የወላጆች መመሪያ
ለተማሪዎች ትምህርት
ልጅዎ በየክፍል ደረጃው የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

3ኛ 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 ልጆችን እንዴት መርዳት
እንዳለብዎ በመግለጽ ተጨማሪ ጠቃሚ ግብዓቶችን የያዙ ናቸው።

ልጅዎ 3ኛ ክፍል የሚማሯቸው ነገሮች ምሳሌዎች

የቋንቋ ጥበብ

ጮክ በሎ በቅልጥፍና ማንበብ፣ ስርአተ ነጥብ እና የሰዋሰው ደንብ መከተል
p ሰፋ ያሉ ታሪኮችን ማንበብ እና ከታሪኩ ያገኛቸውን/ያገኝቻቸውን ትምህርት መግለፅ።

p በታሪክ ውስጥ ያሉ ገፀ-ባህሪያት እና ድርጊቶቻቸው ለታሪኩ እንዴት አስተዋፆ አደረገ የሚለውን መግለፅ።
p ስለታሪክ፣ መህበራዊ ጥናቶች ወይም ሳይንስ ፅሁፎችን ማንበብ እና ስለተማሩት ትምህርት ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ መስጠት።
p ከስእል ላይ ለምሳሌ ከካርታ ወይም ከስእል እንዲሁም መልሳቸውን ከሚደግፉ የፅሁፍ ቃላት መረጃ ማግኘት መቻል።
p ስለ እንግሊዘኛ መናገር እና የመፃፍ ህግጋቶች መማር።
p እንደ ሳይንስ ቃላት ያሉ ከእንድ የትምህርት አይነት ጋር ግንኙነት ያላቸውን ቃላት ጨምሮ አዳዲስ ቃላትን መማር እና መጠቀም።
p በመስማት፣ ጥያቄዎችን በመጠየቅ፣ ሀሳብን በማካፈል እና የሌሎችን ሀሳቦች በማጠናከር በክፍል ውይይቶች ውስጥ መሳተፍ።
p ስለ አንድ ርእስ በክፍል ውስጥ ማቅረብ ወይም ተጨባጭ ማስረጃን በመጠቀም ታሪክን እና ዝረዝሩን መናገር በተጨማሪም በግልፅ መናገር መቻል።
p ንግግርን እና ባህሪን ወይም እንቅስቃሴን፣ ሀሳብን እና ስሜትን በመግለፅ ታሪኮችን መፃፍ።
p ሰለ አንድ ርእስ መረዳታቸውን ለማሳደግ መረጃን ከመፃህፍት፣ ከመጣጥፍ እና ከቀጥታ መስመር መሰብሰብ።
p ረዘም ባለ ጊዜ ውስጥ ጥናታዊ ጽሑፎችን ወይም በግል አስተያየት ላይ የተመሰረተ ጽሑፍን መፃፍ።

ሂሳብ

በማባዛት፣ በማካፈል፣ በክፍልፋዮች፣ በነገሮች ቅርፆች እና በስፋቶች መስራት
p ቁጥሮችን ማባዛት ወይም ማካፈል ማለት ምን ማለት እንደሆነ መረዳት እና ማስረዳት።
p ሁሉንም ባለ አንድ ዲጂት ቁጥሮች በቃል ማባዛት (የብዜት ሰንጠረዥ ማወቅ)።
p ከአንድ በላይ ዲጂት ያላቸው ቁጥሮችን ማባዛት መጀመር (ለምሳሌ ማባዛት 9 x 80)።
p መደመርን፣ መቀነስን፣ ማባዛትን እና ማካፈልን በመጠቀም ሁለት-ደረጃ የቃላት ጥያቄዎችን መፍታት።
p ክፍልፋዩችን እንደ ቁጥር መረዳት መቻል (ለምሳሌ 3/1 እና 3 ተመሳሳይ ቁጥር መሆናቸውን መገንዘብ) እና ክፍልፋዮችን በቁጥር መስመር ላይ መለየት
መቻል።
p የሁለት ክፍልፋዮችን መጠን ማነፃፀር።
p የቅርፆችን ባህሪ መገንዘብ መቻል (ለምሳሌ ካሬ፣ አራት መዓዘን፣ ጎነ አምስት እና ጎነ ስድስት) እንዲሁም እነዚህን መጥራት እና መመደብ መቻል።
p የቅርፆችን ስፋት ማግኘት መቻል እና ስፋትን ከብዜት ጋር ማገናኘት መቻል (ለምሳሌ፤ የ9 ጫማ በ 7 ጫማ የሆነ አራት መዓዘን ስፋት 9ን በ7 በማባዛት
ለምን ይገኛል?)።
p ክብደት እና የፈሳሽ ይዘትን መለካት እና መገመት፤ እንዲሁም እነዚህን ብዛቶች የያዘውን የቃላት ጥያቄዎችን መፍታት መቻል።
p ሰዓትን መናገር እና የሰዓት ልኬትን በደቂቃዎች መለካት።
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ሳይንስ

ህይወት ያላቸዉ ነገሮች እድገት፣ መሬት እንደ ሥርዓተ ፀሐይ አካል
አካላዊ ሳይንስ (ኤልክትሪካዊ ስርአትን መመርመር)
o ኃይል እንደ በብርሀን፣ በሙቀት፣ በድምጽ፣ በማግኔታዊ፣ በኬሚካላዊ እና በኤሌክትሪካዊና በመሳሰሉት ብዙ መልኮች እንደሚገኝ መረዳት።
የህይወት ሳይንስ (የህይወት ኡደትን መመርመር)
o ህይወት ያላቸው ነገሮች – እንስሳት፣ እፅዋት – በተለያየ ግዜ በተለያየ ሁኔታ እንደሚያድጉ መረዳት መቻል።
o ህይወት ያላቸው ነገሮች በህይወታቸው ዘመን ውስጥ፣ ለምሳሌ በሚያድጉበት ወይም መሰላቸውን በሚተኩበት ወቅት፣ የተለያዩ ፍላጎቶች እንዳሏቸው
መረዳት።
o በቅድመ-ታሪክ ግዜ የነበሩ አካባቢወችን ለመረዳት ቅሪተ-አካሎችን እርስ በርስ ወይም ከሌሎች ህይወት ካላቸዉ ነገሮች ጋር ማወዳደር እና አሁን ካሉ
ፈጥረታት ጋር ያላቸዉን ልዩነት ማወቅ።
የስርአተ መሬት ሳይንስ (በሰማይ ዉስጥ ያሉ ነገሮችን መመርመር)
o መሬት - ፀሐይን፣ ጨረቃን እና ሌሎች በፀሐይ ምህዋር ዙሪያ በተጠበቀ ሁኔታ የሚሽከረከሩ አካላትን የሚያጠቃልለው - የሥርዓተ ፀሐይ አካል መሆኗን ማወቅ።

የማህበረሰብ ጥናት (ሶሻል ስተዲስ)

እውነተኛ የታሪክ ምንጮችን፣ ካርታዎችን፣ የአካባቢ መንግስት ስራዎችን መጠቀም

p እውነታ ላይ ያተኮሩ ታሪካዊ ምንጮችን በተመሳሳይ ርእስ ከተፃፉ የልቦለድ ስራዎች ጋር ማወዳደር።
p ጥንታዊ የእጅ ስራዎችን፣ ስዕሎችን እና እውነታ ያላቸው ታሪካዊ ማረጋገጫዎችን ለማስረዳት የሚረዱ መረጃዎችን ጨምሮ የተለያዩ ታሪካዊ ምንጮቸን
መጠቀም።
p በድሮ ግዜ የተለያዩ የሰዎች ቡድኖች እንዴት አብረው መኖር እንደቻሉ እና እንደተግባቡ መማር።
p ሰዎች እና ሁኔታዎች ጠቃሚ የሆነ ለውጥ ለማህበረሰቡ ወይም ለክልሉ እንዳመጡ መረዳት መቻል (ለምሳሌ ማእድን ማውጣት እንዴት ተራራዎች
ላይ ተፅእኖ እንዳመጣ)።
p አህጉራትን፣ ውቅያኖሶችን፣ ተራራዎችን እና ግዛቶችን ለማግኘት ካርታን እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ማወቅ።
p በአለም ላይ ያሉ ክልሎች በጂኦግራፊ እና በሚኖሩባቸው የሰዎች አይነት እንዴት እንደሚለያዩ መረዳት።
p በማህበረሰብ ውስጥ በአምራቾች እና በተጠቃሚዎች መሀከል ያለውን ልዩነት መግለፅ እና ጥሬ እቃዎች እና አገልግሎቶች እንዴት እንደሚሸጡ
እንደሚለወጡ ማስረዳት መቻል።
p ለአጭር ግዜ እቅድ ለበጀት አላማ መፍጠር መቻል (ለምሳሌ፦ መጽሐፍ ለመግዛት)።
p ዜጎች መብት እና ግዴታ እንዳላቸው መረዳት።
p ለምሳሌ በአክብሮት እንደማዳመጥና መረዳት እና ስነ ስርዓት በተሞላበት መልኩ እንደመናገር ያሉ የንግግር ማኅበራዊ
ደንቦችንና መስፈርቶችን መለየት።
p የአካባቢ መንግስት መነሻን፣ መዋቅርን እና አሰራርን ለይቶ ማወቅ።

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 ልጅዎ ንባብን የእለት ተእለት መዝናኛው/ዋ አካል እንዲደርግ/እንድታደረግ ያድርጉ። ለልጅዎ ያለምንም ማደናቀፊያ (ለምሳሌ እንደ ቲቪ) ሊያነብ/ልታነብ የሚችልበትን/
የምትችልበትን ግዜ እና ቦታ ያመቻቹለት/ላት።
p ልጅዎ ከጋዜጣ ወይም መፅሄት ላይ በመፈለግ እና ቆርጦ በማውጣት ስለ ስእሉ ታሪክ ለመጻፍ ያበረታቱት/ያበረታቱዋት።
p ቤተሰባዊ የቃላት ሳጥን ወይም ሙዳይ ይጀምሩ። ሁሉም አባል አዳዲስ ያገኙትን ነገሮች እንዲፅፉ እና ሳጥን ውስጥ እንዲከቱ እና በንግግር(በውይይት) ውስጥ ይጠቀሙ።
p ቤተሰባዊ የመፅሀፍ ክበብ ይጀምሩ። የተለያዩ የቤተሰብ አባላት መፅሀፍ እንዲመርጡ እና የተለያየ መፅሀፍ የማንበብ ደስታን እንዲያጣጥሙ ያድርጓቸው።
p ልጅዎ የቤተ መጽሐፍት መታወቂያ ካርድ እንዳለው/እንዳላት አርግጠኛ ይሁኑ። ብዙ ቤተ መፅሀፍቶች የመፅሀፍ ክበብ እና ንባብን ለሁሉም የቤተሰብ አባላት ቀለል
የሚያደርግ የቤተሰብ እንቅስቃሴ አላቸው።
p ልጆች ትኩረት የሚሰጡባቸውን እና የማንበብ ፍቅራቸውን ለማዳበር መፅሀፍ ሊመርጡ ይገባል። ምን አይነት ርእስ፣ ሁኔታ ወይም እንቅስቃሴ እንደሚወዱ ልጅዎን
ይጠይቁ፣ ከዚያም በመረጡት ርእስ ዙሪያ የሚፈልጉትን እንዲያገኙ ይርዷቸው። ስለልጅዎ አስተማሪ ወይም የመፃህፍት ቤት ሰራተኛ አስተያየት ይጠይቁ።

ሂሳብ
p በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ያሉ ችግሮችን ይመልከቱ። እነዚያን ማባዛትን ስትጠቀሙ እና ልጅዎ የሚሳተፍበትን ግዜያት ያስታውሱ ። ለምሳሌ፣ በአራት ሳምንታት ውስጥ
ስንት ቀናት እንዳሉ ለማወቅ ጥረት በምታደርጉበት ወቅት፣ ልጅዎ መልሱን በማግኘት እንዲያግዞ/እንድታግዞ ይጠይቁት/ይጠይቋት።
p በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ማካፈልን በየእለት ሁኔታዎች ውስጥ በሚጠቀሙበት ወቅት ልጅዎ እንዲያግዞ/እንድታግዞ ይጠይቁ፣ ለምሳሌ 36 ከረሜላዎች ለዘጠኝ ልጆች እኩል
እንዲደርሳቸው ተደርጎ ቢካፈል እያንዳንዱ ልጅ ስንት ከረሜላ ማግኘት እንዳለበት።
p ከልጆ ጋር የሂሳብ ጨዋታ ይጫወቱ። ለምሳሌ፣ “ብዜታቸው በ 20 እና 30 መሀከል ያሉ ሙሉ ቁጥሮችን እያሰብኩ ነው። ጥያቄዉን ለመፍታት የሚያስችል ስንት ጥንዶች
ልታስቡ ትችላላቹ?” ልጆ መልሱን እንዲያብራራ/እንድታብራራ ያድርጉ።
p ልጅዎ ቁጥሮችን በተለያየ መንገድ እንዲፅፍ/እንድትፅፍ እና እንድተገልፅ ያበረታቱት/ያበረታቷት። የተወሰኑ የተለያዩ 1,450ን ለመፍጠሪያ መንገዶች ምንድናቸው?
1,450 = 1 ሺ፣4 መቶዎች፣ 5 አስሮች እና 0 አንድ፤ 1,000 + 450፤ 14 መቶዎች እና 50 አንድ፤ 13 መቶዎች + 15 አስሮች ወዘተ።
p ልጅዎ የማካፈልን ሀሳብ እንዲረዳ ለማስቻል የየእለት ቁሶችን ተጠቀሙ። ለምሳሌ፣ 1¼ኛ ስኒን ለመፍጠር 1/3ኛ ስኒ አለ፣ ምን ያህል ¼ኛ ስኒ ያስፈልጋል እና 1½ኛ ስኒ ለመፍጠር
ምን ያህል ግዜ ½ኛ ስኒ መሙላት ያስፈልጋል። ልጆዎ መለኪያ ስኒዎችን በመጠቀም እንዲያሳይ/እንድታሳይ ማድረግ።

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።

