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ي محیط کې وده کوي؟ مبارک دې وي: تاسو هغه ته ځانګړي فرصتونه وړاندي کوئ! د یوې  آیا ستاسو ماشوم په څو ژب�ن

ئ پدې کې د خپل ماشوم  ۍ رسه بله ژبه زده کوي. تاسو کویل �ش یال کې په اسا�ن قاعدې په توګه، ماشومان په څو ژبو چاپ�ی

مالتړ وکړئ.

د معلوماتو پاڼه

م ز ۍ کې څو ژبن�ی په کور�ز



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www.lakos-sachsen.de
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ۍ ژبه! ؟ - د مور او پالر مور�ز ي
ې و�ش په کور کې باید په کومه ژبه خ�ب

ې هغه ته ډاډمن او راحته احساس ورکوي.  ې وکړي کومه �چ ۍ نور غړي هر یو له ماشوم رسه په هغه ژبه خ�ب ا د کور�ن ډیری وخت دا ښه وي که مور او پالر ی
، دا د  یا لري ترڅو دا په خوندي ډول ترالسه کړي. په ورته وخت کې ۍ ژبه کې د رول ماډل په توګه اړت ۍ ژبه وي. ستاسو ماشوم تاسو ته په مور�ن معموال دا مور�ن

ایط لري. پاره ښه رسش نورو ژبو زده کولو ل

ې په زده کولو کې  ي ژ�ب
وړکتون ته په منظمه توګه ورتګ ماشوم رسه د آلما�ز

مرسته کوي!
اندیښنه مه کوئ که ستاسو ماشوم وړکتون ته د شامیلیدو په وخت کې 
ۍ  ي کوالی. په هرصورت، خپل ماشوم رسه په خپله مور�ن

ې ن�ش ي خ�ب
آلما�ن

ې کولو ته دوام ورکړئ. هغوي به په وړکتون کې د ښوونکو او نورو  ژبه خ�ب
ي زده کوي.

و کولو رسه آلما�ن ماشومانو رسه په خ�ب
ې ستاسو ماشوم په منظم ډول وړکتون ته  پاره دا خورا مهمه ده �چ د دې کار ل

ي ژبو ماشومانو رسه وي 
ې ستاسو ماشوم د آلما�ن . څومره ډیر ځله �چ ي

الړ �ش
ا د جمناستیک کلب  ، د لوبو په میدان کې ی -د مثال په توګه، په وړکتون کې

ي ژبه زده 
، نو ډیر ژر به ماشوم په طبیعي ډول آلما�ن کې د لوبو په وخت کې

کړي.

ې رسه ګډوي او میچ کوي! ماشومان خپلې ژ�ب
ې زده کولو رسه په پیل  ې د یوې نوې ژ�ب ي �چ �ږ پاره عادي ګڼل ک�ی  د ماشومانو ل

ي 
ې ماشومان د آلما�ن ې �چ ې غلطۍ وکړي. ډیری وختونه دا غلطۍ ښ�ی کې ځی�ن

ې زدګړې ته په سمه الر روان دي: د مثال په توګه دوی ارتیکل پریږدي  ژ�ب
ا هم د اضافه  „gib mir Blatt“( په ځای دې )„gib mir das Blatt“  ی

حروفو برخه ک دوی اشتباه کوی
ي   „bei Baum“(  په ځای د)„auf dem Baum“ . ډیری وختونه څو ژ�ب

ې رسه ګډوي، د مثال په توګه  پاره خپلې دوه ژ�ب ماشومان هم د یو څه مودې ل
یا د ډیروایلي نښه ده. ۍ وړت ې د ژب�ن „دا زما بال دی“ ، کوم �چ

ئ د وړکتون  ا کومه پوښتنه لرئ، تاسو کویل �ش که تاسو ډاډه نه یاست ی
. ښوونکو یا ستاسو د ماشومانو ډاک��ټ څخه مرسته او مشوره ومومئ

ې کوي! ي ژبه خ�ب
ناڅاپه زما ماشوم یوازې په آلما�ز

ې ماشومان  ې �چ ې دا�ې مرحلې شتون لري چ�ی ۍ راپور ورکوي �چ ې کور�ن  ځی�ن
ې کارولو څخه ډډه کوي. دا د  ۍ د ژ�ب ې کوي او د کور�ن ي خ�ب

یوازې آلما�ن
ه نده. په دوامداره توګه د خپل ماشوم رسه په خپلې ژبه  ې وړ خ�ب اندیښ�ن

ي 
ې کولو ته دوام ورکړئ. د اوریدونکي په توګه، ستاسو ماشوم کویل �ش خ�ب

ې پرې وکړي  ې ته وده ورکړي او یقینا وروسته به بیا خ�ب خپلې ژ�ب

ې کول په زړه پوري کار دی! خ�ب
ې وکړئ.  خپل ماشوم رسه د وختونو د دوي د تجربو په اړه ډیرې خ�ب

ې وکړئ. مهمه نده تا�ي  ا یوځای لو�ب کی�ې ووایاست، کتابونه ورته ولویلئ ی
دا کار په کومه ژبه تررسه کوئ، په هر صورت تاسو خپل ماشوم ته وړتیا 

ې رسه وصل  ۍ ژ�ب ې د خپلې مور�ن ې مثبت احساسات، کی�ې او تجر�ب ورکوئ �چ
ۍ ودې مالتړ وکړي. کړي او پدې توګه د دوی د ژب�ن

د ډیری ژبو رسه وده کول یو ښه فرصت دی!
ي مهارتونه په مختلفو وضعیتونو کې تجربه  ئ په دی ترتیب د څو ژبو په زده کړې کې د خپل ماشوم مالتړ وکړئ، تر څو هغه خپل بیالبیل ژب�ن تاسو کویل �ش

پاره مع�ن ولري. ستاسو له خوا د ماشوم ټولو ژبو  اید ستاسو د ماشوم ل ۍ ژبه هم ب ۍ ژبه او کلتور همدارنګه عامه آلما�ن ې واچوي. ستاسو مور�ن کړي او په کار �ي
ي مهارتونه ستاسو د  ې وکاروي او د دوی ژب�ن ې خپلې ژ�ب ې ستاسو ماشوم هڅوي �چ ي �چ �ږ وري هم ګڼل ک�ی ې وړ چلند دی، او دا �ن ته اهمیت ورکول یو د ستای�ن

پاره یوه ښه الر ده. پاره چمتو کولو ل ي ل
ې کې پراخه کړي. دا ستاسو ماشوم د وړکتون او ښوون�ئ ي ژ�ب

ۍ ژبو او په نوې آلما�ن کور�ن


