የወላጆች መመሪያ
ለተማሪዎች ትምህርት
ልጅዎ በየክፍል ደረጃው የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

መዋለ ህፃናት

{

{

{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 በመዋለ ህፃናት የሚማራቸው ነገሮች ምሳሌ

የቋንቋ ጥበብ

ፊደሎችንከ ድምጾች ጋር ማዛመድ፣ ሀሳቦችን በግልጽ መግለጽ
p ‘Uppercase’ እና ‘Lowercase’ ፊደላትን መጥራት እና መፃፍ።

p ፊደላትን ከድምፃቸው ማዛመድ እና ያልተለመዱ ቃላትን ለማንበብ እና ለመፃፍ ሌሎች መንገዶችን መጠቀም።
p አዳዲስ ቃላትን መማር እና መጠቀም።
p ዜማ ያላቸውን ቃላት መለየት።
p የተለመዱ እንደ ‘the’፣ ‘of’፣ ‘you’፣ ‘she’ እና ‘my’ ያሉ ቃላትን ማንበብ።
p መምህራን ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ስላነበቡት ታሪክ ጥያቄዎችን መጠየቅ እና መመለስ።
p በታሪክ ውስጥ ያሉ ገፀ ባህሪያትን፣ ሁኔታዎችን እና ዋና ዋና ድርጊቶችን መለየት።
p በማዳመጥ እና በተራ በመናገር በውይይት ውስጥ መሳተፍ።
p በጋራ በማንበብ፣ በመፃፍ እና በጥናት ፕሮጀክቶች ላይ መሳተፍ።
p አስተሳሰብን፣ ስሜትን እና ሀሳብን በግልፅ ማስረዳት።
p ስእልን፣ ንግግርን እና ፅሁፍን በማቀናጀት በመጠቀም ሁኔታዎችን መግለፅ፣ ስለተወሰነ ርእስ መረጃ መስጠት ወይም ሀሳብ ማካፈል።
p በስእል ላይ የሚታዩ ቦታዎችን፣ ነገሮችን ወይም ሀሳቦችን መለየት።
p እንደ አስማት እና አፈታሪክ ያሉ የሚታወቁ ታሪኮች ውስጥ የሚገኙ ጀብዱዎችን እና ልምዶችን ማወዳደር።
p ስለ አንድ መጽሐፍ ወይም ርእስ ሀሳብ ወይም ምርጫ መስጠት (ለምሳሌ፦ የእኔ ተወዳጅ መፅሀፍ …) በማለት መግለፅ።
p በውይይት ውስጥ (እንደ ‘who’፣ ‘what’፣ ‘where’፣ ‘when’፣ ‘why’፣ ‘how’ ያሉ) የጥያቄ ቃላትን መረዳት እና መጠቀም።

ሂሳብ

.በአንድ ቤቶች እና በ አስር ቤቶች ከ አንደ እስከ 100 መቁጠር፣መደመር እና መቀነስን መጀመር
p በቡድን ውስጥ ምን ያህል እንዳሉ ቁሶችን መቁጠር።
p ሁለት ቡድኖችን በማወዳደር የትኛው ቡድን ብዛት እንዳለው መናገር።
p የመደመር እና የመቀነስ ጥያቄዎችን መስራት እና ሊገልጧቸው የሚችሉ ዲያግራሞችን መሳል።
p በጣም ትንንሽ ቁጥሮችን ቁሶችን፣ ጣቶችን፣ ስእሎችን ወይም ቃላትን በመጠቀም መንገዶችን እና መፍትሄዎችን በማሳየት መደመር እና መቀነስ።
p በጣም ትንንሽ የሆኑ ቁጥሮችን ሳይሳሳቱ በፍጥነት መደመር እና መቀነስ (ለምሳሌ እንደ 1+3=4)።
p መደመርን እንደ አብሮ ማስቀመጥ እና ባለው ላይ መደመር እና መቀነስን እንደ ቀንሶ መውሰድ ወይም ማንሳት መረዳት።
p ሁለት የተፃፉ ቁጥሮችን ማወዳደር እና የትኛው እንደሚበልጥ መናገር (ለምሳሌ፦ “ 10 ከ 6 እንደሚበልጥ አውቃለው”)።
p የነገሮች ስብስብን እስከ 20 መቁጠር እና ቁጥሮችን ከ1-20 መፃፍ።
p በአንድ ቤት እና በአስር ቤት እስከ 100 መቁጠር።
p ከ10 በታች ወይም እስከ 10 ያሉ ቁጥሮችን ከአንድ በላይ በሆነ መንገድ መከፋፈል (ለምሳሌ 9=6+3 ወይም 9=5+4)።
p የቁጥሮችን ቦታ ዋጋ ለመረዳት በቁሶች ወይም በስእሎች ከ11-19 ባሉ ቁጥሮች መስራት።
p ቅርፆችን መጥራት እና መረዳት (ለምሳሌ ዳይመንድ ዳይመንድ ቢሆንም ካሬ እንደሆነ)።
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ሳይንስ

ስለፀሐይ፣ ሙቀት እና ብርሀን፣ እንዲሁም ለምን ቁሶች እንደሚንቀሳቀሱ መማር
p ወቅቶችን መግለፅ።
p ፀሀይ ለመሬት ሙቀት እና ብርሀን እንደምታመነጭ ማወቅ።
p ቀን ላይ ፀሀይ በአካባቢያችን በሚወጣበት ግዜ፣ እና ማታ ፀሀይ በጠለቀችበት ወቅት ያለውን የሙቀት መጠን ልዩነት መረዳት።
p የፀሀይ ብርሀን ቢጋረድ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መረዳት።
p ሙቀት እና ብርሀን እንዴት እፅዋት ላይ ተፅእኖ እንደሚያመጡ መረዳት።
p ነገሮች በፍጥነት እና በአቅጣጫ ሊገለፅ በሚችል ሁኔታ በተለያየ መንገድ እንደሚንቀሳቀሱ መማር።
p ነገሮች የሚጓዙበትን ፍጥነት ወይም ዝግታ ሊቀይሩ የሚችሉ ነገሮች ላይ መወያየት።
p ሰዎች ብስክሌቶቻቸውን፣ መንሸራተቻዎቻቸውን ወይም ትንሿን ሞተር ሲነዱ ፍጥነት በሚጨምሩበት ሰዓት እና ወደ ዳገት ሲወጡ ጠንከር አድርገው
መግፋት እንዳለባቸው መረዳት።
p ነገሮች ወይም ቁሶች በአካላዊ ባህሪያቸው ሊለዩ/ሊመደቡ፣ ሊታዩ እና ሊለኩ የእንደሚችሉ መረዳት።
p ቁሶችን በባህሪያቸው መደርደርን መማር ለምሳሌ በመጠን፣ በቅርፅ፣ በቀለም፣ በክብደት እና በልስላሴ እና ሻካራነት።
p ህይወት ባላቸው እና በሌላቸው ነገሮች መሀከል ያለውን ልዩነቱን ማወቅ።
p ፍጥረታትን መረዳት መቻል – ህይወት ያላቸው እፅዋት እና እንስሳትን ጨምሮ – በአካላዊ ባህሪያቸው ሊገለፁ እና ሊለዩ/ሊመደቡ እንደሚችሉ።
p እንደ ምሽት፣ ቀን፣ በሰማይ ላይ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች፣ የአየር ሁኔታ እና ወቅቶች ያሉ ሁኔታዎች የራሳቸው የሆነ ይዘት እንዳላቸው መረዳት።

የማህበረሰብ ጥናት (ሶሻል ስተዲስ)

እንደ ትምህርት ቤት እና ከተማ ያሉ መሠረታዊ መለያዎች፣ መልካም ዜግነት
p የቤትን፣ የትምህርት ቤትን እና የከተማ አድራሻን መለየት።
p እንደ ቤት፣ ትምህርት ቤት፣ ካፍቴሪያ እና ጂምናዚየም ያሉ የተለመዱ ቦታዎችን መለየት።
p አካባቢን እና ሰዎች በአካባቢያቸው ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ መግለፅ።

p በካርታ እና በሉል መሀከል ያለውን ልዩነት እንዲሁም በዓለም ላይ ያሉ የተለያዩ ቦታዎችን ለማግኘት እንደሚረዱ ማወቅ።
p በተለያዩ አካባቢዎች ባሉ የምግብ፣ የአለባበስ እና የመጠለያ ዓይነት ለውጥ ላይ መወያየት።
p እንደ ከላይ፣ ከስር እና ሩቅ ያሉ ከቦታ፣ ከአቅጣጫ እና ከርቀት ጋር የተያያዙ ቃላትን መጠቀም።
p በቤተሰብ እና በማህበረሰብ መሀከል ያለውን አንድነት እና ልዩነት ማብራራት።
p ስለ አግባብ ያለው ነገር፣ ፍትህ፣ ሀላፊነት እና ህጎች መሰረታዊ ሀሳብ መናገር።
p ጥሩ ዜጋነት እና ጥሩ ስነምግባርን ማስረዳት እና መለማመድ።
p የስቴት (ክልል) እና የብሔራዊ (የሀገር) አርማዎችን እና በዓላትን መለየት መቻል።
p የተለያዩ ሰዎች ስለሚሰሯቸው ስራዎች እና ለምን ደመወዝ እንደሚከፈላቸው መወያየት።
p ጥያቄ መጠየቅ፣ ሀሳብን ማካፈል እና ስላለፉ ነገሮች መወያየት።
p እንደ ድሮ፣ ዛሬ፣ በፊት፣ አሁን፣ እና በኋላ ያሉ ቃላትን በመጠቀም ልዩነትን ማስረዳት።
p እንደ ድሮ፣ አሁን፣ ወደፊት፣ ቀናት፣ ሳምንታት፣ ወራት፣ አመታት፣ መጀመሪያ፣ ቀጥሎ፣
መጨረሻ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ወይም ክስተቶችን ወይም ቃላትን በቅደም ተከተል መደርደር።
p ሰዎች ነገሮች እንዳሏቸው መረዳት መቻል (ለምሳሌ፦ የታሸጉ ነገሮች፣ ጫማዎች፣ አሻንጉሊት)።
p የገንዘብን አገልግሎት መረዳት።
p ሳንቲምን ወይም ብርን እንደ ገንዘብ መለየት።

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 በየቀኑ ቢያንስ ለ15 ደቂቃ ያህል ለልጅዎ ያንብቡለት/ላት እንዲሁም ልጅዎ ለእርስዎ ያንብብልዎ/ታንብብልዎ ። ለልጅዎ አዲስ ይሆናሉ ብለው ያሰቧቸውን ወይም ብዙ ፍቺ
ወይም የተወሳሰበ ትርጉም ያላቸውን ቃላት ይምረጡ። እነዚህን ቃላት ፀሀፊው ከሚለው ጋር እንዴት ማካተት/ማዛመድ እንደሚቻል ይወያዩባቸው።
p የልጅዎ ውሎ እንዴት እንደነበር እንዲነግርዎ/እንድትነግርዎ ያበረታቱ ። ውሎውን/ዋን እንዲገልፅልዎ/እንድትገልፅልዎ ያድርጉ።
p ልጅዎ በራሱ/ሷ ቋንቋ መጀመሪያ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ወዘተ. እያለ/ች ታሪኮችን ደግሞ/ማ እንዲናገር/እንድትናገር ይጠይቁት/ቋት።
p የታሪኩን መልእክት ምን ሊሆን እንደሚችል አንዲያስብ/እንድታስብ ወይም ከመረጃ መፅሀፍ ወይም ፅሁፍ ምን እንደተማረ/ች ይጠይቁት/ቋት።
p ዕለት በዕለት የልጅዎን የቃላት እውቀት ለመገንባት እድሎች እንዳሉ ይመልከቱ።
p ልጀዎ የቤተ መፅሀፍት ካርድ እንዳለው/ላት እርግጠኛ ይሁኑ። ልጅ ትኩረት የሚሰጥበትን እና የማንበብ ፍቅርን ለማዳበር የሚጠቅሙ መፅሀፍትን ሊመርጥ ይገባል። ብዙ
ቤተ መፅሀፍቶች የመፅሀፍ ክበብ እና ንባብን ለሁሉም የቤተሰብ አባላት ቀለል የሚያደርግ የቤተሰብ እንቅስቃሴ አላቸው።

ሂሳብ
p ልጅዎ እንዲቆጥር እና በቁሶች ጥርቅም ቡድን እንዲሰራ ተራ ቁሶችን ይጠቀሙ።
p ቁጥሮችን በብዙ ሁኔታ እንዲፈጥሩ ልጅዎን ያበረታቱ። ለምሳሌ፣ 10ን የሚፈጥሩበት የተወሰኑ መንገዶች ምንድን ናቸው? መልሶቹ ሊያካትቱ የሚችሉት 5+5፣ 6+4፣ 8+2፣
ወዘተ. ልጅዎ የሚያስበውን/የምታስበውን እንዲገልፅ/እንድትገልፅ ያድርጉ።
p ልጅዎ ትንንሽ ቁጥሮችን መደመር እና መቀነስን የሚወክል የታሪክ ጥያቄዎችን እንዲፈጥር/እንድትፈጥር ያድርጉ። ለምሳሌ፦ “አን ስምንት ፊኛዎች ነበሯት። ከዚያም ሶስቱን
ለሌላ ሰው ሰጠች። ስለዚህ አምስት ብቻ ቀሯት።”
p ልጅዎ ጥያቄዎቹ አስቸጋሪ ናቸው ብሎ/ብላ ካሰበ/ች እንዳይተወው/እንዳትተወው ያበረታቱትት። ይህ ልጅዎን ሁሉም ሰው ሂሳብ መማር እንደሚችል እንዲያይ/እንድታይ
ይረዳል።
p ልጅዎ ሙከራ አድርጎ/ጋ እና ጥያቄዎችን መልሶ/ሳ ወይም የሆነ ነገርን ለመጀመሪያ ግዜ ተረድቶ/ታ ደስታውን/ዋን ሲያካፍልዎ/ስታካፍልዎ፣ እርስዎም በአጸፋው
ያመስግኑት/ኗት።

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።

