
Kesek ji min hezdike  

Navê min

– ez bi kesekî raman dibim ko bihêle ez hest bi hezkirin û aramiyê bibim. 
– wêneyê vî kesî di çarçûveyê de dikêşim.
– herdem li bîra mine ko yek heye ji min hezdike, û ew tim bi min re ye.
Ji bo

Ji bo hêsankaran:
Ji zarokan bixwaze ko her yek bîrbikin bi kesekî ji wan hezdike, ji wan bipirse: çawa dizanin ko ew ji wan hezdike, ji zarokan bixwaze ko wêneyê vî kesî di çarçûveyê de bikêşin,
ji wan bixwaze ko wênekêşanê bibirin, û bihêle di berîkên xwe de hilînin



Hêvî û hezkirin 

Navê min

Evî şêwekêşanê bi rengên şewqdarên bedew reng dikim

Ji bo hêsankara:
Ev kaxeza kar arîkariya zarokan dike li ser derbirîna endambûnê ji bo malbat û heval û civakê . Ji zarokan bipirse: çi di vê wênekêşanê de çêdibe ? Bi nêrîna we, Besma bi çi
hest dike? Pîrê Nûrê bi çi hest dike? Hadî bi çi hest dike? Çima bi vî hestî hest dikin?



Navê min

Wêneyan li ser xwe dikêşim 

Ev xweştirîn xwarina mine 

Ev ewe ya hezdikim pêrabim 

Ev ezim

Her tişt li ser min 

Ev keseke ji min hezdike 

Ji bo hêsankara:
Ji zarokan bipirse: çima te hilbijart ko tu vî wênakêşanê bikêşî? bi çiyê dî jî tu hezdike bi me re li ser xwe beşdar bike?



Ji bo hêsankara: ji zarokan bipirse:

– her yek ji hevalan di w
êneyê de çi dike?

– çi li cihê pêkenînêye di vê w
êneyê de?

– çi tişta dil xw
eş û bi ken te yê bikiriya eger tu bi van hevalan re ba?

H
evalên bizav

.Ez li ser ka heval çi di Ahlan sim
sim

 de dikin dibêjim

N
avê m

in



Hest û rû 

Navê min

Li kesatiya di çargûşeya yekem de binêre, û di çargûşeya beramber
de wêneyê rûyê kesekî bi heman hestên wê hest dike bikêşe.

Ji bo hêsankara:
Eger te hinek dem hebe, ji zarokan bixwaze hestên di her çargûşeyê de binav bike, û zarokan handan bike ku van hestan bike bi riya rûyên xwe û laşên xwe.

Lorem ipsum



Ez arîkariya M
azoza dikim

 da bighe Besm
a û Cad, ji bo beşdariya w

an bike di xw
arinê de.

M
azoza birçiye 

Ji bo hêsankara
Ji zarokan bipirse: 
Te bi çi hest dikir dem

a tu gehayî riyeka girtî?      Te bi çi hest dikir dem
a te arîkariya m

azoza kir bi gehana xw
arina w

ê?         Xw
eştirîn xw

arin li cem
 te çiye? 

N
avê m

in



Tê çi hilbijêrî ?
.Cad û Besm

a bi xw
e ve şeperzene, arîkariya w

an bike da biryara herî baş di vî cihî de bibin

Ji bo hêsankara  - biştevaniya zarokan bike da bipeyvin li ser:
1 – bijardeyên heyî ji her yek ji Besm

a û Cad re/  2 – yê Çi çêbê eger bijardeya yekem
 hilbijêrin? /  3 - yê Çi çêbê eger bijardeya duyem

 hilbijêrin? / 4 – kî ji bijardeya  herî başe ?

N
avê m

in



Tê çi hilbijêrî ?
Besm

a bi xw
e ve şeperzeye, arîkariya w

ê bike da w
ê biryarê bistîne ya bihêle hem

û hest bi kêfxw
eşiyê bikin

Ji bo hêsankara  - biştevaniya zarokan bike da bipeyvin li ser:
 1 – bijardeyên heyî ji Besm

a re/  2 – yê Çi çêbê eger bijardeya yekem
 hilbijêrê ? /  3 - yê Çi çêbê eger bijardeya duyem

 hilbijêrê ? / 4 – kî ji bijardeya  herî başe ?

N
avê m

in



Tê çi hilbijêrî?
Ev keçik bi xw

e ve şeperzeye, arîkariya w
ê bike da biryara herî bas hilbijêrê di vî cihî de

Ji bo hêsankara  - biştevaniya zarokan bike da bipeyvin li ser:
 1 – bijardeyên heyî ji keçikê re/  2 – yê Çi çêbê eger bijardeya yekem

 hilbijêrê ? /  3 - yê Çi çêbê eger bijardeya duyem
 hilbijêrê ? / 4 – kî ji bijardeya  herî başe ?

N
avê m

in



Leystika bîranînê 

Ji bo hêsankara  
-
-

-

-  

Navê min

-
-

-

-

ji zarokê yekem bixwaze ko du karta ji wan rabike da heman wênekêşanê bidestbixe  .
eger her du kart wek hev hatin zarok kartan ji xwe re dibe, eger wek hev nehatin emê 
kartan vegerênin li cihên wan û berê wan li binî… û weha ta zarok hemû bileyzin. 
armanc ji vê leystikê geşkirina karîna zarokan li ser bîranînê û guhdankirinê di demê
rikberiyê de .
tu dikare leystikê bi komê re gelek caran dubare bike bi guhertina cihên kartan di her 
carekê de.

çargûşeya bibire li ser rêzên xalxal kirî.  
kartan nîsa zarokan bide bi rengekî rêzbendiya wan bibînin û berê wan li serî be ( tu di 
kare rêzbendiya di vê rûpelê de bikarbîne di cara yekem de).
hinek dem bide zarokan da rêzbendiya kartan bibînin, û ji zarokan bixwaze ko vê
rêzbendiyê ezber bikin.
kartan biguhre bi jêr de



Ez wêneyê xwe dikêşim wek stêrkek geş 

Navê min

Çi li xwebikim? Ma ez tacê danim? Ma ez qapût li 
xwebikim? Ma ez emrazên xemlandinê danim? 

Ji bo hêsankara:
Dema zarok wênekêşanên xwe nîşa didin ji wan bixwaze ko bi şêweyekî tekane ban bikin: ez bi xwe bawerim, ez 
jîrim, ez stêrikek geşim, ez zarokek cuda me. 



Navê min

Li Kû kardikim? 
 Bi xêzekê di navbera kesê di stûna yekem de
û cihê lê kar dike di stûna duyem de bighîne

Nojdar 

Nanpêj 

Mamoste

Cotyar 

Ji bo hêsankara 
Ji zarokan bixwaze biramin bi cih û kesên parçeyk ji civaka wan pêktîne , û bihêle ew ramanên xwe bi dengek bilind bi komê re beşdar bikin



Navê min

Xurtbûna têbînîyê
Pênc cudayan di nava herdû wêneyan de bibîne

Ji bo hêsankara 
Ji zarokan bixwaze ko bazinekî li dora her pênc cudayan çêkin. Ji wan bixwaze ko tişta dibînin pesin bidin.

Lorem ipsum



Navê min

Kêkek bi hevalan re
Ez vê kêkê bi hevalekî re reng dikim

Ji bo hêsankara:
Zarokan di komên ji duyan pêkhatî de bilav bike, dûvra ji her cotekî ji wan bixwaze ko wênekêşanê bi hevre reng bikin, piştevaniya wan bike 
li ser danûstandina pilanên wan li ser çewaniya reng kirina kêkê,  mînak: ê qatê yekem kesk bê, duyem sor , ……..h..d 



Navê min

Besma di bêje
Dema tu bi derd û diltengiyê hest bibe,  dibe livîna laşê te 

arîkariya te bike li ser hest kirin bi başbûnê 
Çavên xwe bigre,  bijmêre ta siyê,  û tiliya xwe dane li ser pelikê. 

Çavên xwe  veke da tu wêneyên tiliyate nîşan dide bibîne.  Vê 
pêngavê cîbecî bike 

Ji bo hêsankara : 
Piştevaniya zarokan bike li ser bikaranîna van sitratîciya hingî pêwîstî wê bibin 

Arîkariyê bixwaze Pilanekî çêke Bihna xwe ji 
  zik bikşîne 

Bijmêre ta pêncê Bi livîna laş 
derbibirîne 

Bi wênekêşanê 
derbibirîne 



Navê min
Hevaltî 

Besma û Cad ew baştirîn hevalin, dema Cad pêwîstî arîkariyê
dibe, Besma herdem despêşxêre ji bo arîkariya wî.

Ew tiştên xweşik çine yên tu jibo hevalê xwe dike? Wêneyê karek 
xweşik te rojek ji roja jibo hevalê xwe kirî bikêşe. 

Ji bo hêsankara:
Ji zarokan bixwaze tiştên binaz yên heval dikarin ji hev re bikin binav bike.



Navê min

Rotîna beyanî
Ez wêneyê dibirim li ser dirêjiya xêza xalxal kirî dûvre dubare 

levdixim gorî tişta her beyan ez dikim. 

Ji bo hêsankara:
Dema zarok vê çalakiyê temam dikin, piştevaniya wan bike li ser peyvîna bi dengek bilind ser rotîna beyanî. Ev şarezayê pilandanînê 
xurt dike û destnîşankirina armanca ji bo kiryarên saxlem li her beyan



Navê min

Rotîna beyanî
Ez wêneyê dibirim li ser dirêjiya xêza xalxal kirî dûvre dubare 

levdixim gorî tişta her beyan ez dikim.

Ji bo hêsankara:
Dema zarok vê çalakiyê temam dikin, piştevaniya wan bike li ser peyvîna bi dengek bilind ser rotîna beyanî. Ev şarezayê pilandanînê 
xurt dike û destnîşankirina armanca ji bo kiryarên saxlem li her beyan


