
    
 
 
 

 

Mit den Kindern zu Hause 
 پێشنیار 11مالێ:  ل ژیانا تێکلداری بابھتێن ھن

 ھێژا، دێباڤێن

 ڤیرووسا بھالڤبوونا سھردەما د .دامھزرینن خوە ژبۆ رۆژانھ بھرنامھیھکھ ھھڤدو ئالیکاریا ب کو دکن پێشنیار رە وە ژ ئھم
 .دکن دەرباس خوە زارۆکێن تھڤ خوە دەما یێ،کۆرۆنا بھریا سھردەما (پێکا) بھرجی ل زێدەتر دەمھکھ ئھم دە، کۆرۆنایێ

 و گھنگھشھ مھ ژبۆ ئھڤ .نھ دە بھتالنیێ رەوشا د و گرێدان ھاتنھ ژی لیستنێ جھێن ھھتا و زارۆکان باخچھیێن دبستان،
 لێنما ناڤ ل مایینا ب ھوون و .دەیھ دەورانێ ڤێ د باش ھھری کارێ دمینن، مالێ ل ھوون کو ئھڤا ئھلبھتھ .مھزنھ چھلنجھکھ

 و نھکن دەرباس بێچنھ مالێ ل خوە دەما ھوون کو ژبۆ .دپارێزن ژی جڤاکێ تھڤاھیا بھلێ لێ خوە، مالباتا و خوە تھنێ نھ خوە
 زارۆکێن دگھل ھھڤرێ دکارن ھوون کو کرنھ پێشنیار چاالکی ھن مھ بینن، کار ب ئاوایی باشترین ب ھھیامێ ڤێ و نھھھرمینن

 کو پێویستھ بکن، رەفتار خوە زارۆکێن تھڤ دوروست و باش ئاوایھکی ب بکارن ھوون کو ژبۆ وھا ھھر .بینن پێک وان خوە
 .بینن پێک کریاران ھن ھوون

 

  :بکن ژێرێ ل ئادرەسێن سسھرەدانا پرتر ئاگاھیێن بدەستخستنا ژبۆ

https://www.kita-einstieg-hamburg.de/elterninfo/ 

 

 

 

 Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitasتیا باخچھیێن زارۆکان ئێن ھامبوورگێ ئامادەبوویی ژ ئالیێ ھھڤکارێن یھکی
gGmbH)  وDRK gemeinnützige Gesellschaft für Pädagogik Hamburg-Harburg mbH 
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 :رۆژانھ پالنھکھ و بھرنامھ ئامادەکرنا

 ھھنھ دە خوە رۆژێن د پرۆگرامھکێ ھھبوونا و پالندارێژتن ب ھھوجھتی زارۆکان دە ھھیامێ ڤێ د
 د .بشۆپینن رۆژانھ خوەیێن چاالکیێن بکارن و بشێن و بکن یێئھولھھ و تھناھی ھھستا کو دا

 دڤێ کو دزانن زارۆک و دارێژتن ھاتیھ ڤھ پێش ژ چاالکیان بھرنامھیا و پالن دە زارۆکان باخچھیێن
 ل .بکن ئامادە خوە زارۆکێ تھڤ رۆژانھ پرۆگرامھکھ یھکێ، ڤێ بھر ژ .بکن کھنگێ کارەکی چ

 و بپھیڤن رە خوە زارۆکێ ب دن رۆژا چاالکیێن و خھبات ێدەربار و روونن ماسھیھکێ دۆرا
 .بکن رەسم کریھ، ئامادە دن رۆژا سھبا وە کو بھرنامھیا خوە زارۆکێ دگھل ھھڤرێ و بشێورن

 

 :کۆمکی لیستکا .2

ب بھشداریا ئھندامێن مالباتێ لیستکھکھ کۆمکی بلیزن (لیستکا کو زارۆک ل باخچھیا زارۆکان 
دو کۆم دبن و ھن چاالکی و لیستکان ب ھھڤ رە دکن). بپرسن کو: وە ل دلیزن؛ یانی ل دۆرا ھھڤ

باخچھیا زارۆکان (زارۆکخانھیێ) چ جوورە لیستک پێک دھانین؟وە چ جوورە ستران و ئاواز 
دخوەندن و ھھتا باشتر ئھڤھ کو ھوون پێلیستۆکان ژی ب کار بینن. ئھڤ یھک دبھ سھبھب کو 

ھھز دکھ ژی بینھ ناڤ ڤێ لیستکا کۆمکی و د ئھنجامێ دە ئھڤ  زارۆکێ وە پێلیستۆکا خوە یا کو ژێ
 لیستک ژی زێدەتر جھێرەنگ و بالکێش دبھ.

 

 :رۆژانھ خھباتێن .3

د خھباتێن مالێ دە ژ زارۆکێ خوە ئالیکاریێ بخوازن. ب ھھڤ رە نان، شێرانی و بسکویتان چێ بکن. ب ھھڤ را خوارەکێ 
وەک میناک بھشھکھ کارێ ئامادەکرنا ماسھیا خوارنیێ بسپێرن زارۆکێ خوە ئانژی بپێژن و بھرنامھیھکھ خوارنێ ئامادە بکن. 

شووشتنا کنجان ب ماکینھیا جلشۆک و دانینان فھراقان ل ناڤ ماکینھیا فھراقشۆک دگھل زارۆکێ خوە پێک بینن. د پڕانیا بابھتان 
بکن. لێ ھھکھ وان بخوە (زارۆک) نھخوەست، ھوون دە، زارۆک پێشوازیێ دکن کو د کار و خھباتێن ناڤا مالێ دە ئالیکاریا وە 

 زێدە پێگریێ ل سھر نھکن و دەڤ ژێ بھدن.

 

 :تایبھت ئاتمۆسفھرێن چێکرنا .4

ل ناڤا مالێ ژبۆ زارۆکان ئشکھفتێ چێ بکن. کێفا وان ژ ژیانا ل ناڤا وێ تێ. ئانژی قھسرەک، ناڤھندەکھ خھڤاکرنا ئێگر ئان ژی 
ریێ) بکن. ژ ئاموورێن وەکھ کارتوون، پاکێت، بالگھھ، کورسی و ھھر تشتێ کو ھوون کۆنھک. ھنھکی داھێنھری (ئافرینھ

دفکرن ژبۆ چێکرنا ئشکھفتێن زارۆکان ب کار تێن. پشترە ل ناڤ ڤان ئشکھفتان دگھل زارۆکێ خوە بلیزن ئان ژبۆ وی چیرۆکان 
 خوە رازێن. بخوینن ئان ببێژن. ھھتا ھوون دکارن شھڤێ د ناڤا ڤێ ئشکھفتێ دە تھڤ زارۆکێ



    
 
 
 

 

 

 :مالێ ل مایینا ھھیاما تایبھتی کارێن و خھبات میناکێن پھلدانکا .5

 

ل باخچھیێن زارۆکان ھن پھلدانک ھھنھ کو تێدە قۆناخێن پێشکھتنا 
زارۆکان تێن تۆمارکرن. د پھلدانکا تایبھتی زارۆکێ وە دە نیگارەیێن 

ە تێن (نھقاشیێن) کو زارۆکێ وە رەسماندنھ ئان ھن وێنھیێن زارۆکێ و
پاراستن. ڤێ دەم و دەرفھتێ ب کار بینن و ھھول بدن کو ئاتمۆسفھرا مالێ 

بکن وەکھیا باخچھیا زارۆکان. ھھڤرێ دگھل زارۆکێ خوە پھلدانھکھک 
وێنھیێن کو زارۆکێ  وەکھ پھلدانکا باخچھیا زارۆکان چێ بکن و نیگارە و

ن کو چما وە وان دھھبینھ، داینن ناڤا وێ. بۆ زارۆکێ خوە رە شرۆڤھ بک
ھوون دکارن ھوون پھلدانکێن وھا چێ دکن. و د داویا ھھر رۆژەکێ دە 

ب زارۆکێ خوە رە ل سھر خھبات و چاالکیێن کو وە ب ھھڤ رە کرنھ، 
 بپھیڤن و وێنھئان نیگارەیھک ئان ھھر تشتێ وەکھ وان، ل پھلدانکێ زێدە بکن.

 

 :پارکوور لیستنا و بھربھندێ دانینا ریا ب لیستن .6

ن پێویستی ب چاالکیێن لڤداریێ ھھنھ، نھمازە د ڤێ ھھیامێ دە! ژبۆ کو ئھونا بکارن ھێز و ئھنھژیا خوە ڤاال بکن و زارۆکا
چاالکیێن بجۆش و ھھیھجان بکن، ئھڤ جوورە لیستک د ڤی واری دە گھڵھک سوودمھندە. بھێلن بال زارۆک بخوە ڤان بھربھندان 

رن کیژان ژ ئاموور و تشتێن مالێ نکارن وەک بھربھند ب کار بینن. ئھڤ ریھکھ پڕ چێ بکن. تھنێ ژ وان رە ببێژن کو ئھونا نکا
 کرن و خھراکرنا وان.-لھھڤ-رێزکرنا بھربھندان و پاشێ تھڤ-ھھڤ-دوو-کرنا ئھنھرژیا وانھ: چێکرن، ل-باش ژبۆ ڤاال

 

 :رۆژانھ لڤداریا و سپۆر .7

 تێن دەقیقھیی 30 قاسی ب زارۆکان سپۆرا تایبھتی بھرنامھیھکھ Alba Berlin تھلھڤیزیۆنا ژ دە بھیانی 9 ساەت د رۆژێ ھھر
 دبستانێ زارۆکێن تایبھتی دەقیقھیان 45 قاسی ب بھرنامھیھک ،10 ساەت سھرێ پشترە !رۆژێ ژبۆ باش دەستپێکھکا .بھالڤکرن

 ttps://www.youtube.com/albaberlinhببینن:  دە ژێرێ لینکا د لڤداریێ و سپۆر بھرنامھیێن دکارن ھوون .بھالڤکرن تێ

 

 :مووزیکێ تایبھتی دەما .8

 ھن یوتیوبێ سھر ل بھردەوام ئاوایھکی ب و بکھ دابین زارۆکان ژبۆ مژووالتیان ھن کو دخوازە ھامبوورگێ یا Lütte دبستانا
 !نھ خوە زارۆکێن جھم ل مالێ ل ھوون کو ھھیاما ژبۆ .رەقسینێ و ندنخوە-رە-بھھڤ ژبۆ تایبھت سترانێن ھن .دکھ بار سترانان

https://www.youtube.com/channel/UC9X_hrkGra3xBgCd048ML4Q 

https://www.youtube.com/albaberlin
https://www.youtube.com/channel/UC9X_hrkGra3xBgCd048ML4Q


    
 
 
 

 

 

 ێ6 ساەت سھرێ ئھو .بھرنامھیێ ڤێ ناڤا دکھڤن ژی (Julia Miller-Lissner) «لیسنێر میلێر ژوولیا» ژ ستران ھن وھا ھھر
 ھوون شیڤێیھ، خوارنا دەما زارۆکان ژ گھڵھک ژبۆ دەم ئھڤ کو بھر ژ .دکھ پێشکھش خوە سترانا زندی ئاوایێ ب نیڤرۆ پشتی

 .ببینن ژی قھیدکری ئاوایێ ب بھرنامھیێ ڤێ دکارن

https://www.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ 

 

 :کھلھجان و جۆش و سترانان و ئاواز خوەندنا .9

 ل ھھرتم بجۆش سترانێن !لھزەتھ ب و خوەش گھڵھک ھم و تھندوروستیێ سھبھبا دبھ ھم کھلھجان و جۆش و سترانان خوەندنا
 دکارن ھوون دە مالپھران ڤان د .دکھ ناس سترانان ڤان ژ گھڵھک وە زارۆکێ تھقھز .بھالڤکرن تێن وان ژبۆ زارۆکان باخچھیێن

 .ببژێرن بھالڤکرن، دھاتیھ وە زارۆکێ زارۆکانا باخچھیا ل کو ئاوازا ئاوازان، و ستران جوورە ڤان زێدەیا ھھژمارەکھ ناڤا ژ
 .نھبھ فرە ئھوقاس وە ماال ھھکھ ھھتا برەقسن، خوە زارۆکێ دگھل سترانان ڤان ب ژی بخوە ھوون

https://www.youtube.com/user/SingKinderlieder/videos 

https://www.youtube.com/user/kinderlieder/videos  

 

 :دبستانێ ئان زارۆکان باخچھیا دچن کو زارۆکێن ژبۆ جھرباندن و تھست .10

 بۆتلێ یار ب دکارە مھرڤ نابھ؟چاوا شل دە ئاڤێ ناڤا د پاستیل چما .دکن ھھز جھرباندنێ و کرن-تھست ژ گھڵھک زارۆک
 ل میناکێن ژێرێ مالپھرێن سھر ل دکارن ھوون .بینن پێک تھستێ ڤێ خوە زارۆکێ بکھ؟تھڤ با تژی بالۆنھکێ (ئاڤێ شووشھیا)

 .بکن پھیدا جھرباندنێ و کرن-تھست ژبۆ خوە زارۆکێ تھمھنێ گۆری

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder  

https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente  

 

 بپھیڤن خوە زارۆکێ تھڤ کۆرۆنایێ اڤیرووس سھر ل .11

ئھڤ یھک گرینگھ کو زارۆک تێبگھێژن کو چما ئھونا نکارن خھبات و چاالکیێن کو ھھرتم ب مھیل و مھراق دکرن، ژ وان 
ل  شرۆڤھیھکێ ،چوویینا بۆ جھێن لیستنێ ئان سھرەدان و دیتنا باڤکال (کالک) و داپیرێ، ئێدی نکارن بکن.ل ڤر کلیپھکھ کورت

 ێ ڤیھنێ ل سھر ڤیرووسا کۆرۆنبایێ ددە زارۆکان و دبێژە کو د ڤێ ھھیامێ دە پێویستھ کو چاوا بکن.باژار

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 

https://www.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ
https://www.youtube.com/user/SingKinderlieder/videos
https://www.youtube.com/user/kinderlieder/videos
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente


    
 
 
 

 

نھیێ بھرچاڤگرتن. پێویستھ کو زارۆک ل ھھمبھری ترسا ژ » دیاردەیھکا ھھرتمی«ئھڤ یھک گرینگھ کو کۆرۆنا وەک 
ھڵھک گرینگھ. ل سھر مالپھرا یوونیسھفێ ئاخافتن، گوھداریکرن و تھناھی ژبۆ زارۆکان گ کۆرۆنایێ وەرن پاراستن.

(Unicef)، 8 :رێکار ھاتنھ رابھرکرن کو چاوا ھوون بکارن زارۆکێن خوە بتھبتینن و وێ بپارێزن 

  :ڤھرسیۆنا ئالمانی

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-
darueber-zu-sprechen/212392  

  :ئھنگلیسی ڤھرسیۆنا

https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zu-sprechen/212392
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zu-sprechen/212392
https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19
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