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ክፍል 2



“እያንዳንዱ ወላጅ ስለ ልጃቸው የትምህርት ው ጤት በጥልቀት እንደሚ ያስቡ 
እናውቃለን። ከቤተሰቦች ጋር በቅርበት የም ንሰራው ም ለዚሁ ነው ፤ ም ክንያቱም 
የእነርሱ ተሳትፎ ለልጆቻችን እና ለትም ህርት ቤቶቻችን በጣ ም አስፈላጊ እንደሆነ  

እናው ቃለን”
- ፕሬዘዳንት ካያ ሔንዴ ርሰን

የወላጆች የትምህርት ሥርዓት መ ምሪያን እንዴት ይጠቀማ ሉ፡

በዚህ መ ምሪያ ልጅዎትን በቤት ለመ ርዳት የሚ ያስፈልግዎትን መ ሳሪያዎችን ይሰጥዎታል። በዚህ 
መ ጽሔት ው ስጥ፣ ልጅዎት በትም ህርቱን ወይም በትም ህርቷ ግብ ላይ እንዲደርስ ለመ ርዳት 
በDCPS የትም ህርት ሥ ርዓት ላይ መ ሠረት ያደረገን ስልቶች ያገኛሉ። ልጅዎት በትምህርት ቤት 
ም ን እየተማ ሪ እንደሆነ እና እርስዎም በቤት ው ስጥ በተጨ ማ ሪ እንዴት መ ማ ሪ እንደሚ ችሉ 
የተሻለ ግንዛቤ ይኖሮታል።

በተጨ ማ ሪም፣ ይህ መ ም ሪያ ዋና ዋና ለሆኑ የቤት ሥራዎቻችን በቤት ው ስጥ ተግባራዊ 
ለማ ድረግ ግልጽ የሆነ ስልቶችን ይሰጣል። ዋና ዋና የቤት ሥራዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸው፣ 
በእያንዳንዱ የጥናት ክፍለ ጊዜ ሁሉ የዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ተማ ሪዎች የሚ ሳተፉበት 
በግዛቱ በሙ ሉ ጥልቀት ያለው እንቅስቃሴዎች የሚ ቀርቡበት ናቸው ። ልጅዎት የሚ ገጥመ  
ው ን ከጉርሻ እና እግረ መ ንገድዎት በቤት እንዲረዱት የሚ ያግዝዎትን ሀሳቦች የያዘ አራት የዋና 
ዋና የቤት ሥራዎችን ናሙ ና አቅርበንሎ ታል።

ስለ ዋና ዋናዎቹ ለበለጠ መ ረጃ bit.ly/DCPSCornerstonesVid የሚ ለው ን ድኅረገጽ ይጎብኙ

ምን ማድረግ ይችላሉ፡

የልጅዎን አስተማሪ የሚ ጠ ይቋቸው ጥያቄዎች፡

ከልጅ ዎት ጋር ይ ነጋገሩ፡

በልጅ ዎት የትም ህርት ችሎ ታ ላይ በጣ ም አስፈላጊ የሆነ ሚ ና ይጫ ወ ታ ሉ ። በቤት ው ስጥ ትም 
ህርትን ለማ ገዝ ሊያደርጉት የሚ ችሉት ነገሮች እነዚህ ናቸው፡ 

 ► ትም ህርት የስኬት መ ሰረት መ ሆኑን ልጅዎት ይወቅ። 
 ► ልጅዎት በ2ኛ ክፍል ው ስጥ ም ን ለመ ማ ሪ እንደሚ ጠ ብቅ ይወቁ። 
 ► ልጅዎት ከፍተኛ የሆነ የአጭ ር ጊዜ እና የረጅም ጊዜ የትምህርት ግቦች እንዲኖረው ይርዱት።
 ► የቤት ሥራውን ለመ ጨ ረስ በቂ የሆነ ጊዜ እና ቦታ ይስጧቸው። 
 ► በትም ህርት ቤት ው ስጥ ም ን እየተከሰተ እንደሆነ ከልጅ ዎት ጋር ይነጋገሩ እንዲሁ ም በቋሚ ነት መ 

ሻሻሎቹን ይከታተሉ። 
 ► ለጅዎ ይናገሩ። 
 ► የልጅዎትን ጥንካሬዎች ከልጅዎት አስተማ ሪ ጋር ይጋሩት። 

ስለትም ህርቱ መ ሻሻል ከልጅዎ አስተማ ሪ ጋር በም ነጋገሩበት ጊዜ፣ ሊጠይቁ የሚ ፈልጉ ጥቅት ጥያቄዎች 
እነዚህ ናቸው ፡

 ► የትም ህርት ግቦች ም ን ናቸው? የትም ህርት ግቦችን የሚ ያማ ላ የተማ ሪን ሥ ራ ለም ሳሌ ያህል 
ሊያሳዩን ይችላሉ?

 ► የልጄን ሥራ እንደ ም ሳሌ ማ የት እችላለሁ? ይህን የትም ህርት ግቦች መ ምታት የሚ ቻለው ወይም የማ 
ይቻለው እንዴት ነው?

 ► ልጄ ከክፍሉ ደረጃ እኩል ወይስ በላይ ነው፤ ተጨ ማ ሪ መ ርጃ የቀረበለት ም ድነው? ቤት ም ን መ 
ስራት እችላለሁ?

 ► በቤት ጥቅም ላይ መ ዋል የሚ ችለው ም ን ም ን የክፍል ልም ም ዶች አሉዋችሁ?
 ► ልጄን በየቀኑ ስለትም ህርት ቤታችሁ ም ን ዓይነት ጥያቄዎችን መ ጠ የቅ እችላለሁ?

መ ልካም ው ይይቶች ልጆቻችን በሕይወታቸው ው ስጥ ፍላጎቶች እንዳሉን እንዲያዩ ይረዳቸዋል ለው ይይት 
መ ጀመ ሪያ ለመ ጠ የቅ የሚ ፈልጓቸው ጥቅት ነገሮች እነዚህ ናቸው ፡ 

 ► በቀን ው ስጥ በጣ ም ጥ ሩ ጊዜ ነው የም ትለው ን ንገረኝ። 
 ► ዛሬ መ ስራት የሚ ገባህ የነበረው ከባድ ነገር ም ን ነበር?
 ► ዛሬ የተማ ርከውን ነገር ሊታሳየኝ ትችላለህ?
 ► በዚህ ዓመ ት እና ባለፈው ዓመ ት መ ካከል የነበረው ትልቁ ልዩነት ም ን ነበር?
 ► በቤት ው ስጥ ካሉን ደንቦች በትም ህርት ቤት ው ስጥ ም ን የተለዩ ደንቦች አሉ? ፍትሃዊ ናቸው ብ ለህ 

ታስባለህ?
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 የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጽሑፍ ሒ ሳብ

ኦገስት –  

ኦክቶበር

ተማ ሪዎች ባሕ ርያቶቹን፣ ማ ለትም ማ ው 
ጫ ዎችን፣ ሥ ዕሎችን፣ እና ርዕሱን በጥልቀት 

እንዲረዱ እና የአትክልቶችን የሕይወት ው ዕድ 
በሚ ያጠ ኑበት ጊዜ አጠ ቃላይ ስልቶችን ተግባራዊ 

እንዲያደርጉ ጥቅም ላይ የሚ ው ሉ ግራ ፎችን 
እንዴት እንደሚ ጽፉ ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች ለሦስት ዲጂት የቦታን ዋጋ 
የማ ወቅ ዕውቀታችን የሚ ያሳድጉ 
ሲሆን፣ ማ ንበብ፣ መ ጻፍ፣ መ ደመ 

ር እና ቁጥሮችን እስከ 1000 መ ቀነስ 
ይችላሉ።

ኦክቶበር – 

ዴሴምቤር

ተማ ሪዎች እንዴት እንደሚ ያጠ ቃልሉ፣ ቁልፍ 
የሆኑ ዝርዝሮችን እንደሚ ለዩ፣ እና ስለቴክኖሎ ጂ 
ላቅ ያለ ንባቢ በሚ ያደርጉበት ጊዜ የማ ይታወቁ 
ቃላትን ትርጉም ለመ ለየት እንዴት ስልቶችን መ 

ገንባት እንዳለባቸው ይማ ራሉ። 

ተማ ሪዎች ለመ ደመ ር እና እስከ 
1000 የሚ ደርሱ ቁጥ ሮችን ለመ ቀነስ 

ሞ ዴሎችን፣ ስዕሎችን፥ እና ሌሎች 
ስልቶችን ይጠ ቀማ ሉ።

ዴሴምቤር – 

ፌብሩሪ

ተማ ሪዎች የአመ ለከከት ሽርፍራፍዎችን፣ማ መ 
ላከት እና ግንኙነቶችን መ ሳል፣ በተለያዩ ንባቦች 
መ ካከል ግንኙነቶችን ማድረግ እና አፈታርኮችን 
፣ ልበወለዶችን እና ከዓለም አቀፍ አከባቢ ፍትሃዊ 
የሆነ ልበወለዶችን በሚ ያወዳድርበት እና በሚ 

ያቅርኑበት ጊዜ የቃላቱን አመ ለካከት መ ተንተንን 
ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች ርዝመ ትን ለመ ለካት 
ተገቢ መ ሳሪያዎችን መ ምረጥ፣ የሁለት 
ርቀቶችን ልዩነት መ ለየት፣ እና ስለመ 
ለካት የቃላት ጥያቄዎችን መ መ ለስን 

ይማ ራሉ።

ፌብሩዋሪ – 

ኤፕሪል

 ተማ ሪዎች ማ ነጻጸር እና ማ ቃረን፣ በርካታ አንቀጽ 
ያላቸውን ጽሑ ፎችን ማ ጠ ቃለል፣ እና ከጓደኛ 
ጋር አርትኦት በመ ስራት እና ከጓደኛ ጋር ክለሳ 
በመ ስራት መ ረጃ ሰጪ ጽሑ ፍ መ ጻፍን ይማ 

ራሉ። ተማ ሪዎች የተለያዩ አህጉራትን፣ ግዛቶችን፣ 
አገሮችን፣ እና የተለየ ትኩረት በሜ ክስኮ እና በካናዳ 

ላይ በማ ድረግ ባሕ ሎችን ያጠ ናሉ።

ተማ ሪዎች የአም ስት ደቂቃ ም ልክቶችን 
ጊዜ ለመ ናገር፣ ገንዘብ መ ቁጠ ርን፣ እና 
የተለያዩ የመ ረጃ ሠንጠ ረዦችን መ ፍጠ 

ርን ይማ ራሉ።

አፕሪል –  

ጁን

ተማ ሪዎች እንዴት ቁልፍ ዝርዝሮችን እንደሚ 
መ ለከቱ፣ የንባብ መ ዋቅሮችን እንደሚ ገነዘቡ ፣ 
እና ስለ አስከፊው የአየር ጸባይ በሚ ያነቡበት ጊዜ 
ለክስተቱ እና ለተግዳሮቱ የገጸባሕ ርያቱን ም ላሾች 

መ ወያየትን ይማ ራሉ። 

 ተማ ሪዎች የተለያዩ ቅርጾችን ማ ለትም 
ሦስት ማዕዘኖችን፣ አራት ጎኖችን፣ 

አም ስት ጎኖችን፣ ስድስት ጎኖችን፣ እና 
ክዊቦችን በእኩል ቦታ መ ከፋፈልን ይማ 
ራሉ። ተማ ሪዎች ስለስፋት እና ማ ባዛት 

ይማ ራሉ።

የሁለተኛ ክፍል ተማ ሪዬ ም ን እየተማ ሪ ነው 

 ሳይንስ እና የማ ኅበረሰብ ጥናቶች

ተማ ሪዎች ዕጽዋቶች እና እንሰሳቶች ለም ን እንደሚ ቋቋሙ የሚ ማ ሩ ሲሆን የሸክላ ሞ ዴ ልን በመ ጠ ቀም 
የመ ሬት ሥ ርዓቶችን (ባዮስፔር፣ ሊቶስፔር፣ አትሞ ስፌር) የፕላኔትን ፊት ቅርጽ እንደሚ ያስይዙ ለመ ግለጽ 

ይችላሉ። 

ተማ ሪዎች የትም ህርት ቤታቸው እና የማ ኅበረሰባቸው ዜጋ መ ሆን ማ ለት ም ን እንደሆነ የሚ ማ ሩ ሲሆን 
በመ ማ ሪያ ክፍላቸው ው ስጥ እና በአሜ ሪካ ው ስጥ ስለሕጎች፣ ደንቦች፣ እና ስለሚ ያስከትሉት ነገሮች፥ 

ይወያያሉ።

ተማ ሪዎች በመ ሬት ላይ የተለያዩ ገጽታዎችን ለማ ሳየት፣ ለተለያዩ የው ኃ አካላት ለመ ለየት ትኩረት ለመ 
ስጠት ካርታዎችን መ ፍጠ ርን ይማ ራሉ። 

ተማ ሪዎች በአከባቢያቸው ያሉትን የዕቃዎችን 
ባሕርያቶች መ ካከል ግንኙነቶችን ማ ድረግን፣  

እና ዕቃዎቹ ለም ን አገልግሎት እንደሚ  
ው ሉ ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች ማ ኅበረሰብ እንዴት አንድነት እንደሚ 
ፈጥ ር እና መ ሪሖ ችን ፣ ግቦችን፣ እና የተለያዩ 
ልማ ዶችን እና የማ ኅበረሰቡ አባላት ባሕሎች 
ቢኖሩዋቸው እንዴት ወጎቻቸውን እንደሚ  

ጋሩ ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች እንዴት ማ ሳየት እና ግዛቶቹን እና ቤተሰቦቻቸው ዋሽንግተን ዲሲ ከመ ም ጣ ታቸው በፊት 
ይኖሩበት የነበሩትን አገሮችን መ ገንዘብን ይማ ራሉ።
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 ► ከልጅዎት ጋር በኢንቴርኔት ላይ አብረው ያሳልፉ። ዌብ ሳይቶችን ይመ ልከቱ፣ ም ርም ሮችን ይስሩ፣ 
እና የዌብሳት ገጾቹን ላይ ምልክቶችን ያድርጉበት። ልጅዎ ኢንቴርኔት በመ ጠ ቀም ጎበዝ ከሆነ፣ ልጅዎት 
ፍለጋው ን ያድርግ።

 ► ልጅዎት ስለመ ረጠ ው ቴክኖሎ ጂ ለዘመ ዶች እና ለጎረቤት በመ ናገር አዋቂ እንዲሆን አበረታቱት።

በዚህ ማ ዕዘን ው ስጥ፣ ተማ ሪዎች ስለ ቴክኖሎ ጂ ይማ ራሉ። ተማ ሪዎች ንባባቸው ን ዋናው ን ሀሳብ በመ 
ለየት እና ቁልፍ የሆኑ የንባቡን ዝርዝሮች ላይ ትኩረት ያደርጋል። የማ ዕዘን ድንጋዩለተማ ሪዎች መ ረጃዎችን 
ከተለያዩ ንባቦች የመ ጠ ቀም፣ የቴክኖሎ ጂ ሞ ድን መ መ ራ መ ርን ዕድል የሚ ሰጣ ቸው ሲሆን፣ እነርሱ 
የመ ረጧ ቸው ን የቴክኖሎ ጂን ለው ጦችን ለመ ግለጽ የጊዜ ሰሌዳ መ ፍጠ ርን ይሰጣል። የጊዜ ሰሌዳቸውን 
በመ ጠ ቀም ፣ የመ ማ ሪያ ክፍሎችን የአሁን እና የዚያን ጊዜ ሙ ዚዬም ይፈጥራል።ተማ ሪዎች ስለ ቴክኖሎ 
ጂ መ ሻሻል እና እዴት ሕይወታቸው ን ቀላል እንደሚ ያደርግላቸው ለጓደኞቻቸው ለማ ሳወቅ እንደ መ ሪ 
ሆነው ይሰራሉ።

 የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጽሑፍ ዋና ዋና ማ ዕዘን

ልጅዎትን እንዴት መ ርዳት ይችላሉ፡

ዕድሜ ልክ ጉርሻ ሰጪ ዎች፡
 ► ልጅዎት ለእርዳታ ስጠ ይቅዎት፣ አቅጣ ጫ አሳዩት፣ መ ልሶችን ግን አትስጡ ት። ለልጅዎት አንድ ሰው 

ሥራ ከሚ ሠራለት ወይም ከሚ ሠራላት ይልቅ ብዙ እገዛ ማ ድረግ ልጅዎትን ያስተምራል። ልጅዎትን 
በሚ ረዱበት ጊዜ፣ የሚ መ ሩ ጥያቄዎችን ይጠ ይቁ፣ ማ ለትም “ከየት ነው የም ትጀምረው?”፣ ያን ለማ 
ግኘት ም ን ማ ደረግ አለብ ህ?፣ ወይም “ መ ልሱን እንዴት እንዳገኘት ጽፈህ ልታሳየኝ ትችላለህ?” 

 ► በቀላሉ “አዎን”፣ “አይደለም “ ወይም “እሺ” ተብለው ሊመ ለሱ የሚ ችሉ ጥያቄዎችን ይጠይቁ። “የበለጠ 
ንገረኝ ስለ...” ወይም “ ም ን ታስባለህ ስለ...?” ብለው ይጠ ይቁ። 

 ► የቃላት ጫ ወ ታዎችን ይጫ ወቱ። የልጅዎትን የቃላት ችሎታ ለማ ስፋት መ ጫ ወቻ ያዘጋጁ። ልጅዎት 
በየሳም ንቱ እንዲማ ር እና በቤተሰብ ው ስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው እነዚያን ቃላት በየዕለት ኑሮአቸው 
እንዴት መ ጠቀም እንደሚ ችሉ እንዲያይ አም ስት አዳዲስ ቃላትን ይ ም ረጡ ለት። ይህ የ2ኛ ክፍል 
ቃላትን፣ የንባብ መ ልመ ጃን፣ እና የመ ናገር ክህሎትን ለማ ሻሻል ይረዳል። 
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የሳይንስ ማዕዘን ራስ

በዚህ የማ ዕዘን ራስ ድንጋይ፣ ተማ ሪዎች ስለነፍሳት እና ስለ መ ራባት በሚ ማ ሩበት ጊዜ ማ ሪያን ቆንጆ ሆነች 
የሚ ለው ን ያነባሉ። የማ ዕዘን ራስ ድንጋዩም ለተማ ሪዎች ስለ ነፍሳቶች፣ ስለነፍሳቶች ሕይወት  
ው ዕድ፣ የአበባ መ ራባት፣እና የተፈጥሮአዊ ሥ ርዓቶንች ያላቸው ን ዕው ቀታቸው ን ተግባራዊ በሚ 
ያደርጉበት ጊዜ የግብ ርና መ ኃንዲሶች ለመ ሆን ዕድል ይሰጣ ቸዋል። ተማ ሪዎች የተለያዩ ማ ቴሪያሎችን እና 
አበባዎችን በእጅ ለማ ራባት የቴክኖሎ ጂአቸው ን መ ኃንዲስ ይሞ ክራሉ።.

 ► ልጅ ዎትን ወ ደ አሜ ሪካ ይው ሰዱ ። የመ ካከለኛ አትላንቲክ የሚ በቅሉትን ዕጽዋቶችን የሚ ያሳዩትን 
የቦታ ኒካል የአትክልት ቦታ እና ናሽናል የአትክልት ቦታ ን ይጎብኙ። የቤተርፍላይ የአትክልት ቦታን ፈልጉ 
እና ለም ን ከአንዱ ወደ ሌላ አበባ የሚ ያሽጋግሩ እንደ ንቦች እና ብራብሮዎችን ው ጪ መ ኖር እንደማ 
ንችል እወቁ። በተፈጥሮ ሥ ርዓታችን ው ስጥ የአበባ አዘዋዋሪዎችን ሚ ና አስፈላጊነት የበለጠ ለማ ወቅ 
በሮክ ክሬክ ፓሪክ ነቼር ማ ዕከል ሥራ ላይ ያሉትን ንብ መ ጎብኘት ይችላሉ።
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 ► ብስክሌት መ ንዳትን እንዲለማ መ ድ ልጅዎትን ው ጪ ላይ ይው ሰዱ ወይም ከቤተሰብ ጋር ብስክሌት 
ለመ ን ዳት ይሂዱ። ሁሉም ብስክሌት ነጂዎች ድህና እንዲሆኑ እና ተገቢ የሆነ የራስ መ ከላከያ ኮፊያ 
በመ ልበስ፣ ጎማ ዎ ቹ በትክክል እንደሆነ እና ፍሬናቸው እንደሚ ሰራ ለማ ረጋገጥ ብስክሌታቸውን በመ 
ፈተሽ ኃላፊነታቸውን የሚ ወጡ እንዲሆኑ መ ርዳት።

 ► ከልጅዎት ጋር የእጅ ም ልክቶችን እና የመንገድ ደኅንነት ሕ ጎችን ይመ ልከቱ። 

 ► ልጅዎትን ብስክሌት በሚ ነዳበት ጊዜ ሁሉ የመ ከላከያ ኮፊያ እንዲያደርግ ያስታው ሱት።

በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ ተማ ሪዎች እንዴት ቢስክሌት እንደሚ ነዱ ወይም የብስክሌት መንዳት 
ክህሎታቸውን እንዴት ማ ጥራት እንዳለባቸው ይማ ራሉ። የማ ዕዘን ድንጋይ ለተማ ሪዎች የእጅ ም ልክቶችን፣ 
የመ ንገድ ድኅንነት ሕጎችን ለመ ማ ሪ እና ብስክሌት መ ንዳት በመ ማ ራቸው ለግማ ሽ ቀን ያህል ማ ቆምን 
በመ መራቸው የማ ክበር ዕድል ይሰጣቸዋል።

የPE እና የጤና የማዕዘን ራስ

ልጅዎትን እንዴት መርዳት ይችላሉ፡

ዕድሜ ልክ ጉርሻ ሰጪ ዎች፡

የዓለም ቋንቋዎች የማዕዘን ድንጋይ

በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ ተማ ሪዎች በሕይወታቸውን ው ስጥ በፍለጋ አክብሮቶች እና ከቤተሰብ 
እና ከጓደኞች ጋር በሚ ደረግ እንቅስቃሴዎች በኩል ከሌሎች ጋር የመ ጫ ወት ግንኙነቶችን ሚ ና 
አስፈላጊነት ይመ ረምራሉ። ተማ ሪዎች ከመ ሳሎ ች፣ ከሥ ዕሎች፣ ኪልፕ-ፒንግስ እና ምልክቶችን፣ 
ሥራዎችን እና አክብሮቶችን የሚ ያንጸባርቁ ከተቀባይ ቋንቋ (ፈረንሳይኛ፣ ላቲን፣ ማንዳሪን ቻይና ወይም 
ስፓንሽን አካቶ) በእያንዳንዱ ደረጃ የተሰጠው ቃላት የሚ ይዝ የማ ስታወሻ መ ጽሐፍ ያዘጋጃሉ። 

 ► ልጅዎት የትኛወ በዓአል አከባበር ወይም እንቅስቃሴዎች ለቤተሰብዎ አስፈላጊ እንደሆነ እንዲለይ 
ይርዱት፣ እና የልጅዎት የማ ስታወሻ መ ጽሐፍ አካል ተደርገው ጥቅም ላይ የሚ ወለው ን ም ልክቶችን 
ያጋርሉ። 

 ► ልጅዎት ቃል ባልተረዳ ጊዜ ለእርዳታ እንዲጠይቅ ያበረታቱት እና ያልተለመ ደው ም ን ማ ለት 
እንደሆነ ትርጉሙ ን ለማ ግኘት እንዲሞ ክሩ ይርዱት ወይም ይርዷት። ቃላት በታሪኩ ውስጥ ያለው 
ገጸባሕርይ ልጅዎት በማ ይረዳቸው ቃላት የተገለጸ ከሆነ፣ ትርጉማ ቸውን በጽሑ ፉ ው ስጥ ያሉትን 
ሌሎች ጭ ላንጭ ሎችን ለማግኘት፣ ገለጻውን እንዲያው ቁ መ ስጠት ከልጅዎት ጋር ይሥ ሩ። ልጆች 
የሚ ያው ቁትን በማ ሳየታቸው በጣ ም ሊመ ሰገኑ እና ሊሸለሙ ይገባቸዋል፤ ስለሆነም ልጅዎት የማ 
ያው ቀውን ወይም የማ ታው ቀውን ነገር በመ ጠየቋ ማ መ ስገንዎን እርግጠ ኛ ይሁኑ። በመገረም 
“ይህን ጥያቄ በመ ጠየቅህ ደስ ብሎኛል” ማ ለትዎ ለልጅዎ በራስ መ ተማ መ ንን ሊሰጥ ይችላል።

 ► “በሌላ መ ንገድ የሚ ሉበት...” ን መ ጫ ወት ግቡ ከተመረጠ ው ቃል ጋር ተመ ሳሳይ ትርጉም 
ያላቸውን ቃላትን ለመ ፈለግ ነው ። ስለሆነም “ትልቅ” የሚ ለውን ቃላ ከመረጡ፣ ልጅዎት ከእህትና 
ወንድሞ ቿ ወ ይም ከጓደኞቿ ተመ ሳሳይ ቃላትን እንደ “ትልቅ” ወ ይም “ረዥም “ የሚ ባሉትን 
የራሷን ተራ ሊትወስድ ትችላለች። ለእያንዳንዱ ልጅ ከአስተያየት ጋር እንዲመ ጣ 15 ሴኮንዶችን መ 
ስጠት። ይህ ቃላትን እና የማ ስታወስ ክህሎቶችን ለመ ገንባት፣ እና የተመ ረጡ ት ቃላት በትክክል 
እንዴት ከሌላው የማ ስታወ ቂያ የጫ ወ ታው ቅርጽ እንደሚ ለይ በመ ወያየት ያስረዳል።



ኦገስት –  
ኦክቶበር

ኦክቶበር – 
ዲሴምበር 

ዲሴምበር – 
ፌብሩዋሪ

ፌብሩዋሪ –  
አፕሪል

አፕሪል –  
ጁን

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጽሑፎች የማ ብ ቃት እንቅስቃሴ

3 ደረጃ ያለው ወረቀት ሳህን ላይ “የመ 
ቶ ቤት፣ “የአስር ቤት” ወይም “የአንድ 

ቤት” ላይ ማ ስቀመ ጥ፤ ከዚያም ሳህኖቹን 
በቅደም ተከተል በመ ስመ ር ማ ቀመ ጥ እና 
በእያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ዳይን ማ ስቀመ 

ጥ። የሦስት ድጂት ቁጥርን ለመ ፍጠር 
በእያንዳንዱ ሳህን ላይ ብዮቹን ያንከባልሉ።

ቀለል ያሉ የቤት ውስጥ ዕቃዎችን እንደ 
ጥጥ፣ ፓስታ እና/ወይም ሸክላ በመጠቀም፤ 
የውቅያኖችን ወለል ቅርጽ ይስሩ። በጥልቅ 

ባሕር ውስጥ ስላሉት ባሕርያት እና 
የእንሰሳት ሕይወት ላይ ተወያዩ።

በዓመቱ ውስጥ በተለያዩ ወራት ውስጥ 
ወደ ሜክስኮ ወይም ካናዳ መጓዝ እንዴት 
እንደሚለያይ ተወያዩ። በሁለቱም ክልሎች 
ሊሠሩ የሚችሉ እንቅስቃሴዎችን እንዲሁም 

በአንድ ጊዜ ብቻ ሊሠሩ የሚ ችሉትን 
እንቅስቃሴዎችን ለዩ ወይም ሌላን።

የአሜ ሪካን ይዘት ይሳሉ እና አንዳንድ 
የከፋ የአየር ጠባይ ሁኔታን የሚ ለማ መ 
ዱ ቦታዎችን ም ሳሌ ያሳዩ፤ ለም ሳሌ፦ 
በፊሎሪዳ ያለውን ሃሪካን የተባለውን 

ንፋስ

ወደ አገር አቀፉ አዳራሽ ጉዞ ለማድረግ 
ዕቅድ ያድርጉ። የአንዱን ታሪክ ሀውልቶች 

ወይም መታሰቢያ ይፈልጉ። ሀውልት ማለት 
ምን ማለት እንደሆነ ተወያዩ

የተፈጥ ሮ የእግ ር ጉዞ ማ ድረግ እና 
የተለያዩ ሦ ስት ዕጽዋትን ሥ ዕሎች ይ 
ው ሰዱ። የተጠ በቀ ው ን የዕጽዋቶች 

ስሞ ች ለማ ግኘት ለመ ሞ ከር 
ኢንቴርኔት ይጠ ቀ ሙ ።

በፌብሩዋሪ፣ የልብ ጤና ወራት ውስጥ 
ገመድ መዝለልን ይለማመዱ! ልብዎ 

ምን ያህል ጠንካራ ሆኖ እየሠራ መሆኑን 
ለማየት ከልምምዱ በፊት እና በኋላ 

የልብ ምትዎን ይለኩ። የበለጠ ለማወቅ
bit.ly/ DCPSPulse የሚለውን 

ድኅረገጽ ይጎብኙ።

ጥንድ ብይ ያንከባልሉ፤ ቁጥሮቹን 
ይደምሩ፤ እና በተጨ ማ ሪ 10 ወይም 

100 መ ደመ ርን መ ለማ መ ድ።.

ከእርስዎ የተለየ ባሕል ያለው ን ሰው መ 
ጠ ይቅ ያድርጉለት።

 ከዚያም የእርሱ/የእርሷ ከአንተ ባሕል 
የተለየ የሆነው ምን እንደሆነ ተወያያዩ? 

አንድ ዓይነት የሆነው ም ንድ ነው?

የኬኒልዎርትህ ፓሪክን እና የአኳቲክ 
የአትክልት ቦታን ይጎብኙ። በእያንዳንዱ 
የሳምንቱ መጨረሻ /እሁድ ላይ በ 10 

a.m የሚሰጠውን፣ የኵሬ ላይ ጉዞ 
በሚያደርጉበት ጊዜ እንቁራሪቶችን ይመ 

ልከቱ የበለጠ ለማ ወቅ nps.gov/keaq 
የሚ ለውን ድኅረገጽ ይጎብኙ።

ከሁለተኛ ክፍል ተማ ሪዬ ጋር የሚ ለማ መ ዳቸው እንቅስቃሴዎች
ሁ

ሌ
በየ

ቀኑ
ለ2

0 
ደቂ

ቃ
ያክ

ል
በጋ

ራ
አን

ብ
ቡ

።

ሳይንስሒ ሳብ የማ ኅበረሰብ ጥ ናቶች

የተለያዩ ዓይነት ተንቀሳቃሽ 
ስልኮችን፣ ኮም ፕውተሮችን፣ 

ቴሌቪሽን እና የሕይወትዎ አካል 
የሆነውን የማ ጽናኛ ጫ ወታን ም 

ስሎችን ለማ ወዳደር እና ለማ ቃረን 
ኢንቴርኔት ይጠቀሙ። ነገሮች 

እንዴት ይለወጣሉ?

አሜ ሪካን ይጎብኙ ዕጽዋቶች ለመ 
ኖር እንዴት እንሰሳቶች ላይ ጥገኛ 
እንደሚ ሆኑ ለመፈለግ የቦታኒቻል 

የአትክልት ቦታዎችን የልጆች 
ቦታ ነው። ለበለጠ መረጃ bit.ly/ 

USBotanicalGardens ድኅረገጽን 
ይጎብኙ።

 የቤተሰብ አባላትን እንደ ገጸባሕርይ 
በመ ጠ ቀም እና የቦታው ን ወይም 
የመፈጸሚያውን ቦታ በመለዋወጥ 
እንደ “አንበሳ እና አይጠ ሞጎጥ” 
ወይም”ሴንዴሬላ” የተባሉትን 
አፈታሪኮችን እንደገና መፍጠር 

ይጻፉ እና

 ተማ ሪዎች የትም ህርት ቤታቸውን 
እና ማ ኅበረሰባቸው ዜጋ መ ሆን ም 
ን ማ ለት እንደሆነ የሚ ማ ሩ ሲሆን፣ 
በክፍላቸው እና በአሜ ሪካ ው ስጥ 

ሕጎችን፣ ድንቦችን፣ እና የሚ ያመ ጡ 
አቸውን ይወያያሉ።

የናሽናል ቼሪይ ብሎሶም በዓልን 
በbit.ly/DCPSCherry ድኅረገጽ 

ላይ ይጎብኙ።

ጥንድ ሦስት ማዕዘን፣ አራት 
ማዕዘኖችን፣ አምስት ማዕዘኖችን፣ 

ስድስት ማዕዘኖችን፣ እና ክው 
ቦችን ይሳሉ እና ቆርጠው ያውጡ። 
ማስታወስን መጫወት፦ ይጻፉና እና 
ጥንዶችን ለማ ጣ መ ር ይሞ ክራሉ።

 በእያንዳንዱ ቀን ም ን ያህል ጊዜ 
በንባብ እንደሚ ያሳልፉ ለመ 

ጻፍ የንባብ ማ ስታወሻ ይያዙ። 
ማ ዕረጎችን እና የሚ ወ ዱትን 

ገጸባህርያትን ከእያንዳንዱ ታሪክ 
ይመ ዝግቡ። እርስዎ የሚያደንቁትን 
የገጸባሕርይ ስጋቶችን ያካትቱበት።

 ስሚ ዝሶኒያን የተፈጥሮ የፓቪሊዮን 
የቢራቢሮ ታሪክ ሙ ዚዬም ይጎብኙ። 

ለበለጠ መ ረጃ www.mnh.
si.edu ድኅረገጽን ይጎብኙ።

ግዢ በሚያደርጉበት ጊዜ፣ ለገንዘብ 
ተቀባይ ምን ያህል ገንዘብ መ ክፈል 
እንዳለብ ህ ወስን። ለገንዘብ ተቀባይ 
መ ስጠት የሚ ገባህን ትክክለኛው 

የገንዘብ መ ጠን ቁጠር።

የክረምት/ሳመር እቅዶችን ም 
ንድናቸው? በክረምቱ/ሳመር ላይ 
እየተማረ እንዲያሳልፍ ለማ ድረግ 
በአንድ ላይ መስራት የምትችሉትን 

አምስት የአእምሮ ማ ነቃቂያ 
እንቅስቃሴዎችን ያካሂዱ።

ናሽናል ዙን ይጎብኙ! ምልከታዎችን 
(እንደ ቀለም፣ ቅርጽ፣ እና መጠን) ለሚ 
ወዱት ለሦስት እንሰሳት ይመ ዝግቡ። 
ምልከታዎቾትን ዓላም ይጠ ብቁ። ለም 

ሳሌ፦ “አንበሳ ጸጉራም ነው።”

 ልብሶችን በሚ ያጥፉበት ጊዜ፣ ተመ ሳሳይ 
የሆኑ ልብሶች መ ካከል ያለውን ልዩነት 
ለማ ወቅ ማ ስመ ሪያ ወይም የቧንቧ መ 
ለኪያን ይጠ ቀሙ ። በሁለቱ መ ካከል 

ያለውን ልዩነት ለማ ግኘት
መ ቀነስን ይጠቀሙ።

 ሦስት አዳዲስ መ ጽሐፍትን ለማ የት በአከ 
ባቢዎ የሚ ገኙትን ቤተ መ ጽሐፍት ይጎብኙ! 

በአከባቢዎ የሚ ገኘውን ቤተ መ ጽሐፍት ቅርን 
ጫ ፍ ለማግኘት bit.ly/FindMyLibrary የሚ 
ለውን ጽኅረገጽ ይጎብኙ። አዲስ ያነበቡአቸውን 
መ ጽሐፍት በንባብ ማ ስታወሻዎ ው ስጥ ማ 

ካተትን እንዳይረሱ እርግጠኛ 

ተማሪዎች በአከባቢያቸው ያሉትን 
የዕቃዎችን ባሕርያቶች መ ካከል 

ግንኙነቶችን ማ ድረግን፣ እና ዕቃዎቹ ለም 
ን አገልግሎት እንደሚ ውሉ ይማራሉ።

ተማ ሪዎች ወላጆችቸው ወደ አሜ ሪካ 
ከመ ም ጣ ታቸው በፊት ይኖሩበት 
የነበረባቸውን አገሮች እና ክልሎችን 

እንዴት እንደሚያቀምጡ እና 
እንደሚገንዘቡ ይማራሉ።.
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