
Em ራሱን ይንከባከባል እንደዚሁም ሰዎችን 
ብንቃት በማዳመጥ ሃዘኔታውን ይገልጻል።  
Em የደግነት እና የምስጋናን ጠቃሚነት ይረዳል። Em ን 
ጓደኛዉን እያዳመጠ፣ ጎረቤቶቹን እያገዘ ወይም ከትናንሽ 
ልጆች ጋር ጨዋታ ሲጫወት ሊያዩት ይችላሉ- ይህም Em 
ማሰባችውን የሚያሳዩበት መንገድ ነው።  

ይዳስሱ፡    
ከተፈጥሮ አንዱን መገለጫ ይምረጡ (ዛፍ፣ አበባ፣ 
ዳመና፣ ወዘተ) እና ከዚህ የተፈጥሮ መገለጫ የእይታ 
ተነስተው ግጥም ይጻፉ።

ተግባራት፡ 
የበጎነት መዝገብ ይያዙ፡ አንድ ሰው መልካም ውይም 
በጎ ነገር ሲያደርግልዎ፣ እርሶ ለ አንድ ሰው ወይም 
ለራስዎ መልካም ነገርን ሲያደርጉ ይጻፉት!   

ስሜቶች፡    
መጥፎ ስሜት ሲሰማዎ ወይም ሲናደዱ ይሄን 
ለማድረግ ይሞክሩ! አንድ የቴዲ አሻንጉሊት ወይም ሌላ 
የእንስሳ አሻንጉሊት ሆድዎ ላይ ያድርጉ እና ቀስ ብለው 
ወደ ውስጥ እና ውጭ በሚተነፍሱበት ግዜ አሻንጉሊቱ 
ወደ ላይ እና ወደ ታች ሲንቀሳቀስ፣ ልክ ለማስተኛት 
እየነቀነቁት አይነት እንቅስቃሴ ሲያደርግ ያስተውሉ። 
ይህ ስሜትዎን የተሻለ አደረገው?

ወደፊት ይክፈሉት፡   
	 የእርሶ የሁልግዜም superhero (ጀግናዎ) ማነው? 

በሂወትዎ ውስጥ ጀግናዬ ነው የሚሉትን ሰው ስም እና 
ለምን የሚለውን ይጻፉ - ከዛም ይንገሯቸው!

ጥያቄ፡ 
	 ከዚህኛው ወርቃማ ህግ ጋር መቼም ትውውቅ 

ይኖርዎታል፡ ሌሎች ሰዎችን እነሱ አንተን እንዲይዙህ 
በምትፈልገው መንገድ ያዛቸው። የ ፕላቲንየም ህጉ ደሞ 
እንዲህ ይላል፡ ሌሎች ሰዎችን እነሱ እንደሚፈልጉት 
- እና እንደ ፍላጎታቸው - መስተናገድ እንደሚፈልጉት 
አድርገህ ያዛቸው ወይም አስተናግዳቸው።  ይህንን የ 
ፕላቲንየም ህግ ከጓደኞችዎ እና ቤተሰቦችዎ ጋር በምን 
መልኩ ተለማምደውታል?

ይህን ያውቁ ኖረዋል?    
አመስጋኝ የሆኑ ሰዎች ከማያመሰግኑት ይልቅ የበለጠ 
የደስተኝነት ስሜት ይሰማቸዋል።  የሚያመስግኑበት 
ነገር ምንድን ነው?   

ይሄን ማድረግ ይችላሉ!
ይዳስሱ፡  
	 ዛሬ የሚኖርበትን ማህበረሰብ አከባቢ የተሻለ ለማድረግ 

ምን ማድረግ እንደሚችሉ ያስቡ። ትንሽም ትልቅም 
ነገር ሊሆን ይችላል።  ይሄን በተመልከተ ይጻፉ፣ ስእል 
ይሳሉ ወይም ለጓደኞችዎ እና ቤተሰቦችዎ ይናገሩ!

የቤተሰብ ውይይት፡     
ጓደኞች፣ ቤተሰብ፣ ጎረቤቶች እና የማህበረሰቡ አባላት 
እርስ በርሳቸው መረዳዳታቸው ጠቃሚ የሚሆነው 
ለምን ይመስልሃል?

ስሜቶች፡  
ለ 5 ደቂቃዎች ያህል እንደ ልዕለ ሓያላን የሆነ ሰውዬ 
(Super Man) ወይም ተኣምራትን የምታደርግ ሴት 
(Wonder Woman) ያሉ Superhero መስለው 
ለመቆም ይሞክሩ።  ይህ ምን ዓይነት ስሜት 
ፈጠረብዎ?  

ወደፊት ይክፈሉት!፡    
	 ቤተሰብዎን እና ጓደኞችዎን በመሰብሰብ የተወሰኑ 

ዓለቶችን ያስውቡ እና ጎረቤቶችዎ እንዲያዩዋቸው 
የመኖሪያ አከባቢዎ ላይ ትተዋቸው ይሂዱ።  ለሰዎች 
እነሱ ሳያውቁት መልካም ነገር ማድረግ ምን ዓይነት 
ስሜት ይፈጥርብዎታል/

Civ ሰዎችን ለመርዳት ቁርጠኛ ናቸው። 

Civ የሚኖሩበትን ማህበረሰብ ይወዳሉ፣ ጎረቤቶቻቸውን 
በስማቸው ያውቁዋቸዋል፣ ከዚህም በተጨማሪ ያልቸውን 
አወንታዊ እይታ ከሁሉም ሰው ጋር ያካፍላሉ። Civ ን የመኖሪያ 
አከባቢ የጽዳት መርሃ ግብር ሲያስተባብሩ ወይም ደሞ ጎዳና ላይ 
ቆመው ሌሞኔድ ሲሰጡ ልታገኛቸው ትችላለህ። 

ጥያቄዎች፡  
ስለ ሀገርዎ የሚያደንቋቸው ሶስት ነገሮች ምንድን 
ናቸው?  በሀገርዎ ላይ ሊያመጧቸው የሚፈልጓቸው 
ሶስት ለውጦች ምንድን ናቸው?

ይህን ያውቁ ኖረዋል?   
በሚዘፍኑበት ግዜ በኣእምሮዎ ውስጥ የሚገኝን 
ኬሚካል አፈጣጠር ይቀይራሉ፣ ይህም የበለጠ ደስተኛ 
እንዲሆኑ ያደርግዎታል!  ሊዘፍኑት የሚወዱት ዘፍን 
ምንድን ነው?  

ግድ ይለኛል እናም ለመ
ስማ

ት
 ዝ

ግጁ
 ነኝ!

 

በዚህ የክረምት ትምህርት ላይ “Superhero 
Summer!” የሚለውን በኣከባቢዎ በሚገኝ 
ቤተ-መጻሕፍት በሚገኝ የድርጊት ቡክሌት 
በማንሳት ወይም ኦንላይን 
www.spl.org/SummerOfLearning 
ላይ በማውረድ ተሳታፊ መሆን ይችላሉ።  
የድርጊት ቡክሌቶቹ በ አማርኛ፣ ቀላል ቻይንኛ፣ 
ኦሮምኛ፣ ሶማሊኛ፣ ስፓኒሽ፣ ትግርኛ፣ እና 
ቬትናምኛ ቋንቋዎች ቀርበዋል.

የ Superhero መልካም ድርጊቶችዎን እና 
የክረምት ንባብዎን በ የጨዋታ ቦርዱ ላይ 
ይመዝግቡ። አንዴ የ 30 ቀናቱን መልካም ስራዎች 
እና ለራስዎ የወሰኗቸውን የንባብ ቀናት ካጠናቀቁ 
በኋላ፣ የጨዋታ ቦርዱን ወደ በኣካባቢዎ የሚገኝ 
ላይብረሪ በመመለስ “Superhero Summer!” 
ሰርትፊኬትዎን ይውሰዱ።  

“Superhero Summer!” የተሰኘው የእኛን 
የወጣቶች የዳሰሳ ጥናትን ሞልተው ይጨርሱ 
እና ወደ አቅራቢያዎ የሚገኘ የቤተ-መጻሕፍት 
ቅርንጫፍ በመመለስ ትንሽ ሽልማት ያግኙ።

የቀለም ሉህዎች እና ሌሎች ድርጊቶችም ኣሉ።

በዚህ ክረምት ኣንድ ሊያኑቡት የሚችሉት ነገር 
በመፈለግ ላይ ኖት?  የ “Superhero Summer” 
የንባብ ዝርዝርን ይመልከቱ. 
 
 

በጋ
ራ

 የ
ተ

ሻለ
ች

 ዓ
ለም

ን መ
ገንባት እንችላለን!

ይህ የ 2022 የክርመት ትምህርት Seattle Public Library Foundation ከ D. V. እና Ida McEachern Charitable Trust ባገኘው ድጋፍ ስፖንሰር የተደረገ ሆኖ ከ AfricaTown፣ 
the African-American Writers’ Alliance፣ እና The Bureau of Fearless Ideas በተገኘ ድጋፍ ከ Burke Museum of Natural History እና Culture and South End Stories ጋር በጋራ የታቀደ ነው።

ጨዋታውን ጨዋታውን 
እንዴት እንዴት 

እንደሚጫወቱ!እንደሚጫወቱ!

ይህከ ጋር ይተዋወቁ! ይባላል!

ይሄን ማድረግ ይችላሉ!
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Lea አዳዲስ ነገሮችን መማር እና ከሰዎች ጋር 
ማካፈልን ትወዳለች። 

ትወዳለች። Lea መማር እና ዕውቀት ነገሮችን ክተለያየ ቦታ 
ሆኖ በማየት እንደሚመጣ ታውቃለች በዚህም የንገሮችን 
ከተለያየ እይታ አንጻር ማውቅ ያስደስታታል። Lea ን ቤተ-
መጻሕፍት ውስጥ ብዙ ቁጥር ያላቸው መጻህፍት ይዛ ጓደኞቻቸውን 
ደስ የሚሉ ጥያቄዎችን ሲጠይቁ እና ያወቁትን ነገር ሲያጋሩ ሊመለከቱ 
ይችላሉ።   

የማ
ወ

ቅ 
ጉጉ

ት
ህን

 በመጠበቅ መማርህን ቀጥል!

ይዳስሱ፡  
ይነሱ እና እስከ 60 እየቆጠሩ ዝላይ ይዝለሉ።  
አሁን ያቁሙ እና እጅዎን ልብዎ ላይ ያድርጉት።  
የልብዎ ምት እና አተነፋፈስዎን ምን ዓይነት ስሜት 
እንዳለው ያስተውሉ።  አተነፋፈስዎ እና የልብ ምትዎ 
እንቅስቃሴውን ከመጀመርዎ በፊት ወደ ነበሩበት 
ለመመለስ ምን ያህል ግዜ ፈጀባቸው?

የቤተሰብ ውይይት፡    
ቅምቅም አያቶቻቸን ለ አባቶቻችን ጥበባቸውን በምክር 
አስተላልፈውልናል። ሁለት ከእርሶ በዕድሜ የሚበልጡ 
ሁለት የተለያዩ ሰዎችን ጥሩ ሂወት ስለመኖር ያላቸውን 
ምክር በአንድ አረፍተ ነገር እንዲነግርዎ ይጠይቋቸው። 
አሁን፣ ለታላላቅ አባቶችዎ የሚሆን አንድ ምክር 
ይጻፉ እና ከእነርሱ ጋር ያካፍሉት።  የተማሩትን ነገር 
ከቤተስብዎ ጋር ያካፍሉ።

ተግባራት፡  
ተግባራት፡ የ 5 ቱ የስሜት ህዋሳት ጉዞ ያካሂዱ! 
በዙሪያዎ የሚገኘውን ውጫዊውን ዓለም በመመልከት 
ቢያንስ 15 ደቂቃዎችን ያሳልፉ። ስለታዘቡት ነገር 
ይጻፍ/ያውሩ። ምን አዩ? ሽታ? የሰሙት? የቀመሱት? 
የተሰማዎ? 

ወደፊት ይክፈሉት፡   
አንድ እንዴት እንደሚሰራ የሚያውቁትን ነገር 
ይውስዱና ፍላጎት ካለው ጓደኛዎ ጋር ያካፍሉት! 
አንድን ሰው ክራባት እንዴት እንደሚታሰር ማሳየት፣ 
የሚያስቅ ቀልድ መናገር፣ የቅርጫት ኳስን እንዴት 
እያነጠሩ መሄድ እንደሚቻል፣ የ superheroe ዎች 
ስእል ኣሳሳል፣ ወይም ሌላ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል!  

ይህን ያውቁ ኖረዋል?  
የ አፍሪካ-አሜሪካዊው ተመራማሪ እና ፈጣሪ 
George Washington Carver በተባበሩት የአሜሪካ 
መንግስታት ውስጥ የተፈጥሮአዊ እርሻን ከመሰረቱት 
ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው።  ከዚህም በተጨማሪ 
Carver ተስጥኦ ያለው የፒያኖ ተጫዋች እና ሰአሊ 
ነበር።  እርሶ ምን መፍጠር ይፈልጋሉ?

ሞልተው ያጠናቀቁትን የዳሰሳ ጥናት 
በአከባቢዎ ወደ እሚገኘው ቅርንጫፍ 
በመመለስ ትንስ ሽልማት የማግኘት 

ዕድል ያግኙ።

ስም፡

ዕድሜ: 

ትምህርት ቤት፡

ክፍል (በበልግ)፡

የትኛውን Superhero በጣሙን 
የሚመስሉት?  

CIV      EM	    

LEA     SOL  

ከዚህ ቡክሌት ውስጥ ሲያደርጉት እጅጉን 
የተደሰቱበት ተግባር የትኛው ነበር?

ለማንበብ እጅጉን ደስ 
የሚልዎ ነገር ምንድን ነው?

ለመማር እጅጉን የሚፈልጉት 
ነገር ምንድን ነው?

በክረምት ወቅት ለማድረግ እጅጉን 
የሚፈልጉት ነገር ምንድን ነው?

Sol እንደ ስእል፣ ሙዚቃ፣ ዳንስ፣ ጽሁፍ፣ ትወና 
- ስሜቶችን ለመግለጽ እና ችግሮችን ለመፍታት 
የሚያገልግሉ ሁሉም ዓይነት የስነ-ጥበባት 

ውጤቶችን ይወዳሉ።   
ይወዳሉ። Sol ፈተናን ወደ ዕድል በመቀየር ደስታን ያገኛሉ። Sol 

በፈጠራ የተሞላ አእምሮ ሁኔታዎችን ከተለያየ ቦታ ሆነው እንዲያዩ 
ያስችላችዋል። Sol ባላቸው ስነ-ጥበባዊ ተስጥኦ እና ከሌሎች ጋር አብሮ 

የመስራት ችሎታ የተነሳ ከቡድን ተጫዋቾችም በላይ ናቸው

ይዳስሱ፡  
ጸሃፊ Jason Reynolds “ትክክለኛዎቹ ልዕለ ሃያላን 
ማለት እና ሁላችንም ውስጥ የሚገኙት ናቸው፡ 
የማድረግ ፍላጎት፣ ታማኝነት እና ከሁሉም በላይ ደሞ 
ድፍረት” እንደሆኑ ያምናል። የእርሶ የዚህ ጋሃዳዊ 
ዓለም ልዕለ ሃያል የሆኑ ብቃቶችዎ ምንድን ናቸው? 
በእርሶ የ ልዕለ ሃያል ኮፍያዎ ላይ የሚሳለውን ስእል 
ንድፍ ያውጡ። ምንግዜም ቢሆን ተጨማሪ ጉልበት 
በሚያስፈልግዎ ግዜ ይህንን እራስዎ ላይ ሲያጠልቁት 
በአእምሮዎ ይሳሉ!

እንፈ
ታ

ዋ
ለን!

ይህንን አብረን 

የቤተሰብ ውይይት፡   
የቤተሰብ አባላትዎን ችግሮችን ለመፍታት 
ሰለሚጠቀሙባቸው ምርጥ መንገዶቻቸ ይጠይቋቸው።  
ችግሩን ለመፍታት ዕቅድ ይጽፋሉ?  ምክር ይጠይቃሉ?  
ለመጨረሻ ስላጋጠምቸው ችግር አሰቡ?  

ተግባራት፡   
ሌሎች ለመርዳት ችግሮችን የመፍታት ችሎታዎን 
ይጠቀሙ።  የገንዘብ ማሰባሰብያ መርሃ ግብር ወይም 
የመኖሪያ አከባቢ የጽዳት መርሃ ግብርን ያስተባብሩ 
ወይም ለሚያስፈልጋችው ሰዎች የሚሰጥ የኮት ልብስ 
መሰብሰብ ተግባራትን ያከናውኑ።  ጓደኞችዎን 

በመሰብሰብ ዕቅድ ይዘው ይቅረቡዋቸው 
- በዚህም ሌልችን ብቻ አይደለም 
የሚያግዙት የአመራር፣ ችግር የመፍታት 
እና የተግባቦት ችሎታ ያዳብራሉ።

ወደፊት ይክፈሉት፡    
አንድ የሚያምር ነገር ይስሩ እና ለ 
ቤተስብዎ አባል፣ ጓደኛ ወይም እንግዳ 
ለሆነ መንገደኛ ይስጡት።  ለሆነ ሰው 
የሰሩት ስጦታ ማጋራት ምን ዓይነት 
ስሜት ይፈጥራል?

ይህን ያውቁ ኖረዋል?   
ሳቅ ይጋባል!  “ሳቅ ምርጥ መድሃኒት ነው” 
የሚለውን አባባል ሰምተው ያውቃሉ?  
እውነት ነው፣ ሳቅ ጤናዎን ያሻሽላል 
እርሶንም የተሻለ ስሜት እንዲሰማዎ 
ያደርጋል። ለመጨረሻ ግዜ በአሪፉ 
የሳቁበት አጋጣሚ መቼ ነበር?

ሰላምሰላም 

ይሄን ማድረግ ይችላሉ! ይሄን ማድረግ ይችላሉ!

የወጣቶች የወጣቶች 
የዳሰሳ ጥናትየዳሰሳ ጥናት
የወጣቶች 

የዳሰሳ ጥናት
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