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የንባብ ቡድን ጨዋታዎች ለ ቤተሰቦች 
 
ምንባቦች ደጋግመው ማንበብ  ተማሪዎች ቅልጥፍና -እርስዎ እንደሚናገሩት የመናገር 
ችሎታ እንዲገነቡ ይረዳቸዋል። ልጅዎ ከዚህ በታች ያሉትን ጨዋታዎች በመጫወት 
ምንባቦችን ደጋግመው እንዲያነቡ ያበረታቱት ፡፡   
 
እራስዎ ደጋግመው በማንበብ እንደ ምሳሌ ይሁኑ! ደጋግመው ማንበብ የንባብ ችሎታን 
እንዴት እንደሚገነባ ለተማሪዎ ለማሳየት፤አጫጭር መጻሕፍት፣ግጥሞች፣የምግብ አሰራር 
ወይም ኢሜል በተለያዩ ድምፆች ጮህ ብለው ደጋግመው ያንብቡ። 
 
Team Read Tic-Tac-Toe 
 
ተጫዋቾች: 2 
 
የሚያስፈልጉ አቅርቦቶች: ብዕር / እርሳስ እና ወረቀት ፤ የንባብ ቡድን የቅልጥፍና ጥቅል 
(Team Read Fluency Packet )( የመስመር ላይ ወይም የታተመ) 
 
መመሪያዎች: የ  tic-tac-toe ሰሌዳ ይሳሉ ። “X” ወይም “O” ለማግኘት ተማሪው 
ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን ማድረግ አለበት:  

• የቅልጥፍና ምንባብ ከፍ ባለ ድምፅ ማንበብ 
• የቅልጥፍና ምንባብ ለሁለተኛ ጊዜ ከፍ ባለ ድምፅ ማንበብ 
• የቅልጥፍና ምንባብ  ለሶስተኛ ጊዜ ከፍ ባለ ድምፅ ማንበብ 
• የቅልጥፍና ምንባብ በፍጥነት ከፍ ባለ ድምፅ ማንበብ  
• የቅልጥፍና ምንባብ ረጋ ብሎው ከፍ ባለ ድምፅ ማንበብ  
• የቅልጥፍና ምንባብ በሚያስቅ ከፍ ባለ ድምፅ ማንበብ   

 
ልጆችዎ ምንባቦችን ደጋግመው እንዲያነቡ በማድረግ ከልጅዎ ጋር tic-tac-toe ይጫወቱ።  
 
 
 
 



Amharic 
 

Team Read “Simon Says” 
 
ተጫዋቾች: 2 ወይም ከዚያ በላይ 
 
የሚያስፈልጉ አቅርቦቶች:  የንባብ ቡድን የቅልጥፍና ጥቅል (Team Read Fluency Packet )( 

የመስመር ላይ ወይም የታተመ)  
 
መመሪያዎች:  ልጅዎ የቅልጥፍና ጥቅል ይዞ  በክፍሉ በአንደኛው በኩል እንዲቆም ያድርጉት።  
አዋቂ ወይም ሁለተኛ ተጫዋች በክፍሉ ተቃራኒው ጎን ላይ ይቆማል።  የሚከተሉትን 
ጥያቄዎች ይጠይቁ:  
 

• የንባብ ቡድን፣የቅልጥፍና ምንባቡን ጮክ ብለው ካነበቡ ሁለት እርምጃዎችን 
ወደፊት ያራመዱ ይላል። 

• የንባብ ቡድን፣ምንባቡን በድጋሜ ጮክ ብለው ካነበቡ አንድ እርምጃ ወደፊት 
ይዝለሉ ይላል። 

• የንባብ ቡድን፣ምንባቡን ለሶስተኛ ጊዜ  ጮክ ብለው ካነበቡ አምስት እርምጃዎችን 
ወደፊት ይራመዱ ይላል። 

• የንባብ ቡድን፣ ምንባቡን እንደ ሮቦት ጮክ ብሎ ካነበቡ አንድ እርምጃ ወደፊት 
ይዝለሉ ይላል። 

• የንባብ ቡድን፣ ምንባቡን  እርስዎ እንደ ሚወዱት የካርቱን ገጸ-ባህሪን  ጮክ ብለው 
ካነበቡ  ሁለት ተጨማሪ እርምጃዎችን  ይራመዱ ይላል። 

 
ተማሪው እስከ የክፍሉ መጨረሻ እስኪደርስ ድረስ ይጫወቱ። 
 
 
Team Read “Get Up and Read!”  
 
ተማሪዎችዎ jumping jacks፣ sit-ups፣ tootsie-rolls ወይም ተማሪዎቹ የሚደሰትባቸው 
ሌሎች የአካል እንቅስቃሴዎች እየሰሩ እያሉ ከየቅልጥፍና ጥቅል ምንባቦችን ጮህ ብለው 
እየደጋገሙ እንዲያነቡ ያድርጉ። ተማሪዎችዎ እንቅስቃሴውን እየሰሩ እያሉ ምንባቡን ጮክ 
ብለው 2 ወይም 3 ጊዜ እንዲያነቡ ያድርጉ። 
 


