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 (له ښوونځي وړاندې) متن لپاره فولډر د

 لوست ګډه په له ښوونځي وړاندې – لوستل لوګو د: پاڼه مخ د

 :منځ پوښ د

 محترمو والدینو،

یو ځای لوست په زړه پورې وي. اوپه همدې وخت کې دا ستاسو د ماشوم د لوست مهارتونو او د لوست د زده کړې اساساتو ته وده 
 مونږ غواړو تاسې و هڅوو چې څنګه خپل ماشوم سره لوست وکولی شئ.ورکوي. له دې بکسې سره، 

 

 دا بکسه په لوړ غږ لوست لپاره پنځه بیال بیل کتابونه لري:

 Mit stamtræ )زما د کورنۍ شجره( 
 Oskar og den skrupsultne drage)اوسکار او وږی ښامار ( 
 Store dyr, Løve )غټ حیوانات، زمری( 
  :واړه حقیقتونهTræer )ونې( 
 Opfindelser, strikkede huer og en dum kat )اختراع ګانې، اوبدل شوې خولې او لیونۍ پیشو( 

 

 :محتویات فولډر د

  یوه رساله چې تاسې پکښې دا لوستلی شئ  چې ولې دا مهمه ده چې خپل ماشوم سره لوست وکړئ او څنګه کولی شئ چې د
 خپل ماشوم د ژبنۍ د ودې مالتړ وکړئ

  هغوی توضیحات ) څنګه د خپل ماشوم سره لوست وکړئ( له ځانګړو معلوماتو سره د خپل ماشوم سره  مو د یو ځایی او د
 لوست په اړه دي

  پاڼه: )د جزیي سوالونو لپاره نظریې(، چې د“Opfindelser, strikkede huer og en dum kat” اختراع ګانې، اوبدل (
 ه ځانګړي مثالونه لريشوې خولې او احمقه پیشو( کتابونو لپار

 )د رسامې پاڼې )زما کورنۍ( او )زما اختراع 
  دREAD  اپلیکیشن په اړه توضیات، چیرته چې تاسې هر ځل د یو ځایي لوست څخه وروسته ځان ثبتولی شئ. اپلیکیشن د ننه

 کیدل به بکسې سره یو ځای درکړل شي.

رته سپارۍ. تاسې کوالی شی چې د فولډر مواد له ځان سره وساتی. ورکړل کله چې تاسې پای ته ورسول، نو دا بکسه او کتابونه به بی
 شوې الرښوونې د یخچال په دروازه ولګوئ.

 
په  –ویب پانه کې په ګډه لوسټل. دلته تاسې فلم ، لوست  www.aarhus.dk/readپه  –تاسې د لوستلو په هکله نور مواد هم لوستلۍ شی 

 ګډه لوستل، همدارنګه رانګه رساله او داسې الرښوونې موندلۍ شی چې په بیالبیلو ژبو ژباړل شوي دي. له لوستلو یې خوند واخلی!
 

 ه لوست څخه خوند واخلئ!ل

 

 ه درنښتپ

 ماشومان او لویان

 د آرهوس ښاروالي

 

 پاڼه شاتینۍ
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