የወላጆች መመሪያ
ለተማሪዎች ትምህርት
ልጅዎ በየክፍል ደረጃው የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

1ኛ ክፍል

{

{

{ዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በ21ኛው ክፍለ ዘመን ውጤታማ
የሚሆኑበትን ነገር ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ የኮሎራዶን የትምህርት
ጥራት ደረጃ ተቀብሏል። እነዚህ የወላጆች መመሪያዎች አጠቃላይ መመሪያ
በእያንዳንዱ ክፍል ላይ ያለውን የትምህርት ጥራት ደረጃ ላይ ተመሥርተው
ልጅዎ በቋንቋ ጥበብ፣ በሂሳብ፣ በሳይንስ እና በማህበረሰብ ጥናት ምን ሊማር
እንደሚቸል በጥቅሉ ያሳያሉ። እንዲሁም በቤትዎ ልጅዎችን እንዴት መርዳት
እንዳለብዎ በመግለጽ ተጨማሪ ጠቃሚ ግብዓቶችን የያዙ ናቸው።

ልጅዎ በ1ኛ ክፍል የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

የቋንቋ ጥበብ

አዳዲስ ቃላትን መጠቀም፣ የተለያየ አይነት ፅሁፎችን መረዳት

p ታሪክን ማንበብ እና የታሪኩን ፍሬ ነገር ወይም የታሪኩን አስተማሪ ሀሳብ ተረድቶ ማቅረብ።
p ገፀ ባህሪን፣ መቼትን እና መሰረታዊ ድርጊቶችን ጨምሮ ስለታሪኩ ጥያቄዎችን መጠየቅ እና መመለስ።
p የተለያዩ ገፀ ባህሪያትን ልምዶች ማወዳደር እና ማነፃፀር።
p ደራሲው አንድን ነጥብ ለመደገፍ የሚሰጠውን ሀሳብ መለየት።
p ታሪክ የሚነግሩ ፅሁፎችን እና መረጃ የሚሰጡ ፅሁፎችን ልዩነት ማስረዳት መቻል።
p አዳዲስ ቃላትን መማር እና መጠቀም።
p በማዳመጥ፣ ሌሎች በሚናገሩበት ግዜ በመመለስ እና ጥያቄ በመጠየቅ በክፍል ውስጥ ውይይት መሳተፍ።
p ሰዎችን፣ ቦታዎችን፣ ነገሮችን መግለፅ እና ስሜትን እና ሀሳብን በግልፅ ማስረዳት።
p መሰረታዊ የእንግሊዘኛ ቋንቋ የንግግር እና የፅሁፍ ህጎችን መማር።
p ስለ አንድ ርእስ እውነታዎችን ለማወቅ እና መረጃ ለማግኘት ከሌሎች ጋር መስራት።
p አንድን ክስተት ለመግለጽ መጻፍ፣ ወይም በሆነ ርእስ ላይ መረጃ መስጠት ወይም ሀሳብን ማካፈል።
p ስለ አንድ ርእስ መፃፍ፣ የተወሰኑ እውነታዎችን ማቅረብ እና የተወሰነ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ስሜት መፍጠር።

ሂሳብ

እስከ 120 መቁጠር፣ ሁለት ዲጂት ቁጥሮችን ማወዳደር፣ የሂሳብ ምልክቶችን መረዳት
p ውጤታቸው 10 ወይም ከዛ በታች የሆኑ ቁጥሮችን በፍጥነት እና በትክክል መደመር እና እስከ 10 ያሉ ቁጥሮችን መቀነስ (ለምሳሌ፦ 2+5፣ 7–5)።
p በላዩ ላይ በመደመር፣ በመቀነስ፣ አንድ ላይ በማድረግ፣ በመነጣጠል እና በማወዳደር ሁኔታዎች ላይ የመደመር እና የመቀነስ የቃላት ጥያቄዎችን መፍታት።
ለምሳሌ፣ ከሁኔታዎች ላይ መውሰድ “አምስት ፖም በጠረጴዛ ላይ ነበሩ። እኔ የተወሰነ ፖም በልቻለው። ከዚያ ሶስት ፖሞች የቀሩ ነበሩ። ስንት ፖም
በልቻለው ማለት ነው?”
p በሁለት አኃዝ ቁጥሮች ውስጥ የተለያዩ አኃዞች ምን ማለት እንደሆኑ (የቦታ ዋጋን) መረዳት።
p ሁለት ዲጂት ቁጥሮችን ምልክትን በመጠቀም ማወዳደር መቻል > (ይበልጣል)፣ = (እኩል ይሆናል) እና < (ያንሳል) ምልክቶችን ተጠቅሞ ሁለት ዲጂት
ቁጥሮችን ማወዳደር።
p የእኩል ይሆናል (=) ምልክትን ትርጉም መረዳት እና መደመር እና መቀነስን የሚያካትቱ አረፍተ ነገሮች እውነት ወይም ሀሰት መሆናቸውን መወሰን (ለምሳሌ፣
ከሚከተሉት አረፍተ ነገሮች ውስጥ የትኞቹ እውነት የትኞቹ ሀሰት ናቸው? 3+3=6፣ 4+1=5+2).
p ባለአንድ-አኃዝ እና ባለሁለት-አኃዝ ቁጥሮችን በአንድ ላይ መደመር።
p ከየትኛውም ከ120 ያነሰ ቁጥር በመነሳት እስከ 120 መቁጠር።
p ሰዓትን በሙሉ ሰዓቶች እና በግማሽ ሰዓቶች መናገር እና መፃፍ።
p ትንንሽ ቁሶችን እንደ መለኪያ መሳሪያ በመጠቀም የነገሮችን ቁመት መለካት መቻል።
p ቁሶችን በቡድን መመደብ እና የነገሮችን ቁጥር በየቡድኑ ማወዳደር መቻል።
p ክቦችን እና አራት መዓዘኖችን ሁለት ቦታ ወይም አራት ቦታ እኩል መከፋፈል።
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ሳይንስ

የጠጣር እና ፈሳሽ ነገሮች ባህሪያት፣ የአየር ሁኔታ ለውጦች
አካላዊ ሳይንስ (ባህሪያትን መመርመር)
o ጠጣር እና ፈሳሽ ነገሮች የራሳቸው የሆነ ልዩ ባህሪ እንዳላቸው መረዳት መቻል።
o የጠጣር እና የፈሳሽ ነገሮች ባህሪ እንዴት ዋጋ እንዳላቸው መረዳት መቻል። ለምሳሌ፣ ድልድይን ከሶፍት ልንሰራ አንችልም ምክንያቱም በቂ የሆነ ጥንካሬ
ስለሌለው።
ሕይወታዊ ሳይንስ (እንስሳት እና ፍላጎቶቻቸው)
o የልጅ ተፈጥሮ ከወላጆቹ ባህሪ እና ተፈጥሮ ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ፣ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ አንድ ዓይነት እንዳልሆነ መማር (ለምሳሌ፣ የወላጆች የዓይን
ቀለም ከልጅዎች ሊለይ ይችላል)።
o ፍጥረት ማለት ለመኖር የሚረዳው አካላዊ ባህሪ ያለው ህይወት ያለው ነገር ማለት መሆኑን መማር።
የስርአተ መሬት ሳይንስ (የአየር ሁኔታን መመርመር)
o የአየር ሁኔታ እና የሚለዋወጡት ወቅቶች በአካባቢ ላይ እና እንደ ሰው፣ እፅዋት እና እንስሳት ባሉ ፍጥረታት ላይ ተፅእኖ እንዳላቸው መረዳት።
o ህይወት ያላቸው ነገሮች ከአየር ሁኔታ ለውጥ ጋር እንዴት እንደሚስማሙ (ለምሳሌ፦ በክረምት ድብ ተሸሽጎ ማሳለፍን እና የሰው ልጅ ልብስ ደራርቦ
መልበስን የመሳሰሉትን)መረዳት።

የማህበረሰብ ጥናት (ሶሻል ስተዲስ)

የታሪክ ቅደም ተከተልን፣ የቀን አቆጣጠር እና የባህል ምልክቶችን መረዳት መቻል
p የንድፍ እና የታሪክ ቅደም ተከተልን ፅንሰ ሀሳብ መረዳት።
p የህይወት ሁነቶችን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ።

p የሳምንቱ ቀናትን፣ ወራትን እና የሚታወሱ ሁኔታዎችን ጨምሮ የቀን አቆጣጠር አካል የሆኑ ነገሮችን መለየት መቻል።
p ከሰዓት፣ ከቅደም ተከተል እና ለውጥ ጋር የተያያዙ ቃላትን መጠቀም።
p በአሜሪካ ውስጥ ከዚህ በፊት ያሉ የቤተሰብ እና የባህል ጉዳዮችን መረዳት መቻል።
p ቁርጠኛ አመራር ሲያሳዩ የነበሩ ታዋቂ የሆኑ አሜሪካኖችን መለየት መቻል።
p እንደ አሜሪካ ባንዲራ፣ ባለነጭ ራስ ንስር አሞራን (bald eagle)፣ የነፃነት ሀውልት እና ኋይት ሃውስ ያሉ አገር አቀፍ ምልክቶችን መለየት እና ትርጉማቸውን
ማስረዳት መቻል።
p እንደ ካርታ እና ሉል ያሉ ቦታን ሊወክሉ የሚችሉ የጂኦግራፊ መሳሪያዎችን መማር።
p በካርታ ወይም በሉል ላይ መሬት እና ውሃን መለየት መቻል።
p ግለሰቦች አድራሻዎችን የሚፈጥሩት እና በአዕምሯቸው የሚይዙ ቦታዎችን ለመለየት ወይም ለማስታወስ እንዲረዳቸው መሆኑን
መረዳት መቻል። ለምሳሌ፣ ለአምቡላንስ ማግኘት እና ግለሰቦች የፖስታ መልእክት እንዲደርሳቸው አድራሻን ማወቅ በጣም
አስፈላጊ ነው።
p ሰዎች በተለየያ ቡድን ውስጥ እና ማህበረሰብ ውስጥ እርስበርሳቸው እና ከአካባቢያቸው ጋር እንዴት መግባባት
እንዳለባቸው መማር መቻል።
p የማህበረሰቡ እንቅስቃሴ በአካላዊ እና ባህላዊ ባህሪዎች የተነሳ እንደሚለያይ መለየት (ለምሳሌ የተራራ ላይ መንሸራተት)።
p ሰዎች ቁሶችን ለማምረት እና አገልግሎት ለመስጠት እና ገቢ ለማግኘት የተለያየ አይነት ስራ እንደሚሰሩ እና
በተለያየ ድርጅት ውስጥ እንደሚሰሩ መማር።

standards@dpsk12.org

ልጅዎን ቤትዎ ውስጥ እንዴት መርዳት እንደሚችሉ

ቁልፍ ሚናን ይጫወታሉ

ልጅዎን በትምህርት ለማገዝ የግድ ባለሙያ መሆን አይጠበቅብዎትም። የኮሎራዶ የትምህርት ጥራት ደረጃ ለጥልቅ አስተሳሰብ ትኩረት ይሰጣል። ስለዚህ ልጅዎን እነዚህን
ሶስት ቀላል ጥያቄዎች መጠየቅ ጥልቅ የሆነ አስተሳሰብን እንዲያዳብር/እንድታዳብር ይረዱታል/ዷታል፦
• ልጅዎ እንዴት ለመመለስ እንደቻለ/ች እንዲያስብ/እንድታስብ ለማነሳሳት ይህን ይጠይቁ፦ “እንዴት ልታውቅ ቻልክ?/እንዴት ልታውቂ ቻልሽ?”
• ልጅዎን መልሳቸው ትክክል መሆኑን ለምን እንዳመኑ እንዲያስረዱ ለማበረታታት ይህን ይጠይቁ።“ልታረጋግጥልኝ ትችላለህ?/ልታረጋግጭልኝ ትችያለሽ?”
• ልጅዎን የተማረውን/የተማረችውን በዕለት ተዕለት ህይወቱ/ቷ ውስጥ እንዴት መጠቀም እንዳለበት/ባት ሀሳብ ለመስጠት ይህን ይጠይቁ፦ “ይህን በእውኑ
ዓለም ልትጠቀምበት/ሚበት ትችላለህ/ትችያለሽ?”

የቋንቋ ጥበብ

p ልጅዎን እንደ Little Bear by Else Holmelund Minarik ያሉ መጽሐፍትን እንዲያነብላችሁ ያበረታቱ። ልጅዎ የተለያዩ ቃላትን እንዲጠራ ያግዙት።
p በእያንዳንዱ ቀን በተለያየ ፊደል የሚጀምሩ ቃላትን “የእለቱ ቃል” ይምረጡ። ልጅዎ ቃሉን እንዲፅፍ ያድርጉት እና ሌሎች ነገሮችን በተመሳሳይ ፊደል የሚጀምሩ ይፈልጉ።
p ለልጅዎ ያለምንም ማደናቀፊያ (ለምሳሌ እንደ ቲቪ) ሊያነብ የሚችልበትን ግዜ እና ቦታ ያመቻቹለት።
p ልጅዎ ምን አይነት ርእስ፣ ሁኔታ ወይም እንቅስቃሴ እንደሚወድ/እንደምትወድ ይጠይቁ። ከዚያም ስለነዛ ርእሶች የሚያወሩ ልጅዎን ለማንበብ እንዲጓጉ የሚያደርጉ መፅሀፍ፣
መፅኄት እና ሌሎች ቁሶችን ይፈልጉላቸው።
p ልጅዎ እቤት ውስጥ ሌሎች ሰዎች ሲያነቡ ማየቱ በጣም ጠቃሚ ነው። ያነበባችሁትን ልትጋሩ ትችላላችሁ።
p የቤተሰብ የመፅሀፍ ክበብ ይጀምሩ። የተለያዩ የቤተሰብ አባላት መፅሀፍ እንዲመርጡ ያድርጉ።
p ልጅዎ የቤተ መፅሀፍት ካርድ እንዳለው እርግጠኛ ይሁኑ።

ሂሳብ
p ትክክለኛ የዕለት ተለት ህይወት ውስጥ የሚታዩ ችግሮች/“የቃላት ጥያቄዎችን” ይፈልጉ። ለምሳሌ፤ አዲስ የአንድ ደርዘን እንቁላል ካርቶን ቢከፍቱ እና እራት ለመስራት አራት
እንቁላሎችን ቢጠቀሙ፣ ከዚያም ካርቶኑን ዘግተው እና ልጅዎን ስንት እንቁላል እንደቀረ ይጠይቁ።
p “የሆነ ቁጥር እያሰብኩ ነው” ጨዋታ ተጫወቱ። ለምሳሌ “በስምንት ላይ ሲደመር 11 የሚያመጣ የሆነ ቁጥር እያሰብኩ ነው። የኔ ቁጥር ምንድ ነው?”
p ቁጥሮችን በተለያየ መንገድ እንዲያነቡ እና እንዲፅፉ ልጅዎን ያበረታቱ። ለምሳሌ፣ 15ን የሚፈጥሩበት የተወሰኑ መንገዶች ምንድናቸው? 15 ሊሆን ይችላል 10+5፣ 7+8፣ 20-5
ወይም 5+5+5።
p ልጅዎ መደመር፣ መቀነስን እና ማወዳደርን የሚወክል የታሪክ ጥያቄዎችን ይፍጠር/ትፍጠር። ለምሳሌ፤“ እኔ ሰባት ሳንቲሞች አሉኝ። ወንድሜ አምስት ሳንቲሞች አሉት። ከእኔ
ጋር ተመሳሳይ የሆነ መጠን ያለው ሳንቲም እንዲኖረው ስንት ሳንቲም ያስፈልገዋል? ሁለት ተጨማሪ ሳንቲም ያስፈልገዋል።”
p ልጅዎ ጥያቄዎቹ አስቸጋሪ ናቸው ብሎ/ብላ ካሰበ/ች እንዳይተወው/እንዳትተወው ያበረታቱ። ይህ ልጅዎን ሁሉም ሰው ሂሳብ መማር እንደሚችል እንዲያይ/እንድታይ ይረዳል።

የበለጠ ለማወቅ ይፈልጋሉ?
አቅርቦቶች/ግብዓቶች፡- የDPS መደበኛ ድረ ገፅ ተጨማሪ መረጃዎችን እና በትምህርት ጥራት ደረጃው እና በቤት ውስጥ ልጅዎን እንዴት መርዳት እንዳለብዎ የሚገልጹ
አቅርቦቶች/ግብዓቶችን ለወላጆች ያቀርባል። የሚከተሉትን አቅርቦቶች/ግብዓቶችን ለማግኘት: standards.dpsk12.org ን ይጎብኙ፦

የ DPS መመሪያዎች፦

• ልጅዎን በቤትዎ ውስጥ ለመርዳት የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን
ጨምሮ የወላጆች መመሪያ ለሁሉም የክፍል ደረጃዎች
• መለኪያደረጃዎች/ስታንዳርዶች እና የልዩ ትምህርት ፍላጎት ተማሪዎች
• የቴክኖሎጂ ግምቶች በክፍል ደረጃ

ጥያቄዎች:

ለጥያቄዎች:- እባክዎ በ standards@dpsk12.org ኢሜል ያድርጉ።

እነዚህ (በDPS መደበኛ ጣቢያ ላይም የሚገኙ) መመሪያዎች የተዘጋጁት
የሚከተሉትን የውጭ ምንጮች በመጠቀም ነው፡-

• የኮሎራዶ የትምህርት ክፍል - ለሁሉም 10 የኮሎራዶ የትምህርት መለኪያ
ደረጃዎች/ስታንዳርዶች የክፍል-ደረጃ ግምት
• በቋንቋ ጥበብ እና በሂሳብ የአገር አቀፍ PTA የወላጆችውጤታማነት መመሪያ፣
በክፍል ደረጃ፣ ። ልጅዎን በቤት ውስጥ የሚረዱባቸውን እንስቃሴዎች ያካትታል።
በእንግሊዘኛ እና በስፓኒሽኛ።
• የታላቁ የከተማ ትምህርት ቤት መማክርት /Council of Great City Schools/
የቋንቋ ጥበባት እና ሂሳብ የወላጆች መመሪያ፣ በክፍል ደረጃ። ልጅዎን በቤት ውስጥ
የሚረዱባቸውን እንስቃሴዎች ያካትታል። በእንግሊዘኛ እና በስፓኒሽኛ።

