله مور
او پلار ته معلومات
ګرانو میندو او پلارونو
په لوړغږ کتاب لوستل او په ګډه کیسه کول ټول ماشومان په شوق راولی .ځکه
چی د ماشومانو کیسی خوښیږی .په لوړ غږ د کتاب د لوستلو پرمحال ،دوی غوږ
ایښودل او خبری کول زده کوی .او دا دوی سره مرسته کوی ،چی خپل احساسات
څرګند کړی.
د دغه کتاب په مرسته تاسو کولای شئ چی د خپلی کورنۍ سره یو ځای د آلمان د

ورځنی ژوند سره آشنا شئ او لمړنی آلمانی لغات زده کړئ .مونږ هیله کوو چی
تاسی او ستاسی کورنۍ په ګډه د لوړعږ لوستلو څخه خوند واخلئ.
په ګده د آلمان د ورځنی ژوند سره بلد شئ
د ماشومانو د لوبو ځایونو کی کوم شیان شتون لری یا په بازار کی کوم
د کتاب د انځورنو په اړه له خپل »مونږ سره دوستان یو« شیان پیدا کیږی؟ د
ماشوم سره خبرۍ وکړئ .هر هغه څه چی تاسې یي په انځورنو کی ګورئ یاداښت کړئ
او یا د انځورونو په اړه پوښتنی مطرح کړئ .نو له دی څخه خود په خوده د نوی
چاپیریال او ورځنیو پیښو او حوادثو په اړه خبری او اتری مینځ ته راځی.
یوبل سره یوځای د آلمانی ژبی د لمړنی لغاتو سره بلد شئ
QR-د کتاب د هری پاڼی په دوو مخونو کی یو څو آلمانی لغات ،چی د انځور سره سمون خوری ،او یو د

کوډ سکن کړئ ،نو تاسو ته به QR-کوډ د خبرو کولو د پوکڼۍ سره شتون لری .کله چی تاسو د خپل موبایل سره دغه
دغه لغات په لوړ غږ ولوستل شی .پدی توګه تاسی کولای شئ چی په لوبو کی د خپل ماشوم سره یو ځای د آلمانی
ژبی لمړنی لغاتو سره بلد شئ اوتمرین یی کړئ.
یوځای او په ګده په لوړ غږ ولولئ او کیسې وکړئ
د لوړ لوستلو په جریان کی ،تاسو ډیر وخت د خپل ماشوم سره تیروی .دا کار نږدیوالی رامنځ ته کوی.
ستاسو ماشوم به دغه وخت ته د ډیرو ښو احساساتو سره تړاو ورکړی .او سربیره پر دی ،دا به ستاسو ماشوم سره
مرسته وکړی چی په راتلونکی کی دوی پخپله ښه لوستل زده کړی .تاسو مجبور نه یاست چی په آلمانی ژبه کتاب لوړ
ولولئ ،تاسی کولای شئ دا کار په هغه ژبه وکړئ چی په هغی ژبی تاسو د خپل ماشوم سره غږیږئ.
پروګرام د پوهنی او »لوستل مونږ په مخه وړی.د لوستلو پیل د پناه غوښتونکو ماشومانو لپاره«د لوستلو بنسټ د
تحقیقاتو وزارت په دستور اجرا کوی .
د لوړ غږ لوستلو او د کیسو کولو څخه خوند واخلئ!
www.lesen-bringt-uns-weiter.de

