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“እያንዳንዱ ወላጅ ስለልጆቻቸው የትምህርት ው ጤ ት በጥልቀት እንደሚ ያስቡ 
በት እናውቃለን። ከቤተሰቦች ጋር በቅርበት የም ንሰራው ም ለዚሁ ነው ፤ ም ክንያቱም 

የእነርሱ ተሳትፎ ለልጆቻችን እና ለትም ህርት ቤቶቻችን በጣ ም አስፈላጊ እንደሆነ 
እናውቃለን”

- ፕሬዘዳንት ካያ ሔ ንዴ ርሰን

የወላጅ የትም ህርት ሥ ርዓት መ ምሪያን እንዴት እንጠቀም ፡

በዚህ መ ምሪያ ልጅዎትን በቤት ለመ ርዳት የሚ ያስፈልግዎትን መ ሳሪያዎችን ይሰጥዎታል። በዚህ 
መ ጽሔ ት 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 በትም ህርት ቤት 
ም ን እየተማ ሪ እንደሆነ እና እርስዎም በቤት ውስጥ 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 ይሰጣ ል። ዋና ዋና የቤት ሥ ራዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸው፣ 
በእያንዳንዱ የጥናት ክፍለ ጊዜ ሁሉ የዲሲ የሕ ዝብ ትም ህርት ቤቶች ተማ ሪዎች የሚ ሳተፉበት 
በግዛቱ በሙ ሉ ጥልቀት ያለው እንቅስቃ ሴዎች የሚ ቀርቡ በት ናቸው። ልጅ ዎት የሚ ገጥመ ው ን 
ከጉርሻ እና እግረ መ ንገድ ዎት በቤት እንዲረዱት የሚ ያግዛትዎችን ሀሳቦችን የያዘ አራት የዋና ዋና 
የቤት ሥራዎችን ናሙ ና አቅርበንሎታል።

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

ም ን ማ ድረግ ይችላሉ፡

የልጅዎን አስተማሪ የሚ ጠ ይቋቸው ጥያቄዎች፡

ከልጅ ዎት ጋ ር ይነጋገሩ፡

በልጅ ዎ የትም ህርት ችሎ ታ ላይ በጣ ም አስፈላጊ የሆ ነ ሚ ና ይጫ ወ ታ ሉ። በቤት ው ስጥ ትም ህርትን 
ለማ ገዝ ሊያደርጉት የሚ ችሉ ት ነገሮች እነዚ ህ ናቸው፡

 ► ትም ህርት የስኬት መ ሰረት መ ሆኑን ልጅ ዎ ይወ ቅ።
 ► ልጅ ዎት በ3ኛ ክፍል ው ስጥ ም ን ለመ ማ ሪ እንደሚ ጠ ብ ቅ ይ ወ ቁ።
 ► ልጅዎ ከፍተኛ የሆነ የአጭ ር ጊዜ እና የረጅም ጊዜ የትም ህርት ግቦች እንዲኖረው ይርዱት። 
 ► የቤት ሥ ራው ን ለመ ጨ ረስ በቂ የሆነ ጊዜ እና ቦታ ይስጧ ቸው።
 ► በትም ህርት ቤት ው ስ ጥ ም ን እየተከሰተ እንደሆ ነ ልጅ ዎ ጋ ር ይ ነጋገሩ እንዲሁ ም በቋሚ ነት መ 

ሻሻሎ ችን ይከታ ተሉ። 
 ► ልጅዎን በመ ደገፍ ይናገሩ።
 ► የልጅዎን ጠ ንካራ ጎኖች ለልጅ ዎ መ ም ህር ያካፍሉ።

ስለትም ህርቱ መ ሻሻል ከልጅ ዎ አስተማ ሪ ጋር በም ነጋገሩበት ጊዜ፣ ሊ ጠ ይቁ የሚ ፈልጉ ጥቅት ጥያቄዎች 
እነዚህ ናቸው፡

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

 ► የልጄን ሥ ራ ም ሳሌ ማ የት እችላለሁ? ይህን የትም ህርት ግቦች መ ም ታት የሚ ቻለው ወይም የማ 
ይቻለው እንዴት ነው?

 ► ልጄ በክፍል ደረጃው ልክ ወይም ከደረጃው በላይ ነው ያለው፣ ም ን ተጨ ማ ሪ ድጋፍ ማ ግኘት 
ይቻላል? ቤት ም ን መ ስራት እላለሁ?

 ► ቤት ው ስጥ ም ተግባራዊ መ ሆን ያለባቸው የክፍል ው ስጥ መ ደበኛ ተግባራት ም ን ም ን ናቸው ?
 ► ልጄን በየቀኑ ስለትም ህርት ቤታችሁ ም ን ዓይነት ጥ ያቄዎችን መ ጠ የቅ እችላለሁ?

መ ልካም ው ይይቶች ልጆቻችን በሕ ይወታቸው ው ስጥ ፍላጎቶች እንዳሉን እንዲያዩ ይረዳቸዋል ለው ይይት 
መ ጀመ ሪያ ለመ ጠየቅ የሚ ፈልጓቸው ጥቅት ነገሮች እነዚህ ናቸው፡

 ► በቀን ው ስጥ በጣ ም ጥ ሩ ጊዜ ነው የም ት ለው ን ንገረኝ።
 ► ዛሬ መ ስራት የሚ ገባህ የነበረው ከባድ ነገር ም ን ነበር?
 ► ዛሬ የተማ ርከውን ነገር ልታሳየኝ 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 ስነ ጽሑ ፍ ሒሳብ

ኦገስት –  
ኦክቶበር

ተማሪዎች ስለሃውልቶች፣ ታሪካዊ እና ባሕላዊ 
ምልክቶችን፣ እና በዋሽንግተን ዲሲ ጎረበቶች 

በሚያጠኑበት ጊዜ ጥያቄዎችን እንዴት 
መጠየቅ እንዳለባቸው እና ሀሳባቸውን ቁልፍ 

በሆኑ ዝርዝሮች ለመደገፍ ስለሚሰጡት 
መልሶች ያማራሉ። 

ተማ ሪዎች የማ ባዛት እና የማ ካፈል መ 
ሠረታዊ ሀሳቦችን ይማ ራሉ። ስለ ሀሳቦችን 

ጥልቅ መ ርዳትን ለማ ግኘት እና የቃ ላት መ 
ልመ ጃዎ ችን እንዲሰራ ለመ ርዳት አጋዦ ችን 

ይጠ ቀማ ሉ።

ኦክቶበር – 
ዴሴምቤር

ተማሪዎች ስለዲሞክራሲ በሚያጠኑበት፣ 
ስለ ሦስቱ የዩናይትድ ስቴት መንግሥት 

ቅርንጫፎች፣ በሚማሩበት ጊዜ እና 
ከደጋፊ መረጃዎች ጋር ስለተለያዩ ሕጎች 

በሚከራከሩበት ጊዜ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ 
ያሉትን በርካታ መጽሐፍትን ማወዳደር እና 

ማነጻጸር ይማራሉ። 

ተማ ሪዎች እንዴት መ ስመ ር ያለው ን 
ወረቀት እና በቅርጹ ው ስጥ ያለው ን ክፍል 
በመ ቁጠ ር ም ሳሌ ለማ ድረግ እና ስፋቱን 

ለማ ወ ቅ ትንንሽ እኩ ል የሆነ አራት ማ ዕዘን 
ሸክላን እንዴት እንደሚ ጠ ቀሙ ይማራሉ። 

ዴሴምቤር – 
ፌብሩዋሪ

ተማ ሪ ዎ ች ስለ ዘይቤ አዊ ቋንቋ በግጥ ም 
ው ስጥ የጸሐ ፊ ው ን የቃ ላት ም ርጫ መ 

ተንተን፣ እና የግለሰብ ተነሳሽነቶች፣ ስሜ ቶች እና 
ድርጊቶች እንዴት የክስተቶችን ሁኔታ ሊያነቃ 
እንደሚ ችል በሚ ያጠ ኑበት ጊዜ በጥሩ ሁኔታ 
ያደጉ ገጸባሕርያትን ያካተተን ታሪክ መ ጻፍን 

ይማ ራሉ። 

ተማ ሪዎች ስለክፍልፋዮች ተካፋዮች እና 
አካፋዮች ይማ ራሉ። ክፍልፋዮችን ለመ 

ወ ከል የቁጥር መ ሰመ ሮችን ይጥቀማ ሉ፤ 
እኩ ል የሆኑ ሌ ሎ ች ክፍልፋዮችን እንዴት 

እንደሚ ፈጥሩ እና እንደሚ ፈልጉ ይማ ራ ሉ፤ 
የተለያዩ ክፍልፋዮችን ያወ ዳድራሉ።

ፌብሩዋሪ – 
አፕሪል 

ተማ ሪዎ ች በጸሐ ፊው እና በአንባቢ መ 
ካከል ያለው ን የአመ ለካከት፣ ግንዛቤ ልዩነት 
መ ገንዘብ ይማ ራሉ። ንባቦች ሀሳቦች እንዴት 
እንደተያያዙ ለማ ወቅ፣ እና ስለ ማ ግነት እና 
ኤ ሌ ክትሪሲት በሚ ያጠ ኑበት ጊዜ መ ረጃ 
ሰጪ ጽሑ ፍ ለመ ጻፍ ቁልፍ የሆኑ ሀሳቦችን 

በመ ስጥት ያገለግላሉ።

ተማ ሪዎች የጊዜ መ ቁጠ ሪያ ምልክትን በመ 
ጠ ቀም እስከ ደቂቃ ድረስ ጊዜ መ ናገርን 

ይማ ራሉ። ስለጊዜ ቫሎ ችን፣ እና የቃ ላት መ 
ልመ ጃዎችን ይመ ልሱ። ስለ ርቀት መ ለኪያ 

የቃላት መ ልመ ጃዎችን ይሰራሉ።

አፕሪል –  
ጁን

ተማ ሪዎች የተለያዩ ፍጥረታትን ማ ለትን፣ 
ጫ ካዎችን፣ ዝናባማ የሆኑ ጫ ካዎችን፣ እና 

የው ቅያኖስ ወ ለልን በሚ ያጡ በት ጊዜ 
የማ ይታ ወ ቁ ቃ ላትን ትርጉም ለመ ወ ሰን 

እና አጭ ር የም ርመ ር ወረቀት ለመጻፍ 
ስልቶችን ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች የቃላት መልመ ጃዎችን ለመ 
ስራት፣ ቅርጾችን በእኩል ቦታ ላይ ለመ 

ከፋፈል፣ በስም ም ነቶች (እንደ ጎኖች እና 
አንግሎች) ላይ መ ሠረት ያደረጉ ቅርጾችን 
ለመገንዘብ ሥ ዕሎችን እና ባር ግራፎ ችን 
ለመ ፍጠ ር እና ለመ ጠ ቀም ይማ ራሉ።

የሦስተኛ ክፍል ተማ ሪዬ ም ን እየተማ ሪ ነው

ሳይንስ እና የማኅበረሰብ ጥናቶች

ተማ ሪዎች በዲ ስ ስላሉት የተለያዩ ጉርብ ትናዎች፣ ታሪካዊ የሆነ ም ልክቶቻቸው ን፣ ሀው ልቶቻቸው ን፣ ሀብ 
ቶቻቸው ን፣ እና አካላዊ ጠ ባያቸው ን አካቶ፣ እንዲሁ ም ዲሲ እንደየ ግዛትም እንደ አከባቢ መ ንግሥ ት 

እንዴ ት እንደሚ ትሠራ ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎ ች ስለ ዲሲ መ ንግሥ ት አደረጃጀት እና ሥ ራ ዎ ች የሚ ማ ሩ ሲ ሆ ን ዜጎች እንዴ ት ንቁ የተሳትፎ 
ሚ ና ሊጫ ወ ቱ እንደሚ ችሉ ይወያያሉ።

ተማ ሪዎች የእንቅስቃሴያቸውን መ ንገዶች በመ ገመ 
ት የነገሮችን ባሕ ርይ ያጠ ናሉ።

ተማ ሪዎች ስለአከባቢው ን የኢኮኖም መ ዋቅሮች፣ 
የግብሮች አስፈላጊነት፣ በማ ኅበረሰቡ ውስጥ 

የገንዘብ ሚ ና፣ እና እንዴት የተፈጥሮ ሀብት ሸቀጣ 
ሸቀጦችን እና አገልግሎትን እንደሚ ያመ ርት 

ይማራሉ። 

ተ ማሪች የአየር ጠባይ የሰውን ሕይወት ጥራት ላይ እንዴት ተጽእኖ እንደሚያደርግ ይመረምራሉ።

ልጆች የተፈጥሮ ስርዓት በሚለወጥበት ጊዜ መልመ ድ የሚ ችሉት ፍጥረታ ት ብቻ ለም ን እንደሚ ቋ ቋሙ 
ያጠ ኑና ያብራራሉ። 
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 ► ከልጅዎት ጋር በአከባቢዎ ያለውን ቤተ መ ቅደስ ይጎብኙ እና ስለም ርጫ ቸው ምልክቶች እና ሀው 
ልቶች የሚ ናገሩ መ ጽሐፍትን አው ጡ።

 ► ልጅዎትን የተለየዩ የዲሲ ም ልክትኖች/ሀው ልቶችን (በተለም የፍራንክሊን ዴ ሎ ና ሮሴቬልት 
መታሰቢያን፣ የናሽናል አየር እና ጠ ፈር ሙ ዚዬም፣ የዋሽንግተን ሀው ልት፣ እና ዋይትሃው ስ) በመ 
ጎብኘት ደስተኛ እንዲሆን ይርዱት። ስላያችሁን ነገር ስለመ ወያየታችሁ እርግጠ ኛ ሁኑ።

በዚህ በማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ ተማ ሪዎች የዋሽንግተን ዲሲ የተለያዩ ሀው ልቶች፣ ታሪካው እና ባሕ ላዊ 
ም ልክቶችን ፣ እና ጉርብትናዎችን ያጠ ናሉ። የማ ዕዘን ድንጋይ ስለጎረቤታቸው ታሪካዊ ጤ ቀሜ ታ ለመ ማ 
ር የም ርም ር ክህሎቶችን እንዲጠ ቀሙ ለተማ ሪዎች ዕድል ይሰጣ ቸዋል። የመ ጽሐ ፍ ባሕርያትን እና የመ 
ረጃዊ መ ጽሐ ፍ ጽሑፍን በመ ጠ ቀም፣ ሰዎች ሕዝባቸው ን እንዲጎበኙ ለማ በረታታት የጉዞ መ ምሪያ ወይም 
ዌብፔጅ ይፈጥራሉ።

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ስነ ጽሑፍ
የማዕዘን ድንጋይ
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የዓመ ት ርዝመ ት የትም ህርት ጉርሻ
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የሳይንስ ማዕዘን ድንጋይ

በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ ተማ ሪዎች ሱ ማ ን የካርናሊ ወንዝን ያቋርጣ ል የሚ ለው ን ያነባሉ። 
የማ ዕዘን ድንጋይ በወ ንዝ ዳር ሞ ዴ ል በሚ ሰሩበት ጊዜ፣ እና በወንዝ ዳር በተለያየ ቦታዎች ላይ ጎርፍ 
ሊያስከትሉ የሙ ችሉን ላይ ጥናት ለማ ድረግ ካርታዎችን ለመ መ ርመ ር የአፈር ጠ ባይን በሚ ያጠ ኑበት ጊዜ 
የጂኦቴክኒካል መ ኃንዲስ እንዲሆኑ ለተማ ሪዎች ዕድል ይሰጣ ቸዋል።

 ► የ”የአፈር መ ንሸራተት ማ ይሄም “ ቪዲዮን ( ከልጅዎት ጋር በ http://bit.ly/DCPSMud) ናሽናል 
ጆኦግራፍ ላይ ይመ ልከቱ እና ም ን የጭ ቃ መ ንሸራተቶችን እንደሚ ያስከትል ተወያዩ። በቪዲዮው ጊዜ 
“ም ን ትሠራለህ?” የሚ ለው ን ሙ ከራ ፈተና ይው ሰዱ። ማ ን ትክክል እንደሆነ ለማ ወቅ ከልጅዎት ጋር 
ስለ አፈር መ ንሸራተት መ ልሶች እና ም ርም ር ተነጋገሩ።!

 ► “ በሌላ መ ንገድ መ ናገርን...” ተጫ ወቱ። ግቡ ከተመረጠ ው ቃል ጋር ተመ ሳሳይ ትርጉም ያላቸውን 
ቃላትን ለመ ፈለግ ነው። ስለሆነም “ትልቅ” የሚ ለውን ቃላ ከመ ረጡ፣ ልጅዎት ከእህትና ወንድሞቿ 
ወይም ከጓደኞቿ ተመ ሳሳይ ቃላትን እንደ “ትልቅ” ፣ “ብ ዙ” ወይም “ረዥ ም” የሚ ባሉትን የራሷን ተራ 
ሊትወስድ ትችላለች። ለእያንዳንዱ ልጅ ከአስተያየት ጋር እንዲመ ጣ 10 ሴኮንዶችን መ ስጠት። ይህ 
ቃላትን እና የማ ስታወስ ክህሎቶችን ለመገንባት፣ እና የተመረጡ ት ቃላት በትክክል እንዴት ከሌላው 
የማ ስታወቂያ የጫ ወታው ቅርጽ እንደሚ ለይ በመ ወያየት ያስረዳል። 

 ► ልጅዎት ለእርዳታ ስጠይቅዎት፣ አቅጣ ጫ አሳዩት፣ መ ልሶችን ግን አትስጡ ት። ልጅዎትን በሚረዱበት 
ጊዜ፣ የሚ መ ሩ ጥያቄዎችን ይጠይቁ፣ ማ ለትም “ከየት ነው የም ትጀምረው?”፣ ያን ለማ ግኘት ም ን ማ 
ደረግ አለብ ህ?፣ ወይም “መ ልሱን እንዴት እንዳገኘት ጽፈህ ልታሳየኝ ትችላለህ?” 

 ► የቃላት ጫ ወታዎችን ይጫ ወቱ። የልጅዎትን የቃላት ችሎታ ለማ ስፋት መ ጫ ወቻ ያዘጋጁ። ልጅዎት 
በየሳም ናቱ እንዲማ ር እና በቤተሰብ ው ስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው እነዚያን ቃላት በየዕለት ኑሮአቸው 
እንዴት መ ጠ ቀም እንደሚ ችሉ እንዲያይ አም ስት አዳዲስ ቃላትን ይምረጡ ለት። ይህ የ3ኛ ክፍል 
ቃላትን፣ የንባብ መ ልመ ጃን፣ እና የመ ናገር ክህሎትን ለማ ሻሻል ይረዳል።
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 ► በሂደቱ መ ጀ መ ሪያ ላይ፣ ቤተሰቦች በልጆቻቸው በሚ ኮሩበት ጊዜ፣ ለትረካ ጽሑ ፍን እንደ ም ንጭ 
መጽሐፍ ጥቅም ላይ እንዲው ል የጊዜያትን ታሪኮች ከእነርሱ ጋር መጋራት ይችላሉ። በተጨ ማ ሪም፣ 
ቤተሰቦች ማ ዳመ ጥ፣ መ ጋራት፣ እና ጠንካራ ስሜ ቶችን ለመ ሳል እና ታሪኩን የሙ ልኩ መ ዝሙ 
ሮችን/ሙ ዚቃዎችን ላይ ሊወያዩ ይችላሉ። ተማ ሪዎች ሥ ራዎቻቸው ን በመ ቅረጽ እና/ወይም በመ 
ስራት(በቤት እና በሕዝብ መ ካከል) ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለመ ጋራት ይችላሉ። ክፍሉ ለተፈጠ ሩት 
ዘፈኖች የዘፋኞቹን ዝርዝር መ ፍጠች እንዲሁም ሁሉንም ለመጋራት መ ምረጥ ይችላሉ። 

 በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ ተማ ሪዎች በባሕርይ ማ ሳደግ እና ተነሳሽነት፣ እና እነዚህ ነገሮች በቀጥተኛ 
ሥራ ላይ ሁኔታዎች ላይ እንዴት ተጽእኖ እንደሚ ያደርግ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። ይህ ተማ ሪዎች ሰው መ ሳይ 
ቅርጾችን በሚ ሰሩበት እና ለሰው መ ሳይ ቅርጹ ቅርጽ በሚ ያበጁበት ጊዜ የሚ ታይ አርቶች እና የቲያትር ልም 
ድ ባላቸው ጋር ግንኙነት ይደረጋል። ተማ ሪዎች በራሳቸው ተነሳሽነት እና ስሜ ት ላይ መ ሠረት በማ ድረግ 
በየግላቸው ገጸባሕርያት ጋር ተግባቦት በሚ ያደርጉበት ጊዜ ም ስሎቹን ለመ ቀረጽ በቡድን ይሰራሉ።

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ስነ ጽሑፍ የማዕዘን ድንጋይ

ልጅዎትን እንዴት መርዳት ይችላሉ፡

ዕድሜ ልክ ጉርሻ ሰጪ ዎ ች፡
 ► ልጆች ከዚህ በፊት ከማ ያውቁት ነገር ጋር መገናኘት ሲችሉ የተሻለ ይማ ራሉ። ለም ሳሌ፣ ክፍፍሎች 

የሙ ሉው ክፍል ናቸው። ልጅዎት ስለክፍልፋይ እንዲረዳ ክፍልፋዮችን ከፒዛ ቁራጮች ጋር በማ ገናኘት 
ሊረዱት ይችላሉ። “2/8 ማ ለት በተፈጥሮው ስምንት ቁርጥራጮ ች ካሉት ፒዛ ላይ ሁለትን ነገር ከመ 
ብላት ጋር ተመ ሳሳይ ነገር ነው።”

 ► ታሪክ መናገርን ማ በረታታት። ልጆች እርስ በርሳቸው ታሪክ መነጋገር ይወዳሉ፤ ይበልጥ እንግዳ ሲሆን፥ 
ጥሩ ይሆናል። ልጅዎ ከጋደኞቹ ቡድን ጋር በመ ሆን የሚ ሻሻል ታሪክ እንዲጀምር አበረታቱት። ትኩረት 
በሚያዝ አጀማመር፣ ማለት “ሮቦቱ ከብርሃናማ ወይንጠጅ ቀለም የጠ ፈር ጉዞ መ ርከብ ላይ ወደ 
አረንጓዴ የጎልፍ መ ጫ ወቻ ወደቀች።” በማ ለት ጀምር። ከዚያም፣ ወረቀት የሚያስተላልፉትን ልጆች 
ይኑሩ። ሁሉም ጸሐ ፊዎች ታሪኩ ማ ለቁን እስከሚ ወስኑ ድረስ እያንዳንዱ ጸሐፊ አንድ ወይም ሁለት 
ዓረፍተነገር ይጨ ም ራል። ልጆች የትብብር ታሪኩን ድም ጻቸውን ከፍ አድርገው በሚያነቡበት ጊዜ 
በሳቅ ይመ ልከቷቸው።

 ► በቀላሉ “አዎን”፣ “አይደለም “፣ ወይም “እሺ” ተብ ሎ ሊመ ሰሉ የማ ይችሉትን ጥያቄዎችን ይጠይቁ። 
“የበለጠ ንገረኝ ስለ...” ወይም “ ም ን ታስባለህ ስለ...?” ብ ለው ይጠ ይቁ። 

የሳይንስ ማዕዘን ድንጋይ

በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ ተማ ሪዎች በዩናይትድ ስቴት አሜ ሪካ በተለያዩ ቡድኖች ድም ጽ ለመ ስጠት 
የሚ ገጥማ ቸ ውን እክሎችን በማ ጥናት ዲሞ ክራሲን ያጠ ናሉ። ተማ ሪዎች ከበርካታ ም ንጪ ች የመ ጡ ትን 
መ ረጃዎች ይገመ ግማ ሉ፣ አዋቂ ሰዎች በመ ንግሥ ት ው ስጥ ድም ጽ በመ ስጠት ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ 
ለማ በረታታት ፖስተሮችን ይፈጥራሉ። የማ ዕዘን ድንጋይ ድም ጽ መ ስጠ ት መ ብት ነው ወይስ ኃላፊነት 
ነው ብለው እንደሚ ያም ኑ ለመ ምረጥ ስለ መ ም ረጥ መ ብ ቶች ዕው ቀታቸን ለመ ጠ ቀም ለተማ ሪዎች 
ዕድሎችን ይሰጣ ሉ።

 ► ከልጅዎት ጋር በአከባቢዎ ያለውን ቤተ መ ጽሐፍት ይጎብኙ እና ስለም ርጫ መብቶች የሚ ናገሩ መ 
ጽሐፍትን አው ጡ።

 ► የአፍሪካ አሜ ሪካ ታሪክ እና ባሕል ናሽናል ሙ ዚዬም ይጎብኙ ወይም የድም ጽ መ ስጠት መ ብቶች 
በአፍሪካ አሜ ሪካዎች እና ሴቶች ላይ እንዴት ተጽእኖ እንዳሳደረ ለማ የት ሴዌል-ቤልሞ ንት ሀው ስ ሙ 
ዚዬም ከልጅዎ ጋር ጉዞ ያድርጉ። 

 ► በቀላሉ “አዎን”፣ “አይደለም”፣ ወይም “እሺ” ተብ ሎ ሊመ ሰሉ የማ ይችሉትን ጥያቄዎችን ይመ ልሱ። 
“የበለጠ ንገረኝ ስለ...” ወይም “ ም ን ታስባለህ ስለ...?” ብለው ይጠይቁ።



ኦገስት –  
ኦክቶበር

ኦክቶበር – 
ዲሴምበር

ዲሴምበር – 
ፌብሩዋሪ

ፌብሩዋሪ –  
አፕሪል 

አፕሪል –  
ጁን

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ስነ ጽሑፍ የማብቃት እንቅስቃሴ

በእያንዳንዱ ቀን ም ን ያህል ጊዜ በንባብ 
እንደሚ ያሳልፉ ለመ ጻፍ የንባብ ማ ስታወሻ 
ይያዙ። ከእያንዳንዱ ታሪክ ው ስጥ እርስዎ 
የሚ ወዱ ትን ገጸባሕርያትን ይመዝግቡ እና 
በታሪኩ ው ስጥ ገጸ ባሕ ርይው እርስዎ የሚ 

ያደንቁትን ብቃት ያሳየበትን ቦታ ይለዩ።

አስቡ ሁለት እጅግ የተራራቁ የአየር 
ጠባይ ዓይነቶች ማለትም አንታርችቲቻ 

ወይም በረሃ ውስጥ መኖርን። ለእያንዳንዱ 
ተቃሪኖዎችን እና ሙግቶችን ዝርዝር 

ያድርጉ። በ2 ሳምንታት ውስጥ የሚኖሩት 
እንዴት ነው? 

ም ን ያህል የተለያዩ የወጥ ቤት ዕቃዎች 
(እንደ ማሰሮ፣ ማ ብስያዎች፣ ሹካዎች፣ 
እና ማ ንኪያዎች፣ ወይም ቀመ ማ ቅ መ 
ሞ ች) በቤትዎ ውስጥ እንዳለ ለማወቅ 
ባር ወይም የሥ ዕል ግራፍ ይሥሩ። 
በቤትዎ ውስጥ በብዛት የሚያገኙት 

ዕቃዎች ምን ምን ናቸው?

 ሦስት አዳዲስ መጽሐፍትን ለማየት 
በአከባቢዎ የሚገኙትን ቤተ መጽሐፍት 
ይጎብኙ! በአከባቢዎ የሚገኘውን ቤተ 

መጽሐፍት ቅርንጫፍ ለማግኘት bit.ly/
FindMyLibrary የሚለውን ጽኅረገጽ 

ይጎብኙ።

ለአንድ ከከተማ ውጪ ላለ ሰው 
ወደ ዲሲ ልትጋብዙአቸው ደብዳቤ 
ጻፉ። ጫ ወታ ስለሆኑ ነገሮች እና 
በጉብኝታቸው ጊዜ ሊገጥማ ቸ ው 

ስለም ችል ታሪካዊ ቦታዎች በመ ጻፍ 
እንዲጎበኙ ያሳም ኑዋቸው።

የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችን ስፋት ለማ ስላት 
ትንንሽ ሽክላዎችን በሜ ሬት ላይ በሜ 

ትር ይጠ ቀሙ ። የአራት ማ ዕዘን ስፋት 
መ ካከሉ እና በጠ ርዝ መ ካከል ያለው 

ን ስፋት ለማ ግኘት ይሞ ክሩ።

 ፌብ ሩዋሪ የልብ ጤ ና ወ ር ነው! ለልብ 
ዎ ጤ ናነት ገመ ድ መ ዝለል ይለማ መ 
ዱ ! ልብ ዎ ም ን ያህል ጠ ንካራ ሆ ኖ 
እየሠራ መሆኑን ለማየት ከልምምዱ 

በፊት እና በኋላ የልብ ምትዎን ይለኩ። 
ለማ ወቅ bit.ly/ DCPSPulse የሚ 

ለውን ድኅረገጽ ይጎብኙ።

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

a.m የሚሰጠውን፣ የኵሬ ላይ ጉዞ 
በሚያደርጉበት ጊዜ እንቁራሪቶችን 

ይመልከቱ የበለጠ ለማወቅ nps.gov/
keaq የሚለውን ድኅረገጽ ይጎብኙ።

ከሦስተኛ ክፍል ተማሪዬ ጋር የሚለማመደው ተግባራት
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ሳይንስሒሳብ የማኅበረሰብ ጥናቶች 

ለአንድ ቀን ፕሬዘዳንት ቢሆኑ ም ን 
ይሆናል? ም ን ዓይነት ተግዳሮቶች ገጥም 

ዎታል እና ም ን ዓይነት ው ሳኔዎችን 
ሰጥተውታል? በፕሬዘዳንቱ ሕ ይወት ው 

ስጥ በቀን የተደረገው ን አጭ ር ታሪክ 
ይጻፉ።

በትንሽ የቤት ዕቃዎች ማባዛትን 
ተለማመዱ። 3x5ን መልስ ለማግኘት፣ 
ሦስት ኩባያዎችን በ5 ትንንሽ ዕቃዎች 
ሙሉትና ከዚያም መልሱ 15 መሆኑን 
ለማወቅ በኩባያዎቹ ውስጥ ያሉትን 

ዕቃዎች ይቁጠሩ። በሌላ ቁጥር 
ይሞክሩ!

ተማ ሪዎች በትም ህርት ቤቶች የሚ 
ጫ ወቱትን ሚ ና እና የአገዛዝ መ 

ዋቅሮቹን ተወያዩ። አስተማ ሪ ም ን 
ሚ ና ይጫ ወታል። ቤተሰቦችስ?

የናሽናል ቼሪ ብሎሶም ፊስቲቫልን 
በbit.ly/DCPSCherry ድኅረገጽ 

ላይ ይጎብኙ።

ክፍልህ የውቅያኖስ ወለልን ቢመስል 
ምን ታደርጋለህ? አጭር ታሪክ ይጻፉ 

እና ምሳሌን ይሳሉ።

ናሽናል ዙን ይጎብኙ! የሚ ወዱ ትን 
የእንሰሳት ም ልከታዎችን (እንደ ቀለም፣ 
ቅርጽ፣ እና መ ጠን) ይቅረጹ። የእርስዎን 

ም ልከታዎችን በተቻለ መ ጠ ን ይጠ 
ብቁት። ለም ሳሌ፦ “አንበሳ ብራው ን 

ቀለም ያለው እና ጠንካራ ነው።” 

ወደ ሌላ ቦታ በሚጓጓዙበት 
ጊዜ፣ ቤት ለቀው የወጡበት ጊዜ 
ይመዝግቡ። የመድረሻ ጊዜዎትን 
ይመዝግቡ እና ጉዞው ምን ያህል 

እንደወሰደ ይወቁ።

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

አም ስት የአእም ሮ ማ ነቃቂያ 
እንቅስቃሴዎችን ያካሂዱ።

የዲሲ የስካቬንጌር ሃንት ሙ ዚዬ ም 
ን፣ ሀው ልቶችን፣ እና ለቤተሰብዎ ጠ 
ቄሜ ታ ያላቸው ን ቦታዎች ይፍጠሩ። 

ከዚያም ሁሉንም መዳረሻዎትን 
ለመጎብኘት ዕቅድ ያውጡ። ከመ 

ጎብኘትዎ በፊት እያንዳንዱን ቦታዎች 
ስለመ መ ርመ ርዎ እርግጠ ኛ ይሁኑ!

ወደ አገር አቀፉ አዳራሽ ጉዞ ለማ ድረግ 
ዕቅድ ያድርጉ። የአንዱን ታሪክ ሀው 
ልቶች ወ ይም መ ታሰቢያ ይፈልጉ። 

ሀው ልት ማ ለት ም ን ማለት እንደሆነ 
ተወያዩ 

ማ ግነት ማ ኘት ትችላለህ? ተጠቀም! 
በጎረበት አከባቢ የእግር ጉዞ ያድርጉ። 
ማግኘት ከምን ጋር ይጣበቃል? ለም 
ን? ያገኙትን ግኝቶች በማስታወሻ ው 

ስጥ ያኑሩ።

በስሚ ዝሶኒያን ናሽናል የእንሰሳት 
ማቆያ ጊዜ ያሳልፉ እና በዚህ በተለየ 

አከባቢ ስለእንሰሳት የመቋቋም 
ክህሎቶች ይማሩ። ለበለጠ መረጃ 

bit.ly/DCZoo ይጎብኙ
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በሚ ንቀሳቀሱት ነገሮች ላይ፣ በዥዋዥ 
ዌ ላይ ሆ ኖ ወደፊት እና ወደኋላ 
መንቀሳስቀስ፣ ኳስን ወደኋላ እና 

ወደፊት መ ንከባለል፣ ወይም ወደ 
ላይ መ ው ጣት እና መ ው ረድ በመ 
ሳሰሉት ቅርጾችን ለማ የት እና ለመ 

ተንበይ ፓሪክ ይጎብኙ።

የቤተሰብ የባጀት ጊዜን ይፍጠሩ። ከሳም 
ንት በኋላ፣ የባጀት ጊዜን ይመ ልከቱ። 

በመ ጀመሪያው ሳም ንት ካዩት መ ሠረት 
በማድረግ ስለቀረው ወር ምን ትንቢያዎችን 

ማድረግ ትችላለህ?

በbit.ly/TypingFun ድኅረገጽ ላይ 
በኮምፕውተር የመ ጻፍ ክህሎቶትን በጫ 
ወታ ጌሞ ች እና እንቅስቃሴዎች ያፋጥኑ። 
ሁሉንም ጫ ወታዎች በሙ ሉ ማ ሸነፍ 

ይችላሉ?!

መ ጥ ፎ ም ርጫ ስላደረጉበት ጊዜ እና 
ም ን እንደተማ ሩበት የሚ ናገር ግጥም 
ወይም የሙ ዚቃ ቃ ና ይጻፉ። አዲስ 

ፈጠ ራዎ ን (እና ትም ህርት) ከጓደኞች 
ወይም ከቤተሰብ ጋር ይጋሩት።

ም ግብን (ለዚህ አፒል ትልቁ ነው!) 
በተለያዩ፣ እኩል ክፍሎች ይቁረጡ። 
የእያንዳንዱ ዕቃ ክፍልፋይ መ ጠ ንን 
እንደሚ ሆን ይለዩ። ለም ሳሌ፣ በ3 
ቁርጥራ ጭ የተቆረጠ አፕል የ1/3 

ቁርጥራጭ መ ጠ ን አለው። 


