نوروته لوستلو او قصه کولو په باره کی والدینوته معلومات
ګرانو والدینو
یوځای لوستل او کتابونوته کتل ټولو کوچنیانو باندی ګران وی .کوچنیانو
باندی قصی ګرانی دی .لوستلو له الری دوی غوږ نیول زده کوی ،ښه
خبری کول او وروسته ښه لوستل
دلوستلو پیل کڅوړی کتاب له الری تاسو او تاسو
ماشوم په جرمنی کی ورځنی ژوند کشفوی .همداراز
دکتاب له کتلو له الری کوالی شی ،خپل ماشوم سره
یو ځای جرمنی ژبی لمړنی لغتونه زده کړی

دلته ورځنی ژوند کشف کړی
کتاب د جرمنی ژوند عکسونه ننداری ته کیږدی
په وړکتون کی ،غرمی ډوډی په وخت کی ،په باندی کی یا د بزګرو په قال کی ـ په هره
پاڼه کی ډیر شیان لیدو ته چمتو دی
خپل ماشوم سره دعکسو قصو په باره کی وغږیږی .خپله په خپله سړی په خبرو
راځی :دډیرو خاطرو په باره ،دملګرو په باره او دنوی چاپیریال په باره کی خبری کیږی

لغتونه زده کول
تاسو کوالی شوی دکتاب له الری لمړنی جرمنی ژبی لغتونه زده او تمرین کړی
کلمی ـ عکسونو کتاب «ایما او سمیر» تاسو ته د ورځنی شیانو آلمانی لغتونه
ښکاروی .الکن تاسو کوالی شی صحنوپه باره کی په آسانه توګه په خپله ژبه قصه
وکړی او ښودل شوی شیانو نوم واخلی

نوروته لوستل او قصه کول
یوځای لوستل او قصه کول ډیر خوند کوی او لوستلو زده کړی پاره مهم ګڼل کیږی
لوستلو له الری تاسو ماشوم خبری زده کوی ،خپل احساساتو بیانول زده کوی ،فکری
تمرکز زده کوی .له دی چه لوستل دوالدینو او ماشوم ترمینځ نیږدیتوب ایجادوی .پر هره
ژبه کی دا کار کیږی
تاسو خپله کتابونو او لوست سره دومره سر او کار ندرلود؟ پروا مکوی :هیڅ وخت نا وخته نه ده ،چه
لوستلو سره پیل وکړی .دا کتاب ټول قصو ویلو ته رابولی
دا سیټ د پناهندګانو ماشومانو لوستلو پیل پروګرام په چوکاټ کی تاسو ته عرضه
کیږی .داکار دلوستلو بنیاد لخوا د پوهنی او تحقیق وزارت په امر اجرا کیږی.
دپروګرام په اړه مزیدو معلوماتو دپاره الندی انټرنیټی پاڼی ته رجوع وکړی
www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de

لوستلو او قصو په موده ډیر ښه وخت په هیله

