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نور کتابونه پیدا کړئ

د هغه په بکسه کې موجود کتابونه څو ځله لوستل کیدی يش. تاسې کولی شئ د کتابتون څخه نور کتابونه په پور واخلئ یا د هغه 

په بکسه کې موجود کتابونه څو ځله ولويل. تاسې کولی شې د کتابتون څخه یا په www.aakb.dk نور کتابونه هم پور کړئ. د ښو 

کتابونو په اړه چې ستاسې ماشوم د لوست سطحې او د هغې د لیوالتیا رسه ښه برابر وي د کتابدار یا د خپل ماشوم د ښوونکي څخه 

پوښتنه وکړئ.

تاسې کولی شئ د نورو کتابونو په اړه معلومات په www.aakb.dk/tags/temalister-boern-unge کې السته راوړئ. تاسې کولی 

 eReolen .په کې بریښنایی کتابونه او غږیز کتابونه هم پور کړئ  www.eReolenGo.dk. eReolen او  www.eReolen.dk شئ په

Go  د اپ په توګه شتون لري چې پدې کې کتابونه د انټرنیټ شتونه رسه د انټرنیټ شتون پرته لوستل کیدی/اوریدل کیدی يش.

ستاسې د ماشوم د UNI log-in رسه تاسې کولی شئ په الندې پتو کې کتابونه لولئ:

www.superbog.dk

www.læsløs.dk

تاسې کولی شئ د »لیک او لوست« اپ رسه یا په www.skrivoglæs.dk کې لنډې کیسې ولیکئ.

د لوست په اړه نور ولولئ

تاسې کولی شئ د لوست په اړه نور ولولئ – په ګډه په www.aarhus.dk/read کې د لوست کولو رسه. دلته تاسې کولی شئ د په 

ګډه لوست – لوستل فلم هم پیدا کړئ، او په ورته توګه ډمنارکي ژبه کې او یوشمیر نورو ژبو ته ژباړل شوي پمفلیټ او الرښوونې هم 

ومومئ. 



د والدین په توګه تاسې ډیر اهمیت لرئ

د والدین په توګه تاسې د خپل ماشوم د لوست او لیک مهارتونو 

وده کې مهم رول لوبوئ. لوست او لیک د دې لپاره مهم دي 

چې ستاسې ماشوم په ښوونځي کې او بیا راتلونکي ژوند کې ښه 

فعالیت وکړي.

ستاسې ماشوم په ښوونځي کې لوست زده کوي. د والدین په توګه 

تاسې هره ورځ د خپل ماشوم رسه یوځای لوست کولو په واسطه 

د هغه د لوست مهارتونو وده مالتړ کوئ. د دې په پام کې نیولو 

پرته چې ستاسې ماشوم څنګه لوست کوي، تاسې کولی شئ خپل 

ماشوم رسه مرسته وکړئ چې لوست وکړي او یو ښه لوستونکی 

يش.

تاسې کولی شئ د هغه کتابونو په لوړ غږ لوستلو له الرې هم د 

خپل ماشوم لوست په برخه کې مالتړ ته دوام ورکړئ چې هغه 

د خپلو ماشومانو رسه لوست او خربې وکړئ

په ګډه لوست کول او د هغه څه په اړه خربې کول څه چې لولئ ستاسې د ماشوم د 

ژبې او لوست مهارتونو په وده کې مرسته کوي. پدې کې دا مهم ندي چې آیا ستاسې 

ماشوم یې ستاسې لپاره لويل او که تاسې د خپل ماشوم لپاره په لوړ غږ لولئ.

خپل ماشوم رسه د لوست کولو څخه مخکې، د لوست پرمهال او د لوست څخه 

وروسته د کتاب په اړه غږیدل یو ښه نظر دی. د »څنګه خپل ماشوم رسه لوست 

وکړئ« الرښوونو کې تاسې کولی شئ پدې اړه ځانګړي نظرونه پیدا کړئ چې تاسې 

څنګه کولی شئ د کتابونو په اړه وغږیږئ.

تاسې کولی شئ د لوست پرمهال عکسونو، ټکو، مینځپانګې او هر هغه يش په اړه 

وغږیږئ چې ستاسې ذهن ته راځي.

هرڅومره ډیره پوهه چې ستاسې ماشوم ولري او ډیر لغتونه یا ټکي زده کړي او 

استعامل یې کړي هغومره ډیر امکان شته چې ستاسې ماشوم یو ښه لوستونکی يش. 

ستاسې ماشوم اړتیا لري په ډیرو ټکو باندې پوهه يش ترڅو د کتابونو مینځپانګه باندې 

وپوهیږي او وکولی يش خپل نظر په لیکيل توګه بیان کړي.

کله چې تاسې د خپل ماشوم څخه آزادې او پلټونکې پوښتنې کوئ، نو ستاسې ماشوم 

د کتاب په اړه خربو کې الډیره فعاله برخه اخيل. د دې کار په تررسه کولو رسه ستاسې 

د ماشوم ژبه او د وینا فصیح کیږي.

که تاسې د ډمنارکي پرته کومه بله ژبه باندې غږیږئ، نو کله چې د کتاب په اړه 

غږیږئ تاسې کولی شئ هامغه ژبه هم وکاروئ. په دواړه ډمنارکي او د خپل ماشوم 

مورنۍ ژبه کې د ټکو او عبارتونو په اړه وغږیږئ. تاسې د ماشوم په مورنۍ ژبه کې 

لیکل شوي کتابونه هم لوستلی شئ.

د لوست کولو لپاره وخت او لیوالتیا

دا مهم دي چې لوست آرام او هوسا وخت کې ويش. وخت ته لومړیتوب ورکړئ 

او کله چې لوست کوئ نو هڅه وکړئ د ناراحتۍ او اخالل مخه ونیسئ. کله چې 

تاسې خپل ماشوم تشویق کړئ او د هغه یا هغې لوست ته لیوالتیا وښیوئ، نو 

ستاسې ماشوم به ډیر لوست کول وغواړي.

که چیرې تاسې پوهه شئ چې ماشوم نو غواړي لوست وکړي نو تاسې کولی شئ:

•  نوي کتابونه پیدا کړئ چې د هغه څه په اړه وي چې ستاسې د ماشوم 

خوښیږي

•  دې ته توجه وکړئ چې آیا کتاب ډیر سخت دی – ستاسې ماشوم باید د دې 

جوګه وي چې وکولی يش پخپله د کتاب ډیری ټکي ولويل

•  خپل ماشوم تشویق کړئ چې ورته کتاب څو ځله ولويل

•  مخکې لدې چې ستاسې ماشوم پخپله لوست وکړي د هغه لپاره کتاب په لوړ 

غږ ولولئ

•  د لوست کولو وخت کم کړئ

•  د ورځې داسې وخت یا ځای کې لوست وکړئ چې ډیر ښه او مناسب وي

که چیرې تاسې پوهه شې چې ستاسې ماشوم د لوست زده کولو کې مشکل 

لري یا د لوست رسه لیوالتیا نه درلودل یې دوام لري، نو بیا تاسې باید مستقیم 

PædagogiskPsykolo-  د ښوونځي رسه اړیکه ونیسئ. په آرهوس ښاروالۍ کې

giskRådgivning هم په 8940 3777 تلیفون شمیره د لوست مستعار مشوره 

ورکوي.

د خپل ماشوم لومړی ځل خپلواک لوست کول 

مالتړ کړئ

په 1 ټولګي کې د کتابونو څخه ستاسې لپاره ستاسې د ماشوم په لوړ غږ 

لوستلو باندې مترکز کیږي البته هغه کتابونو څخه چې ستاسې د ماشوم 

سطحې او سویه رسه سمون ولري. تاسې کولی شئ د »څنګه د خپل ماشوم 

خپلواک لوست کول مالتړ کړئ« پاڼه کې ستاسې د ماشوم د لوست کولو مالتړ 

څرنګوايل په اړه مرسته پیدا کړئ.

د خپل ماشوم رسه لیک وکړئ

کله چې ستاسې ماشوم لیک کوي نو هغه ښه لوستونکی کیدی يش. 

له بل پلوه، کله چې هغه لوست کوي نو ښه لیکونکی کیدی يش. 

داسې هڅه وکړئ چې خپل ماشوم د ورځني ژوند د لیکلو فعالیتونو 

کې بوخت کړئ. د مثال په توګه، تاسې کولی شئ په ګډه پیغامونه یا 

د پیرود لست ولیکئ. د »زما....« کتاب کې ستاسې ماشوم کولی يش 

لنډه کیسه وکښي او ولیکي. ترټولو مهمه خربه دا ده چې ستاسې 

ماشوم لیک کوي. دا مهم ندي چې امآل یې صحیح ده که نه.
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