
Rêbendan

Bêxewman pirsgirêkan peyda dike, dakokiyê zor dike û bîrgehê lawaz 
dike, dibe ku rewiştê kes gur bike. 
Cureyê xewê jî girîng e. ji ber vê yekê li ser sîstemeke vebirî bimeşe da 
ku tu hiş û laşê xwe  vehisînî di dema xewê de. ji qerebalixa li derdora 
xwe dûr be, demên xewa xwe bi rêk û pêk bike, hewil bide ku tu bi rojê 
xew neke ku ev yek alîkariya te bike di xewa êvarî de.

Zaroka te ji lîstika xwepêşdanê hez dike? Lîstika (Roj Baş û Şev Baş) ê pê 
re bilîze, dema ku tu bibêjî; “ Şev Baş ”, dê zaroka te xwe di xew re bibe, 
ew ê xwe ramedîne û çavên xwe bigire, û ku tu bibêjî; “ Roj Baş ”, dê 
zaroka te rabe û dîlanê bike!

Li xwe miqate be - xew

Bi zaroka xwe re bilîze – Roj Baş, Şev Baş:
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Reşmeh

Rahatineke sivik migêza te û karînên zanestî xweş dike, hêz û 
tenduristiya giştî geş dike, nemaze ku bi rêk û pêk be. 
Li tiştê ku tu pê kêfxweş be bigere wek: rahatinên sivik, meş, 
dîlan, ramedandin û hwd.. pabend be bi kêmanî hefteyê sê 
caran bike, da ku tenduristiya te baş bibe û çalakiya te zêde bibe.

zaroka te çi bizavan dixwaze bike? Mînak dema zaroka te biçûk 
be û hez dike bi xişînê li ser tiştan re here, şêweyekî jê re amade 
ke da ku bêtir fêrî xişînê bibe. palgehan jê re deyne da rapelike 
an di ser re bixişe, ku bixwaze rabe jî, destên xwe hilde da pê 
bigire, û pev re bilîzin. 

Li xwe miqate be – çalak be: 

Bi zaroka xwe re bilîze – werzîşeke xwemalî: 
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Avdar 

Hewl bide ku tu sîstemeke xwarinê bi rêk û pêk bike, li gorî aboriya te, 
têra xwe avê vexwe, zuhabûna sivik jî migêz, asta karînê û hêza 
hizirînê diguhêre.

dema tu xwarinê çê dikî li şêweyekî bigere ku tê de zaroka te karîbe 
hevpariya te bi awayekî dilxweş û kêf .Ew dikare pêkhateyan û pîvera 
wan bi nav bike? Wêne û lawirên hevîrî pê re çêke? Carên stirîn û 
levxistina tiştan pê re bihejmêre?

Li xwe miqate be – sîstema xwarina noşkar bişopîne: 

Bi zaroka xwe re bilîze – dema xwarinçêkirinê bilîze: 
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Cotan
Heke pêwîstiya te û zaroka te hebe, daxwaza alîkariyê yekser 
ji kesên ku tu ji wan hez dikî û bi wan bawerî , her wiha ji kesên 
pispor ên di civaka te de bikî, ji ber ku di nav civakê de gelek alîkarî hene.

Ku bû dema himbêzê, ji zaroka xwe bipirse bê ew himbêzkirina 
xurt an a sivik dixwaze û weke wê bike. Bi dorê bik û jê bixwaz 
ka ew a mezin an sivik dixwaze, peyvên dîtir jî bibêje wek: 
“ himbêza kenok û ya hêdî “.

Li xwe miqate be – zora têkveçûnê bibe: 

Bi zaroka xwe re bilîze – himbêzkirina xurt û ya sivik:
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Gulan

Ku tu herdem çavdêrê zarokan be, tê biwestî, rojê çend xulekan 
ji demê bide xwe, guhdan û pêwîstiyên xwe. Alîkariyê ji kesekî ji 
malbatê, cîran, heval an dayingehê bixwaze. Tiştekî ji xwe re bike 
da tu demeke bihnvedanê bibîne.

Dema vehesîna te û zaroka te, li derveyî pencereyê binêrin,  
bike ku ew tiştên derve amaje û bi nav bike. An jî bike ku tenê 
tevgera wan bibîne, pê re (ez bi çav dibînim) bilîze, bibêje: ez 
tiştekî sor û girover dibînim, ew çiye? .. hwd.

Li xwe miqate be – demên bi rêkûpêk ji bo
bihnvedanê bibîne: 

Bi zaroka xwe re bilîze – di pacê re:
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Pûşper
Dema ku tu hinekî ji demê didî xwe, xwe gunehkar nebîne, û bi 
dema xwe kêfxweş  bibe. 

Ku dema xewa zaroka te hat, kêliya xweş pê re di wê rojê de bîne 
bîra xwe, û jê re bibêje çima ew kêlîk bi te xweş bû. 
Jê bixwaz da ew jî kêliya xwe ya xweş bibêje. Tiştên xwe û wê 
bibêje, çi wek hev bûn û çi ne wek hev bûn.

Li xwe miqate be - kêfxweşiyê di dema xwe 
ya taybet de bike

Bi zaroka xwe re bilîze –  kêlîkên xweş: 
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T îrmeh

Pirtûkeke xweş bixwîne, an pirogrameke tilvizyonêyî kenok 
tamaşe bike, an li malpereke eliktironî ya henekan û wêneyên 
kenok bigere, hema li tiştên ku te bikenînin bigere.

Lîstika riwên kenok bi zaroka xwe re bilîze. Riwê xwe pir 
bikenîne, dûv re destê xwe di ser riwê xwe re bibe da gelek 
xemgîn bibe. Tu dikarî hemû riwên kenok çê bike dema tu 
destê xwe berjor û berjêr bilivîne. 

Li xwe miqate be –  têr bikene:

Bi zaroka  xwe re bilîze – riwên kenok:
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Tebax

Tu roleke sereke di tenduristî û şadiya malbata xwe de dilîzî. 
Bi xwe re dilovan be. Bawer be ku tiştê ji te tê tu dikî. Tu kes 
ji me mînakî nîne  û ev normal û baş e. 
Hêviyên mezin û nepêkhatî ji xwe nexwaze. Tenê piştrast be 
ku wê zarokên te baş bin, ji ber ku tu li xwe baş miqate yî di 
destpêkê de, û ji ber tu timî ji wan hez dikî.

Ji zaroka xwe bipirse ew dixwaze di pêşerojê de bibe çi. 
Dixwaze bibe lîstikvanê topê, ajokarê kamyon an tiraktorê? 
Cotkar? Kesekî dikandar? Tu jê bipirse pêwîstiya wî bi çi heye 
da bibe ew kes, û pev re çîrokekê derbarê çi di vê lîstika 
hizirkirinê de bûye derxînin. 

Li xwe miqate be - ji xwe razî be

Bi zaroka xwe re bilîze - hizir bike: 
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Rezber 

Gelek kesên derdora te dixwazin alîkariyê bikin lê nizanin bi çi awayî bikin. 
Ji dost, xizm, cîran, hevalên kar, an kesên li derdora xwe alîkariyê di 
hin erkan de bixwaze.

ji zaroka xwe re bixwaze bila bihizire ku ew deryaçete ye û her tiştê 
pêwîstî paqijkirinê be ew (gencîne) ye. 
Pirsan jê bike wek: em di ber paqijkirinê re bilîzin? Zanibe ku her tiştek 
gencîneyeke giranbuha ye. Tu dikarî tiştekî qehweyî ku pêwîstî paqijkirinê 
ye bibînî? Tu dikarî mezintirîn tiştê li odeyê bibînî?  

Li xwe miqate be – ji xwestina alîkariyê metirse:

Bi zaroka xwe re bilîze – gera li gencîneyê:
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Cotmeh

Dibe ku rahênanên sistahî hinaskirine kûr, şûştina bi ava germ an jî 
vexwarina qehwê bi hevalekî hêja re, an nivîsîn an jî xêzkêşan bin.
Kirina van rahênanên hêsan û pêkanîna pêdiviyên te yên derûnî, 
sûdê didin zaroka te jî.

Alîkariya cilşuştinê ji zaroka xwe bixwaze, bila goreyên hev reng û 
dirûv pev re kom bike, an jî cilên rengvekirî di komekê de û yên tarî 
di komeke din de kom bike. Pirsan jê bipirse: Gelo hemû cil weke 
hevin? Çiqase cil li vir hene? Em ê çawa cilên giran nas bikin? 
Cilên zuha û yên şil weke hev giran in?

Li xwe miqate be – rahênanên sistahî rojane bike: 

Bi zaroka xwe re bilîze –  ka em cilan bişon:
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Mijdar

Tu bêhêvî, xemgîn an tengezar î, derbarê hestên xwe de rastgo be 
berî ku ji dest te derên.
Bi hêmenî ji zarokên xwe  an hevjînê xwe re  ragihîne ku tu tengezar 
î berî ku tu bêtir tengezar bibî. Hestên din jî yên mîna şadomenî û 
hezkirinê vebêje. Ramanên xirab li ser pelan binivîse û pê re wan 
zîvar bike û dûr bavêje, an jî laşê xwe bilivîne da tu ji stiresê riha 
bibe û hestên  xwe vebêje.

Muzîkên cuda ji zaroka xwe re pêxe, dîlana derbirîna hestan jê bixwaze. 
pêşî, stiraneke xemgîn û awaz hêdî pêxeû dîlana xemgîn jê bixwaze. 
Dûv re stiraneke şadî û awaz lezgînpêxe û dîlana şad jê bixwaze. 
Lîstikê  bi hestinî din mîna 
xemsarî, hêrs û coşê bidomîne.

Li xwe miqate be – derbarê xwe de baxive:

Bi zaroka xwe re bilîze meş –  rawestan: 
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Berfanbar

Çalakî û rahênanên olî û canberî hestê erênî xurt dikin.
Çalakiyên canberî yên ku te bi sistahî, vehesîn û piştgiriyê haydar dikin 
ew tiştinî şeng in. 

Cilikekê li ser xakê raxîne û cilan li ser belav bike.
Bi zaroka xwe re hizir bike ku ev cilik av e û sûsmarek tê de heye.
Ji zaroka xwe re bibêje: Divê em xwe bavêjin ser cilan weke ku ew 
hîmên di çem de ne, û jê re bêje heta ku li ser cilan xwe hilde, ew 
ji sûsmarê aşopî parastî ye, û bi xweşî vê lîstokê pê re bilîze.

Li xwe miqate be – xemxurî û çalakiyên canberî: 

Bi zaroka xwe re bilîze – Gera me ya aşopî:
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