
    لوست 

- Sådan kan du læse med dit barn -  

  د �ندې مسايلو په اړه د پو�تنو بيل�ې
  )پيشوليون�  او �خول اوبدل شوې اختراعات،( 

 Rasmus Bregnhøiليکوال: 

  د �ندې مسايلو په اړه د پو�تنو بيل�ې
  )پيشوليون�  او �خول اوبدل شوې اختراعات،( 

 Rasmus Bregnhøiليکوال: 

 ��ل��������������ل
 

که چٻرته د کتاب له لوستلو مخکې له ماشوم سره خبرې 
وکړئ، پر متن باندې د ماشوم له پوهاوي سره مرسته کولی 

  شئ. 
  

  د پو�تنو بٻل�ې: 
 Opfindelser, strikkede huer "د کتاب نوم  •

og en dum kat ې خول� اوبدل شوپن�ونه، “" يا
د ليکوال نوم او ان�وروونکی  ”او ساده پيشو

 راسمو� بري�نوهای
تاسو د کتاب په پوښ باندې �وک ليدلی شئ؟ دوی  •

 �ه ترسره کوي؟ 
�ه فکر کوئ چې موږک او پيشو �ه ا�سا�  •

 کوي؟
آيا فکر کوئ چې په پوښ باندې هغه ساده پيشو ده؟  •

 ولې او ولې نه؟
 دا چې کتاب د �ه په اړه ده �ه فکر کوئ؟  •
تن� پوښ باندې دا چې کتاب د �ه په د کتاب په شا •

اړه دی يو لنډ متن ليکل شوی. که چٻرته موږک 
پيشو سره مخام� ش� �ه فکر کوئ چې �الت 

 خرابيږي او که �ه کيږي؟ 
ړی �ه ډول پن�ونه رامن�ته کولی ش�؟  آيا يو س •

 د کوم ش� د پن�ولو ه�ه مو کړٻده؟ 
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 ولې موږک له نورو موږکانو سره نه يو�ای کيږي؟ •
آيا تاسو کله �م د تنهاي� احسا� کړی، او يا دا چې تاسو د  •

 يو کار کولو کې �ه نه وئ �ليدل�؟ 
د پيشکې تر شا راز �ه شی دی؟ آيا تاسو کوم راز لرئ؟  •
 موږک او پيشکه په �ډه �ه شی پن�وي؟ •
 ولې پيشکه سپی ل�توونکی نه خر�وي؟  •
تاسو ولې فکر کوئ چې پيشو د موږک او پيشکې کور ته  •

 اور اچول غواړي؟ 
د موږک د ژوند لپاره مهم شی �ه دي او ولې ورته مهم  •

 دي؟ 
جربه کړي چې ستاسو د ژوند لپاره مهم آيا تاسو داسې �ه ت •

 ��ل کيږي؟ 
  

که چٻرته تاسو د کتاب لوستلو وروسته د کلماتو، حروفو او آوازونو 
په اړه خبرې وکړئ، تاسو له خپل ماشوم سره په ليکنيزه ژبه کې د 

  لٻوالتيا په برخه کې مرسته کولی شئ. 
  د پو�تنو بٻل�ې� 

وم ليکل شوی دی، متن ته په اشارې کولو سره د پيشکې ن •
تاسو کولی شئ د پيشکې کلمه په متن کې بل �ای پيدا کولی 

 شئ؟ 
 آيا د پيشکې کلمه پيدا کولی شئ؟  •
موږک د کور په ډول تلفظ کيږي (په ان�ل� کې)، آيا داسې  •

نور کلمات پيدا کولی شئ چې د موږک او کور په ډول 
 يوشان تلفظ ولري؟ 

 فظ او يا قافيه ولري؟آيا داسې نور کلمات شته چې يوشان ت •
 آيا د بوټ په کلمه کې لومړی آواز اورٻدلی شئ؟  •
سره پيل ايا داسې کلمه پيداکولی شئ چې د (ب) په آواز  •

 شوی وی؟ 
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  لوست 
- Sådan kan du læse med dit barn -  

 د الندې مسایلو په اړه د پوښتنو بیلګې
Opfindelser, strikkede huer og en dum kat 

 (پیشولیونۍ  او ۍخول اوبدل شوې اختراعات،)
 Rasmus Bregnhøiلیکوال: 

 

 ه لوست څخه وړاندېل
 

که چېرته د کتاب له لوستلو مخکې له ماشوم سره خبرې وکړئ، 
 پر متن باندې د ماشوم له پوهاوي سره مرسته کولی شئ. 

 
 د پوښتنو بېلګې: 

  د کتاب نوم" Opfindelser, strikkede huer og en 
dum kat ې خولۍ او ساده پیشواوبدل شوپنځونه، “" یا” 

 د لیکوال نوم او انځوروونکی راسموس بریګنوهای
  تاسو د کتاب په پوښ باندې څوک لیدلی شئ؟ دوی څه

 ترسره کوي؟ 
 څه فکر کوئ چې موږک او پیشو څه احساس کوي؟ 
  آیا فکر کوئ چې په پوښ باندې هغه ساده پیشو ده؟ ولې

 او ولې نه؟
  دا چې کتاب د څه په اړه ده څه فکر کوئ؟ 
 تني پوښ باندې دا چې کتاب د څه په اړه د کتاب په شا

دی یو لنډ متن لیکل شوی. که چېرته موږک پیشو سره 
مخامخ شي څه فکر کوئ چې حالت خرابیږي او که ښه 

 کیږي؟ 
 ړی څه ډول پنځونه رامنځته کولی شي؟  آیا د کوم یو س

 شي د پنځولو هڅه مو کړېده؟ 
 

 لوست پر مهال د
 

تاسو له ماشوم سره د متن په پوهاوي کې مرسته کوئ، که چېرته 
 تاسو مخکې د کتاب لوستلو څخه د کتاب په اړه خبرې کوئ. 

 
 د پوښتنو بېلګې:

  مخونو باندې انځورونه وګورئ، تاسو څه وینئ؟  5-4په
 مارکیټ څه شی دی؟ 

  .۱۲ستاسو په اند مرستیال چا ته ویل کیږي؟ مخ . 
  ستاسو په فکر د موږک مطلب څه شی ده، کله چې هغه

 .۱۱؟ مخ. "دا تر ټولو وحشي لغته وه"وایي، 
  د لغتې نور مطلبونه او ماناوې کومې دي؟ 
  د ستورو په کتنځي کې تاسو څه شی کوئ؟ که چېرته

مخونو باندې د نوي کور انځورونه  ۲۸-۲۷امکان وي د 
 وګورئ. 

  د  ډ اواز کېبربنپه کبر پیشکه )ښځینه پیشو( د خپل
 ورکشاپ په اړه څه وایي؟ 

  کله چې پیشکه او موږک ویده شي، ستاسو په فکر د شپې
 څه پیښیږي؟ 

  ستاسو په فکر کیسه څنګه پای ته رسیږي؟ ستاسو په فکر
 کیسه پدې ډول ولې پای ته رسیږي؟ 

 ه لوست څخه وروستهل
 

وئ، رې کد کتاب په اړه خبد کتاب له لوستلو وروسته که چېرته 
 تاسو له ماشوم سره د متن په پوهاوي کې مرسته کوئ. 

    لوست 

- Sådan kan du læse med dit barn -  

  د �ندې مسايلو په اړه د پو�تنو بيل�ې
  )پيشوليون�  او �خول اوبدل شوې اختراعات،( 

 Rasmus Bregnhøiليکوال: 
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 ��ل��������������ل
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وکړئ، پر متن باندې د ماشوم له پوهاوي سره مرسته کولی 

  شئ. 
  

  د پو�تنو بٻل�ې: 
 Opfindelser, strikkede huer "د کتاب نوم  •

og en dum kat ې خول� اوبدل شوپن�ونه، “" يا
د ليکوال نوم او ان�وروونکی  ”او ساده پيشو

 راسمو� بري�نوهای
تاسو د کتاب په پوښ باندې �وک ليدلی شئ؟ دوی  •
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 کوي؟
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 ولې او ولې نه؟
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تن� پوښ باندې دا چې کتاب د �ه په د کتاب په شا •
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پيشو سره مخام� ش� �ه فکر کوئ چې �الت 
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ړی �ه ډول پن�ونه رامن�ته کولی ش�؟  آيا يو س •

 د کوم ش� د پن�ولو ه�ه مو کړٻده؟ 
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د ليکوال نوم او ان�وروونکی  ”او ساده پيشو

 راسمو� بري�نوهای
تاسو د کتاب په پوښ باندې �وک ليدلی شئ؟ دوی  •

 �ه ترسره کوي؟ 
�ه فکر کوئ چې موږک او پيشو �ه ا�سا�  •

 کوي؟
آيا فکر کوئ چې په پوښ باندې هغه ساده پيشو ده؟  •

 ولې او ولې نه؟
 دا چې کتاب د �ه په اړه ده �ه فکر کوئ؟  •
تن� پوښ باندې دا چې کتاب د �ه په د کتاب په شا •

اړه دی يو لنډ متن ليکل شوی. که چٻرته موږک 
پيشو سره مخام� ش� �ه فکر کوئ چې �الت 

 خرابيږي او که �ه کيږي؟ 
ړی �ه ډول پن�ونه رامن�ته کولی ش�؟  آيا يو س •

 د کوم ش� د پن�ولو ه�ه مو کړٻده؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوست پر مهال د
 

تاسو له ماشوم سره د متن په پوهاوي کې مرسته کوئ، که 
چٻرته تاسو مخکې د کتا� لوستلو �خه د کتا� په ا�ه خبرې 

  کوئ. 
  

  د پو�تنو بٻل�ې�
مخونو باندې ان�ورونه و�ورئ، تاسو �ه  5-4په  •

 وين�؟ مارکي� �ه ش� دی؟ 
. ١٢ستاسو په اند مرستيال چا ته ويل کيږي؟ مخ.  •
ستاسو په فکر د موږک مطل� �ه ش� ده، کله چې  •

.١١؟ مخ. "دا تر �ولو و�شي لغته وه"هغه وايي، 
 د لغتې نور مطلبونه او ماناوې کومې دي؟  •
د ستورو په کتن�ي کې تاسو �ه ش� کوئ؟ که  •

مخونو باندې د نوي  ٢٨-٢٧چٻرته امکان وي د 
 کور ان�ورونه و�ورئ. 

اواز کې  ډبربنپه کبر پيشکه ���ينه پيشو� د خپل  •
 د ورکشا� په ا�ه �ه وايي؟ 

کله چې پيشکه او موږک ويده شي، ستاسو په فکر  •
 د شپې �ه پي�يږي؟ 

ستاسو په فکر کيسه �ن�ه پای ته رسيږي؟ ستاسو  •
  په فکر کيسه پدې ډول ولې پای ته رسيږي؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 لوست پر مهال د
 

تاسو له ماشوم سره د متن په پوهاوي کې مرسته کوئ، که 
چٻرته تاسو مخکې د کتا� لوستلو �خه د کتا� په ا�ه خبرې 

  کوئ. 
  

  د پو�تنو بٻل�ې�
مخونو باندې ان�ورونه و�ورئ، تاسو �ه  5-4په  •

 وين�؟ مارکي� �ه ش� دی؟ 
. ١٢ستاسو په اند مرستيال چا ته ويل کيږي؟ مخ.  •
ستاسو په فکر د موږک مطل� �ه ش� ده، کله چې  •

.١١؟ مخ. "دا تر �ولو و�شي لغته وه"هغه وايي، 
 د لغتې نور مطلبونه او ماناوې کومې دي؟  •
د ستورو په کتن�ي کې تاسو �ه ش� کوئ؟ که  •

مخونو باندې د نوي  ٢٨-٢٧چٻرته امکان وي د 
 کور ان�ورونه و�ورئ. 

اواز کې  ډبربنپه کبر پيشکه ���ينه پيشو� د خپل  •
 د ورکشا� په ا�ه �ه وايي؟ 

کله چې پيشکه او موږک ويده شي، ستاسو په فکر  •
 د شپې �ه پي�يږي؟ 

ستاسو په فکر کيسه �ن�ه پای ته رسيږي؟ ستاسو  •
  په فکر کيسه پدې ډول ولې پای ته رسيږي؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  لوست 
- Sådan kan du læse med dit barn -  

 د الندې مسایلو په اړه د پوښتنو بیلګې
Opfindelser, strikkede huer og en dum kat 

 (پیشولیونۍ  او ۍخول اوبدل شوې اختراعات،)
 Rasmus Bregnhøiلیکوال: 

 

 ه لوست څخه وړاندېل
 

که چېرته د کتاب له لوستلو مخکې له ماشوم سره خبرې وکړئ، 
 پر متن باندې د ماشوم له پوهاوي سره مرسته کولی شئ. 

 
 د پوښتنو بېلګې: 

  د کتاب نوم" Opfindelser, strikkede huer og en 
dum kat ې خولۍ او ساده پیشواوبدل شوپنځونه، “" یا” 

 د لیکوال نوم او انځوروونکی راسموس بریګنوهای
  تاسو د کتاب په پوښ باندې څوک لیدلی شئ؟ دوی څه

 ترسره کوي؟ 
 څه فکر کوئ چې موږک او پیشو څه احساس کوي؟ 
  آیا فکر کوئ چې په پوښ باندې هغه ساده پیشو ده؟ ولې

 او ولې نه؟
  دا چې کتاب د څه په اړه ده څه فکر کوئ؟ 
 تني پوښ باندې دا چې کتاب د څه په اړه د کتاب په شا

دی یو لنډ متن لیکل شوی. که چېرته موږک پیشو سره 
مخامخ شي څه فکر کوئ چې حالت خرابیږي او که ښه 

 کیږي؟ 
 ړی څه ډول پنځونه رامنځته کولی شي؟  آیا د کوم یو س

 شي د پنځولو هڅه مو کړېده؟ 
 

 لوست پر مهال د
 

تاسو له ماشوم سره د متن په پوهاوي کې مرسته کوئ، که چېرته 
 تاسو مخکې د کتاب لوستلو څخه د کتاب په اړه خبرې کوئ. 

 
 د پوښتنو بېلګې:

  مخونو باندې انځورونه وګورئ، تاسو څه وینئ؟  5-4په
 مارکیټ څه شی دی؟ 

  .۱۲ستاسو په اند مرستیال چا ته ویل کیږي؟ مخ . 
  ستاسو په فکر د موږک مطلب څه شی ده، کله چې هغه

 .۱۱؟ مخ. "دا تر ټولو وحشي لغته وه"وایي، 
  د لغتې نور مطلبونه او ماناوې کومې دي؟ 
  د ستورو په کتنځي کې تاسو څه شی کوئ؟ که چېرته

مخونو باندې د نوي کور انځورونه  ۲۸-۲۷امکان وي د 
 وګورئ. 

  د  ډ اواز کېبربنپه کبر پیشکه )ښځینه پیشو( د خپل
 ورکشاپ په اړه څه وایي؟ 

  کله چې پیشکه او موږک ویده شي، ستاسو په فکر د شپې
 څه پیښیږي؟ 

  ستاسو په فکر کیسه څنګه پای ته رسیږي؟ ستاسو په فکر
 کیسه پدې ډول ولې پای ته رسیږي؟ 

 ه لوست څخه وروستهل
 

وئ، رې کد کتاب په اړه خبد کتاب له لوستلو وروسته که چېرته 
 تاسو له ماشوم سره د متن په پوهاوي کې مرسته کوئ. 

  لوست 
- Sådan kan du læse med dit barn -  

 د الندې مسایلو په اړه د پوښتنو بیلګې
Opfindelser, strikkede huer og en dum kat 

 (پیشولیونۍ  او ۍخول اوبدل شوې اختراعات،)
 Rasmus Bregnhøiلیکوال: 

 

 ه لوست څخه وړاندېل
 

که چېرته د کتاب له لوستلو مخکې له ماشوم سره خبرې وکړئ، 
 پر متن باندې د ماشوم له پوهاوي سره مرسته کولی شئ. 

 
 د پوښتنو بېلګې: 

  د کتاب نوم" Opfindelser, strikkede huer og en 
dum kat ې خولۍ او ساده پیشواوبدل شوپنځونه، “" یا” 

 د لیکوال نوم او انځوروونکی راسموس بریګنوهای
  تاسو د کتاب په پوښ باندې څوک لیدلی شئ؟ دوی څه

 ترسره کوي؟ 
 څه فکر کوئ چې موږک او پیشو څه احساس کوي؟ 
  آیا فکر کوئ چې په پوښ باندې هغه ساده پیشو ده؟ ولې

 او ولې نه؟
  دا چې کتاب د څه په اړه ده څه فکر کوئ؟ 
 تني پوښ باندې دا چې کتاب د څه په اړه د کتاب په شا

دی یو لنډ متن لیکل شوی. که چېرته موږک پیشو سره 
مخامخ شي څه فکر کوئ چې حالت خرابیږي او که ښه 

 کیږي؟ 
 ړی څه ډول پنځونه رامنځته کولی شي؟  آیا د کوم یو س

 شي د پنځولو هڅه مو کړېده؟ 
 

 لوست پر مهال د
 

تاسو له ماشوم سره د متن په پوهاوي کې مرسته کوئ، که چېرته 
 تاسو مخکې د کتاب لوستلو څخه د کتاب په اړه خبرې کوئ. 

 
 د پوښتنو بېلګې:

  مخونو باندې انځورونه وګورئ، تاسو څه وینئ؟  5-4په
 مارکیټ څه شی دی؟ 

  .۱۲ستاسو په اند مرستیال چا ته ویل کیږي؟ مخ . 
  ستاسو په فکر د موږک مطلب څه شی ده، کله چې هغه

 .۱۱؟ مخ. "دا تر ټولو وحشي لغته وه"وایي، 
  د لغتې نور مطلبونه او ماناوې کومې دي؟ 
  د ستورو په کتنځي کې تاسو څه شی کوئ؟ که چېرته

مخونو باندې د نوي کور انځورونه  ۲۸-۲۷امکان وي د 
 وګورئ. 

  د  ډ اواز کېبربنپه کبر پیشکه )ښځینه پیشو( د خپل
 ورکشاپ په اړه څه وایي؟ 

  کله چې پیشکه او موږک ویده شي، ستاسو په فکر د شپې
 څه پیښیږي؟ 

  ستاسو په فکر کیسه څنګه پای ته رسیږي؟ ستاسو په فکر
 کیسه پدې ډول ولې پای ته رسیږي؟ 

 ه لوست څخه وروستهل
 

وئ، رې کد کتاب په اړه خبد کتاب له لوستلو وروسته که چېرته 
 تاسو له ماشوم سره د متن په پوهاوي کې مرسته کوئ. 

    لوست 

- Sådan kan du læse med dit barn -  

  د �ندې مسايلو په اړه د پو�تنو بيل�ې
  )پيشوليون�  او �خول اوبدل شوې اختراعات،( 

 Rasmus Bregnhøiليکوال: 

  د �ندې مسايلو په اړه د پو�تنو بيل�ې
  )پيشوليون�  او �خول اوبدل شوې اختراعات،( 

 Rasmus Bregnhøiليکوال: 

 ��ل��������������ل
 

که چٻرته د کتاب له لوستلو مخکې له ماشوم سره خبرې 
وکړئ، پر متن باندې د ماشوم له پوهاوي سره مرسته کولی 

  شئ. 
  

  د پو�تنو بٻل�ې: 
 Opfindelser, strikkede huer "د کتاب نوم  •

og en dum kat ې خول� اوبدل شوپن�ونه، “" يا
د ليکوال نوم او ان�وروونکی  ”او ساده پيشو

 راسمو� بري�نوهای
تاسو د کتاب په پوښ باندې �وک ليدلی شئ؟ دوی  •

 �ه ترسره کوي؟ 
�ه فکر کوئ چې موږک او پيشو �ه ا�سا�  •

 کوي؟
آيا فکر کوئ چې په پوښ باندې هغه ساده پيشو ده؟  •

 ولې او ولې نه؟
 دا چې کتاب د �ه په اړه ده �ه فکر کوئ؟  •
تن� پوښ باندې دا چې کتاب د �ه په د کتاب په شا •

اړه دی يو لنډ متن ليکل شوی. که چٻرته موږک 
پيشو سره مخام� ش� �ه فکر کوئ چې �الت 

 خرابيږي او که �ه کيږي؟ 
ړی �ه ډول پن�ونه رامن�ته کولی ش�؟  آيا يو س •

 د کوم ش� د پن�ولو ه�ه مو کړٻده؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    لوست 

- Sådan kan du læse med dit barn -  

  د �ندې مسايلو په اړه د پو�تنو بيل�ې
  )پيشوليون�  او �خول اوبدل شوې اختراعات،( 

 Rasmus Bregnhøiليکوال: 

  د �ندې مسايلو په اړه د پو�تنو بيل�ې
  )پيشوليون�  او �خول اوبدل شوې اختراعات،( 

 Rasmus Bregnhøiليکوال: 

 ��ل��������������ل
 

که چٻرته د کتاب له لوستلو مخکې له ماشوم سره خبرې 
وکړئ، پر متن باندې د ماشوم له پوهاوي سره مرسته کولی 

  شئ. 
  

  د پو�تنو بٻل�ې: 
 Opfindelser, strikkede huer "د کتاب نوم  •

og en dum kat ې خول� اوبدل شوپن�ونه، “" يا
د ليکوال نوم او ان�وروونکی  ”او ساده پيشو

 راسمو� بري�نوهای
تاسو د کتاب په پوښ باندې �وک ليدلی شئ؟ دوی  •

 �ه ترسره کوي؟ 
�ه فکر کوئ چې موږک او پيشو �ه ا�سا�  •

 کوي؟
آيا فکر کوئ چې په پوښ باندې هغه ساده پيشو ده؟  •

 ولې او ولې نه؟
 دا چې کتاب د �ه په اړه ده �ه فکر کوئ؟  •
تن� پوښ باندې دا چې کتاب د �ه په د کتاب په شا •

اړه دی يو لنډ متن ليکل شوی. که چٻرته موږک 
پيشو سره مخام� ش� �ه فکر کوئ چې �الت 

 خرابيږي او که �ه کيږي؟ 
ړی �ه ډول پن�ونه رامن�ته کولی ش�؟  آيا يو س •

 د کوم ش� د پن�ولو ه�ه مو کړٻده؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    لوست 

- Sådan kan du læse med dit barn -  

  د �ندې مسايلو په اړه د پو�تنو بيل�ې
  )پيشوليون�  او �خول اوبدل شوې اختراعات،( 

 Rasmus Bregnhøiليکوال: 

  د �ندې مسايلو په اړه د پو�تنو بيل�ې
  )پيشوليون�  او �خول اوبدل شوې اختراعات،( 

 Rasmus Bregnhøiليکوال: 

 ��ل��������������ل
 

که چٻرته د کتاب له لوستلو مخکې له ماشوم سره خبرې 
وکړئ، پر متن باندې د ماشوم له پوهاوي سره مرسته کولی 

  شئ. 
  

  د پو�تنو بٻل�ې: 
 Opfindelser, strikkede huer "د کتاب نوم  •

og en dum kat ې خول� اوبدل شوپن�ونه، “" يا
د ليکوال نوم او ان�وروونکی  ”او ساده پيشو

 راسمو� بري�نوهای
تاسو د کتاب په پوښ باندې �وک ليدلی شئ؟ دوی  •

 �ه ترسره کوي؟ 
�ه فکر کوئ چې موږک او پيشو �ه ا�سا�  •

 کوي؟
آيا فکر کوئ چې په پوښ باندې هغه ساده پيشو ده؟  •

 ولې او ولې نه؟
 دا چې کتاب د �ه په اړه ده �ه فکر کوئ؟  •
تن� پوښ باندې دا چې کتاب د �ه په د کتاب په شا •

اړه دی يو لنډ متن ليکل شوی. که چٻرته موږک 
پيشو سره مخام� ش� �ه فکر کوئ چې �الت 

 خرابيږي او که �ه کيږي؟ 
ړی �ه ډول پن�ونه رامن�ته کولی ش�؟  آيا يو س •

 د کوم ش� د پن�ولو ه�ه مو کړٻده؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


