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RESPONSE START UP FUND

ብዛዕባ TeamUp ዝያዳ ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ?
እምበኣር ናብ www.warchildholland.org/teamup ብምኻድ
ተመልከቱ። ወይ ድማ ምስ teamup@warchild.nl ተራኸቡ
መብርሂ ስእሊ: Hajo de Reijger/ComicHouse.nl

TeamUp ኣብ ገዛ ናይ
ጸወታ መጽሓፍ
ብሓባር ኾይንካ ንምንቅስቓስን
ንምዝንጋዕን ዘገልግሉ 14 ጸወታታት

TEAMUP ኣብ ገዛ! ምሳና ክትጻወቱ ትደልዩ ዶ?
ብሰንኪ ኮረና ቫይረስ ኣብ ገዛና ክንከውን ተገዲድና ኣለና። እቶም ከም ንቡር ትገብርዎም ዝነበርኩም
ነገራት፣ ምናልባት ሕጂ ክትገብርዎም ኣይትኽእሉን ትኾኑ። ምናልባት ናብ ቤት ትምህርትኹም ክትከዱ
ኣይትኽእሉን ትኾኑ፣ ኣብ ደገ እውን ኩዑሶ ክትጻወቱ ኣይትኽእሉን ትኾኑ። ምናልባት ድማ
ንኣዝማድኩም ወይ የዕሩኽ መሓዙትኩም ክትበጽሕዎም ኣይትኽእሉን ትኾኑ።
ምናልባት ሕጂ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ስለዘሎ ደስ ኢልኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ድማ ኣብ ገዛ ኮፍ
ኢልኩም ስለዘለኹም። ወይ ድማ ምናልባት ደስ ኣይበለኩምን ክኸውን ይኽእል እዩ። ምናልባት ኣፍሪሑኩም
ክኸውን ይኽእል እዩ። ወይ ድማ የሕዚንኩም ክኸውን ይኽእል እዩ።
ሕማቕ ኣብ ዝስመዓካ እዋን ምጽዋትን ምንቅስቓስን ጽቡቕ ንኽስመዓካ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። War Child,
Save the Children ከምኡ ድማ UNICEF ኔዘርላንድ ብምትሕብባር እዮም ነዚ TeamUp ኣብ ገዛ ዘዳልውዎ።
እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ብቐሊሉ፣ ሓደጋ ከይገበርካን ብጽቡቅን ክትጻወተሉ ትኽእል ኣገባብ እዩ። ኣብ መደብ
TeamUp ኣብ ገዛ ብሓንሳብ ኢና ንንቀሳቐስን ንጻወትን። ጽቡቕ ንዝተገብሩ ነገራት ንሕብርን ነንሕድሕድና ድማ
ንነኣኣድን። እንታይ ከም ዝስመዓናን እንታይ ከም ንሓስብን ንነግር። ኣንተደኣ ብሓባር ብምዃን ተንቀሳቒስና ኣብ
ነብስና ጽቡቕ ይስመዓና ብሓባር ብምዃን ድማ ንዘናጋዕ። ኣብዚ ክትሳተፉ ትደልዩ ዶ?
ብኸመይ? ምስ ምሳኹም ዝቕመጡ ሰባት ብሓባር ትጻወቱ። ንኹሎም ኣክብዎም፥ ሓውኹም፣ ሓፍትኹም፣
ወለድኹም፣ ኣለይትኹምን ካልኦት ምሳኹም ዝቕመጡ ሰባትን። ኣብዚ መጽሓፍ’ዚ ዘለዉ ጸወታታት
ተኸተልዎም። ቅድሚ ምጅማርኩም ቁጽጽር ግበሩ። እዚ ማለት ድማ ንነፍስ-ወከፍ ሰብ ከመይ ከም ዘሎ
ሕተትዎ። ብሓባር ብምዃን ነብስኹም ትፈታትሑ። ብድሕር’ዚ ጸወታ ትጻወቱ። ብሓባር ብምዃን ድማ
ነብስኹም ተዛንዩ። ክትውድኡ ከለኹም ድማ ቁጽጽር ግበሩ። ብሓባር ድማ ገለ ዝስተይ ስተዩ። ጸወታ ንምጽዋት
ሕማቕን ጽቡቕን ኣገባብ ዝበሃል የለን። እቲ ዘገድስ፥ ሓቢርካ ምዝንጋዕ፣ ምንቅስቓስን ነብስኻ ምዝናይ እዩ።
መዓስ? ኣብ ሰሙን ኣብ ምዱብ መዓልቲ። ወይ ድማ መዓልታዊ። ወይ ድማ ንስኹም ክትጻወቱ ኣብ ዝደለኽሞ
እዋን። እንተደኣ ንኹሎም ጸወታታት ተጻዊትኩሞም TeamUp ኣብ ገዛ ካብ 30 ክሳብ 60 ደቓይቕ ክወስድ
ይኽእል እዩ።
ንመን? ንቖልዑትን መንእሰያትን (ካብ 6 ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም) ብተወሳኺ ድማ ንወለዶም ወይ
ኣለይቶም።
ኣበይ? ኣብ ውሽጢ ክፍሊ። ወይ ድማ ኣብ ጥቓ ገዛኹም ኣብ ዝርከብ ሜዳ። ነጻ ቦታ ኣዳልው። ብኸምዚ ድማ
ሓደጋ ከይገበርኩም ክትጻወቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣስተውዕል: ከምቲ ልሙድ TeamUp ምስ ብዙሓት እኩባት ሰባት ኢና ንገብሮ። ሕጂ ግን ንግዚኡ
ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ድማ TeamUp ኣብ ገዛ ምስ ውሑዳት ሰባት ጥራሕ ኣብ ገዛ ተጻወትዎ።
ምስ ምሳኹም ዝነብሩ ሰባት ጥራሕ ድማ ተጻወቱ።
ጽቡቕ ምዝንጋዕ ይግበረልኩም!
ጉጅለ TeamUp
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መዘኻኸሪታት መመዝገቢ
ን TEAMUP ኣብ ገዛ ዘገልግሉ 10 ሓበሬታት

1. ኣብ TeamUp ምንቅስቓስ፣ ገለ ነገር ምግባርን ምጽዋትን ንፈቱ ኢና። ብሓባር ተንቀሳቐሱን ተጻወቱን!
TeamUp ኣብ ገዛ ንኹሉ ሰብ እዩ። ኩሉ ሰብ በብናቱ ኣገባብ ክሳተፍ ይኽእል እዩ።

2. TeamUp ኣብ ገዛ ክትጻወትሉ ትኽእሉ ሰሙናዊ ፍሉይ መዓልቲ መድቡ። እንተደኣ ካብኡ ንላዕሊ ብብዝሒ
ክትጻወቱ ደሊኹም ድማ ይከኣል እዩ።

3. TeamUp ብሓባር ዝግበር ጸወታ እዩ። ንወለድኹም ወይ ድማ ኣለይትኹም ኣብ ገዛኹም TeamUp ኣብ
ገዛ ክትገብሩ ከም ዝኾንኩም ሓብርዎም። ንወላድኹም ወይ ድማ ኣለይትኹም፣ ንሓውኹም ወይ ድማ
ሓፍትኹም ድማ ምሳኹም ክገብሩ ሕተትዎም።

4. ኩሉ ግዜ TeamUp ቅድሚ ምግባርኩም ቁጽጽር ግበሩ። ብድሕሪኡ ሓቢርኩም ኣካላትኩም ትፈታትሑ።

ብድሕር’ዚ ነቶም ጸወታታት ትጻወትዎም። ብድሕሪ ጸወታ ብሓባር ኣካላትኩም ተዛንዩ። ብድሕሪኡ ድማ
ቅድሚ ምውዳእኩም ቁጽጽር ትገብሩ። ኣብ መጨረሽታ ድማ ብሓባር ገለ ዝስተይ ትሰትዩ። እንተደኣ ኣብነት
ዘድልየኩም ኮይኑ ድማ ኣብ www.warchildholland.org/activitybook ዝብል ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ
ቪድዮ ረኣዩ። ነቲ ቪድዮ ኣብ ዝደለኽሞ እዋን ጠጠው ከተብልዎን ከተቐጽልዎን ትኽእሉ ኢኹም።

5. TeamUp ክትጻወቱ ከለኹም ሓይሊ ትረኽቡ ኢኹም ብድሕሪኡ ድማ ርግእ ትብሉ። ብድሕሪ ቑልጡፍ

ዝኾነ ጸወታ ዝሕል ዝበለ ጸወታ እዩ ዝመጽእ። እንደገና ድማ ብድሕሪ ዝሑል ጸወታ ቁልጡፍ ጸወታ እዩ
ዝመጽእ። ምእንታን ርግእ ክትብሉን መሊስኩም ድማ ሓይሊ ክትረኽቡን ካብ ዝሑል ጸወታ ናብ ቁልጡፍ
ጸወታ እንዳቐያየርኩም ደጋጊምኩም ትጻወቱ።

6. ኣብ TeamUp ብዙሕ ምዝራብ የለን። ሱቕ ኢልኩም ብቐጥታ ምጽዋትኩም ጀምሩ እቲ ጸወታ ከመይ
ክኸውን ከምዘለዎ ድማ እንዳተጻወትኩም ከለኹም ባዕሉ ክርደኣኩም እዩ።

7. እንተደሊኹም፥ ናይ ባዕልኹም ደርፍታት፣ ምድግጋም ጸወታታት ወይ ዓይነት ጸወታታት ክትሕውስሉ
ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ዘገድስ ብሓባር ኮይንካ ምንቅስቓስ እዩ።

8. እቶም ንኣብ ገዛ ንዝግበሩ TeamUp ዝምልከቱ ሕግታት እንታይ ክኾኑ ከምዘለዎም ብሓባር ተረዳድእሎም
ኢኹም።

9. ቁጽጽር ኣብ ዝግበረሉ እዋን ነንሕድሕድኩም ጽቡቕ ጌርኩም ተዘራረቡ። እዞም ጸወታታት ከመይ

ረኺብካዮም? ከመይ ከ ይስመዓካ ኣሎ? ኣብ ነብስኻ እንታይ ይስመዓካ ኣሎ? እንታይ ትሓስብ? ብምባል
ተሓታተቱ።

10.

ኣቕልል ኣብልዎ! እንተ ደሊኹም፥ ነቶም ጸወታታት ብኻልእ ኣገባብ ክትጻወትሎም ዘኽእል ሓሳብ
ሕሰቡ። ወይ ድማ እንተደኣ እቲ ጸወታ ብጽቡቕ ዘይከይዱ መፍትሒ ኣምጽኡ። ንኣብነት:

ነቲ ምንቅስቓስ ቀይርዎ።

ነቶም ሕግታት ቀይርዎም።

ናይ ነፍስ-ወከፍ ናይ ጸወታ እጃም ቀይርዎ: መን እንታይ ክገብር እዩ?

ነቲ ጸወታ ኣንውሕዎ ወይ ድማ የሕጽርዎ።

ካልኦት ነገራት ተጠቐሙ።

ነቲ መጻወቲ ቦታ ኣግፍሕዎ ወይ ድማ ኣጽብብዎ።

ነተን ጉጅለታት ቀያይርወን።
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1.1

ቅድሚ ምጅማር ዝግበር ቁጽጽር

ዘድልዩ ነገራት
–
ምድላው

TeamUp ኣብ ገዛ ንኽገብሩ ንኹሎም ኣክብዎም!
ቅድሚ ምጅማር ዝግበር ቁጽጽር
1. እቶም TeamUp ኣብ ገዛ ኣብ ዝግበር እዋን ዝግበሩ ተደጋገምቲ ነገራት ግበርዎም፥

ኣብ መሓውርኩም 2 ግዜ ኣጣቕዑ።

በእዳውኩም 2 ግዜ ኣጣቕዑ።

ብኣጻብዕትኹም 2 ግዜ ጣዕ ጣዕ ኣብሉ።

‘TEAMUP’ በሉ!።

ነዚ 3 ግዜ ደጋግምዎ።
2. ከቢብኩም ጠጠው በሉ።
3. ንኹሉ ሰብ ‘ሃለው’ በልዎ ነቲ ኣብ ጎድንኹም ዘሎ ሰብ ድማ ናይ ቦክስ ምልክት ግበርሉ።
4. ‘ከመይ ኣለኹም? ኢልኩም ሕተቱ ነዚ ድማ ብናይ ኢድኩም ዓባይ ዓባይትኩም ኣርእዩ።

ዓባይ ዓባይትኩም ናብ ላዕሊ ምግባር ‘ጽቡቕ ኣለኹ’ ማለት እዩ።

ዓባይ ዓባይትኩም ኣብ ማእከል ምግባር ‘ደሓን ኣለኹ’ ማለት እዩ።

ዓባይ ዓባይትኩም ናብ ታሕቲ ምግባር ድማ ‘ሕማቕ ኣለኹ’ ማለት እዩ።
5. በቲ ብተደጋጋሚ ዝግበር: de popcorn ወድኡ።

ኩሉ ሰብ ንየእዳዉ ነንሕድሕዱ ይሓስዮ።

‘1, 2, 3’ ኢልኩም ቑጸሩ።

ኣብ 3 ድማ ኩሉ ሰብ ብኢዱ የጣቕዕ።
ፍልልያት

ካልእ ዓይነት ሕቶ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት፥ ‘ማዕረ ኽንደይ ሓይሊ ኣለካ?’ ወይ ድማ
‘ሎሚ መዓልቲ ከመይ ይስመዓካ ኣሎ?’
ሓበሬታ!
ንኹሉ ሰብ TeamUp ኣብ ገዛ ንኽጻወት ንምእካብ ነቶም ኣብ TeamUp ኣብ ገዛ ዝግበሩ ተደጋጋሚ ነገራት
እውን ክትጥቀመሎም ይከኣኣል እዩ።
ትኽእሉ ዶ…
ንሰብ ከይተንከፍኩሞ ሰላምታ ክትህብሉ ዘኽእል ካልእ ኣገባብ ክተምጽኡ ትኽእል ዶ?

TeamUp ኣብ ገዛ: ኣብ ግዜ ኮረና ብስሩዕ ዝኾነ ኣገባብ
ዝግበር ናይ ጸወታን ምንቅስቓስን ንጥፈታት
TeamUp ኣብ ገዛ ብሰንኪ ኮረና ኣብ ምሉእ ዓለም ኣብ ገዝኦም ኮፍ ንኽብሉ ንዝተገደዱ ቖልዑት፣ መንእሰያትን
ዓበይትን ብስሩዕ ዝኾነ ኣገባ ዝግበር ናይ ጸወታን ምንቅስቓስን ንጥፈታት የዳልው።
TeamUp ኣብ ገዛ ዕድሚኦም ካብ 6 ክሳብ 18 ዓመት ንዝኾኑ ቆልዑትን መንእሰያት እንዳ ተጻወቱ ክመሃርሉ
ዝኽእሉ መደብ ብምድላው ኮረና ዘምጽኦም ስሚዒታቶም ብኸመይ ከቆጻጸርዎም ከም ዘለዎም ይምህር። ገለ
ንምጥቃስ ፍርሒ፣ ጭንቀት፣ ምስልቻውን ሕርቃንን ኣብ ዝስመዖም እዋን እንታይ ክገብሩ ከምዘለዎም ይመሃሩ።
TeamUp ኣብ ገዛ ኣብ ሕብረት ምግባር ዝተመስረተ ኾይኑ፣ ብምትሕብባር ናይ ትካላት War Child, Save the
Children ከምኡ ድማ UNICEF ኔዘርላንድ ዝተዳለወ እዩ። እቲ መደብ ኣብ 2015 ዝተዳለወ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ
ንዝተሰደዱ ቆልዑትን መንእሰያትን ማሕበራውን ስምዒታውን ሓገዝ ንምግባር እዩ። እዚኦም ጸቕጥታት
ዝተገብረሎም ሰቦም ዝሞቶምን ፍርሒ ዝሓደሮምን ቆልዑትን መንእሰያትን እዮም። ወላ’ውን ኣብ ሓድሽን
ብተዛማዲ ውሕስነት ኣብ ዘለዎ ሃገርን እውን እቲ ኩነታት ንዖኦም ገና ውሕስነት ከምዘይስመዖም ዝገብር እዩ። ኣዚ
ድማ ነዞም ቆልዑትን መንእሰያትን ኣብ ምዕባሌታቶምን ዕብየቶምን ኣሉታዊ ጽልዋ ዝገብረሎም እዩ።
ክእለታት
ብጸወታን ምንቅስቓስ ብምግባርን ሰብነትና ወጥርታት ንኸውጽእ ዕድል ይረክብ እዩ። ማዕረ ማዕረ’ዚ ድማ ምዕባሌ
ናይ ቆልዑትን መንእሰያትን ይዓብይ እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ነንሕድሕዶም ዝህሉ ማሕበራዊ ርኽክብ ይዓብይ እዩ።
እዞም ናይ TeamUp ንጥፈታት ምስ ማሕበራውን ስሚዕታውን ኣርእስትታት ዝተኣሳሰሩ እዮም። እዞም ቆልዑትን
መንእሰያትን ን ሕርቃን፣ ጭንቀትን ግጭትን ንኽቆጻጸሩ ይመሃሩ እዮም። ነብሶም ከመይ ከም ዝስመዖም
ከምዝፈልጡ ይኾኑ። ምስ መዛንኦም ተሓባቢሮም ክሰርሑ፣ ስሚዒቶም ክገልጹን ነንሕድሕዶም ክነኣኣዱን ይመሃሩ።
ነዞም ክእለታት ድማ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ይጥቀምሎም።
ዝተማህሩ ኣለይቲ
ከምቲ ንቡር እዞም ናይ TeamUp ንጥፈታት ሰሙናዊ ብቐዋሚ ጋንታ ናይ ኣለይቲ ዝወሃቡ ኮይኖም ኣብ ምዱብ
ሰዓትን ቦታን ድማ ይወሃቡ። እዚ ድማ ነቶም ቆልዑትን መንእሰያትን ርግኣት ብዘለዎን ስሩዕ ብዝኾነ ኣገባብን
ይኾነሎም። ቅድሚ እቶም ኣለይቲ ምጅማሮም፣ ልምምድ ይግበር። እዚ ልምምድ ድማ ንድሕረ ባይታ ናይቶም
ዝተሰደዱ ቆልዑትን መንእሰያትን፣ ከጋጥምዎም ንዝኸኣሉ ሽግራትን ኣተኩሮ ዝገበረ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ንድሌትን
ዕላማን ናይ TeamUp መደባትን ነዞም መደባት ድማ ከመይ ጌርካ ብናይ TeamUp ሜላ ክትትግብሮም
ከምትኽእልን ዘተኮረ እዩ። እቶም ኣለይቲ ፍልይ ንዝበሉ ጠባያት ንኸለልዩን ንኽሕብሩን ክኽእሉ ትምህርቲ ዝወስዱ
እዮም።
ኣብ ምሉእ ዓለም
TeamUp ኣብ ኔዘርላንድ፣ ኡጋንዳ፣ ኮሎምብያ፣ ኣብ ፍልስጤምን ኣብ ስሪላንካን እዩ ዝግበር። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ
TeamUp ኣብዚ ሕጂ እዋን ብምትሕብባር ናይ SOS እንኮላይ ኣብ ዓዲ ጥልያን፣ ግሪኽን ሽወደንን ይግበር ኣሎ።
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TeamUp ኣብ ገዛ ብምጽዋትኩም ደስ ዘብል እዩ!

TeamUp ኣብ ገዛ ብምጽዋትኩም ደስ ዘብል እዩ! ብዙሓት ቆልዑት ብድሕሪ ጸወታን ምንቅስቓስን
ጽቡቕ እዩ ዝስመዖም። ንስኹም ከ ጽቡቕ ይስመዓኩም ዶ?
TeamUp ኣብ ገዛ ጽቡቕ ዶ ረኺብክሞ? እምበኣር እንደገና ሓንሳብ TeamUp ኣብ ገዛ ግበሩ። ንኣብነት ጽባሕ።
ወይ ድማ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን። ምናልባት ኣብ ነፍስ-ወከፍ እዋን ፍልይ ዝበለ ነገር ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ንየዕሩኽ መሓዙትኩም ድማ ብዛዕባ TeamUp ኣብ ገዛ ንገርዎም ኢኹም። ምእንታን ንሳቶም እውን ምስ
ምስኦም ዝነብሩ ሰባት ክጻወቱ።
ሕጂ ከመይ ይስመዓኩም ኣሎ?
ብድሕሪ ኣብ ገዛ ዝግበር TeamUp ምጽዋትኩም ሕጂ እንታይ ይስመዓኩም ኣሎ? ኣብ ነብስኹም እንታይ
ይስመዓኩም ኣሎ? እንታይ ትሓስቡ? ምናልባት ሓጎስ ይስመዓኩም ይህሉ። ኣብ ኣከላትኩም ድማ ሓይሊ። ወይ
ድማ ምስ ሓውኹምን ሓፍትኹምን ምጽዋት ደስ ኢልኩም ይኸውን።
ምናልባት እውን ጽቡቕ ኣይስመዓኩምን ይህልው ይኸውን። ምናልባት ሕጂ ጽቡቕ ኣይስመዓኩምን ይህልው
ይኸውን ኣብ ካልእ እዋን ድማ ከምኡ። ምናልባት ፈሪሕኩም ክትህልዉ ትኽእሉ ኢኹም። ወይ ድማ
ሓዚንኩም። ወይ ሓሪቕኩም። እዚ ብዙሕ ዘጨንቕ ጉዳይ ኣይኮነን። እንተደኣ ጽቡቕ ዘይተሰሚዕኩም ኣሎ ድማ
እንታይ ይስመዓኩም ከምዘሎ ክትነግርዎ እትኽእሉ ምሳኹም ዝዘራረብ ሰብ ድለዩ። እዚ ክሕግዝ ይኽእል እዩ።
ኩሉ ግዜ ሓገዝ ክትረኽብሎም ትኽእሉ ኣገባባት ኣለዉ። ኣብ ገለ ገለ ሃገራት ሕማቕ ኣብ ዝስመዓካ እዋን
ክትድውለሉ ትኽእል ስልኪ ቑጽሪ ኣሎ።
ዝያዳ ምጽዋት?
ዝያዳ ክትጻወቱ ትደልዩ? TeamUp ኣብ ገዛ ካልኦት ብዙሓት ዝተፈላለዩ ጸወታታት ኣለዎም። ነቶም ካልኦት
ጸወታታት ዝሓዙ ቪድዮታት ንምርኣይ ድማ ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ተመልከቱ።

www.warchildholland.org/activitybook
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2.2

የእዳውካ ምሕጻብ

ዘድልዩ ነገራት

ማይን ሳምናን።
ምድላው
–
የእዳው ምሕጻብ
ኩሉ ግዜ ነፍስ-ወከፍ ሰብ ቅድሚ ጸወታ ምጅማሩ የእዳዉ ይሕጸብ። የእዳውኩም እንተወሓደ ን20 ካልኢታት
(ሰከንድታት) ክትሓጽቡ ይግባእ።
ነዞም ዝስዕቡ ተርታታት ተኸተሉ:
1. የእዳውኩም ብማይ ኣጠልቅይዎ።
2. የእዳውኩም ሳምና ግበርሉ።
3. የእዳውኩም ነንሕድሕዶም ፋሕፍሕዎም።
4. እቲ ሓደ ኢድኩም ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ብምግባር ፋሕፍሕዎ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ክልቲኡ
የእዳውኩም መንጎ ኣጻብዕትኹም ፋሕፍሕዎ።
5. ከብዲ ኢድኩም ብምትሕሓዝ መንጎ ኣጻብዕትኻ ፋሕፍሕዎ።
6. የእዳውኩም ብምትሕሓዝ ጠዋውይዎም።
7. ዓባይ ዓባይትኩም ሕጸብዎም።
8. ላዕለዋይ ወገን ናይ ኣጻብዕትኹም ኣብ’ቲ ናይ ካልእ ኢድኩም ከብዲ ኢድ ፋሕፍሕዎ። ክልቲኡ
የእዳውኩም።
9. ነቲ ሳምና ማይ እንዳፍሰስኩም እለይዎ።
10. የእዳውኩም ብመንቀጺ ወረቐት ኣንቅጽዎ።
11. ነቲ ቡንባ ድማ ብመንቀጺ ወረቐት ሒዝኩም ዕጸውዎ።
ፍልልያት
–
ሓበሬታ!
ቡንባ የብልኩምን? እምበኣር መቅድሒ ማይ ተጠቀሙ። ነቲ መቕድሒ ማይ ኣብ ልዕሊ ኢድ ናይቲ ዝሕጸብ ሰብ
ብምግባር ኣንጠብጥብሉ። ነቲ ዝፈስስ ማይ መዕቆሪ ድማ ሸሓኒ ተጠቐሙ።
ትኽእሉ ዶ…
የእዳውኩም ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝነቅጽ የእዳውኩም ከተወዛውዝዎ ትኽእሉ ዶ?

3.
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ብተደጋጋሚ ዝግበር: ጽቡቕ ተጌሩ!

4

ዘድልዩ ነገራት
–
ምድላው
–
ብተደጋጋሚ ዝግበር
1) ኣብ ሰለፍኩም ክልተ ግዜ ህረሙ።
2) በእዳውኩም ክልተ ግዜ ኣጣቕዑ።
3) ‘ጽቡቕ ተጌሩ’ በሉ’ሞ ዓባይ ዓባይትኩም ንላዕሊ ግበሩ።
ፍልልያት

ክትብልዎ ትኽእሉ ናይ ባዕልኹም ቃል ሕሰቡ።

ክትገብርዎ ትኽእሉ ናይ ባዕልኹም ምንቅስቓስ ሕሰቡ።
ሓበሬታ!
TeamUp ኣብ ገዛ ኣብ ትገብርሉ እዋን ነዚ ጽቡቕ ተጌሩ ዝብል ጸወታ ኩሉ ግዜ ክትገብርዎ ትክእሉ ኢኹም። እዚ ደስ ዘብል
ሃዋሁ ከምዝህሉ ይገብር እዩ። እዚ ኣብ ጉጅለኹም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ወይ ድማ እንተደኣ 1 ሰብ ገለ ጽቡቕ ጌሩ
ኮይኑ።
ትኽእሉ ዶ…
ነዚ ብተደጋጋሚ ዝግበር ጽቡቕ ተጌሩ ዝብል ጸወታ ገለ ሰብ ጽቡቕ ክገብር ኣብ ትርእይሉ እዋን ትገብርዎ ዶ? ወይ ድማ እቲ
ሰብ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ብኻልእ ኣገባብ ትሕብርዎ ዶ?
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3.3

ምውዓይ: ሰብነት ምፍትታሕ

ዘድልዩ ነገራት
–
ምድላው
–
ሰብነት ምፍትታሕ
1. ከቢብኩም ጠጠው በሉ።
2. መለጋግቦታትኩም ሓደ ብሓደ ጠዋውይዎም ወይ ድማ ዘርግሕዎም፥ ርእስኹም፣ መንኮብኩም፣
ጉምቦ የእዳውኩም፣ ጎድንኹም፣ ብርክታትኩምን ዓንካር ዓንካሪታትኩምን።
3. ነፍስ-ወከፍ ሰብ ነቶም ምንቅስቓሳት ይገብሮም።
ፍልልያት

ሓደ ሰብ ዓይነት ምንቅስቓስ ይመርጽ እቲ ጉጅለ ድማ ደድሕሪኡ ንዕኡ እንዳረኣየ ነቲ ምንቅስቓስ
ይገብር።

ንኻልኦት ኣካላትኩም ኣንቀሳቕስዎም: ንኣብነት ከብድኹም፣ መቐመጫኹም፣ የእዛንኩም፣
ኣጻብዕቲ ኢድኩም ወይ ድም ኣጻብዕቲ እግርኹም።

ክልተ ወይ ድማ ሰለስተ ሰባት ኣብ ዝሓዛ ጉጅለታት ሓቢርኩም ተንቀሳቐሱ፥ ሓደ ሰብ ድማ
መራሒ ጸወታ ይኸውን።
ሓበሬታ!
ምእንታን እቲ ሃዋሁ ጽቡቕ ክኸውን ሙዚቃ ክትውልዑ ትክእሉ ኢኹም፡ ዘሐጉስ ወይ ድማ ዝሑል።
ትኽእሉ ዶ…
መላግቦታትኩም ከተንቀሳቕስዎም ኪኢልኩም ኣለኹም ዶ? ብድሕሪ መላግቦታትኩም ምንቅስቓስኩም ኣብ
ነብስኹም ፍልይ ዝበለ ስሚዒት ተሰሚዑኩም ዶ?
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ገለ ዝስተይ ነገር ስተዩ

ዘድልዩ ነገራት

ገለ ዝስተይ።

ወረቐት።

ፒሮታት፣ ርሳሳት ወይ ድማ ኩርሽ።

ምድላው

ኮፍ ክትብልሉ ትኽእሉ ቦታ ምረጹ።

ንነፍስ-ወከፍ ሰብ ዝስተይ ይቀደሓሉ።.

ንነፍስ-ወከፍ ሰብ ድማ ወረቐት ምስ ፒሮ፣ ርሳስ ወይ ድማ ኩርሽ ይወሃቦ።
ገለ ነገር ስተዩ
1. ነቲ ወረቐት ኣብ 4 ክፋላት መቓቕልዎ።
2. ኣብቲ ሓደ ክፋል ናይቲ ወረቐት: ነቲ ኣብ ገዛ ዝግበር TeamUp ኣብ ዝገበርክምሉ እዋን እቲ ኣጸቢቑ ደስ
ዝበለኩም ነገር ሰኣሉ።
3. ኣብቲ ሓደ ክፋል ናይቲ ወረቐት: ነቲ ኣብ ገዛ ዝግበር TeamUp ኣብ ዝገበርክምሉ እዋን እቲ ኣጸቢቑ ደስ
ዘይበለኩም ነገር ሰኣሉ።
4. ኣብቲ ሓደ ክፋል ናይቲ ወረቐት: ነቲ ኣብ ገዛ ዝግበር ዝቕጽል TeamUp ጸወታ ዝኸውን ዘለኩም ሓሳብ ትስእሉ።
5. ኣብቲ ሓደ ክፋል ናይቲ ወረቐት: ንጽባሕ መዓልትኹም ትምነይዎ ነገር ትስእሉ።
6. እንታይ ከም ዝሰኣልኩም ድማ ነንሕድሕድኩም ተረኣኣዩ።
ፍልልያት

ኣብቶም ክፋላት፣ ካልኦት ክትስእልዎም ትኽእሉ ነገራት ሕሰቡ።
ሓበሬታ!
ሓቢርካ ገለ ኣንዳሰተኻ ምዝራብ ሓንጎልካ ንኽሕደስ ይሕግዝ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሕብረት ከምዘለካ ስሚዒት ይህበካ እዩ።
ስለዚ ነዚ ብዘይምቁራጽ ግበርዎ።
ትኽእሉ ዶ…
ንጽባሕ ዝኸውን ትምኒትኩም ክትሓስቡ ትክእሉ ዶ? ጽባሕ ክትገብርዎ ደስ ዝብለኩም ነገር እንታይ እዩ ንምንታይ ከ ደስ
ይብለኩም?
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4.4

ጭራ ምትንካፍ

ዘድልዩ ነገራት

ንነፍስ-ወከፍ ሰብ ሓደ ጭራ ይግበረሉ። ንኣብነት፥ ጨርቂ መንቀጺ ኣቑሑት፣ ሽጎማኖ፣ ካናቴራ፣
መእሰሪ ጫማ ላቺ፣ ነዊሕ ካልሲ።

ምድላው

ነቲ ቦታ ነጻ ግበርዎ።

ንነፍስ-ወከፍ ሰብ ቁራጽ ጨርቂ ይወሃቦ።
ጸወታ
1.
2.
3.

ኩሉኹም ኣብ ጎድኒ ናይ ስረኹም ጨርቂ ወትፉ።
ናይ ካልእ ሰብ ጨርቂ ክትወስዱ ፈትኑ።
እንተደኣ ጨርቂ ወሲድኩም ድማ 1 ነጥቢ ኣመዝጊብኩም ኣለኹም ማለት እዩ።

ፍልልያት






1 ኣንጻር 1 ብተወሳኺ ድማ ክትስጉሙ ኣይፍቀደልኩምን እዩ።
1 ኣንጻር 1 ብተወሳኺ ድማ ክትስጉሙ ይፍቀደልኩም እዩ።
1ይ ጋንታ ኣንጻር 2ይ ጋንታ።
ኩሉኹም ነንሕድሕድኩም
ናይ 1 ደቒቕ ጸወታ: 1 ሰብ ጥራሕ ጨርቂ የሕድግ።

ሓበሬታ!
ስረ የብልኩምን? ኣብ ክዳንኩም ገመድ ኣሲርኩም ሽዑ ነቲ ጨርቂ ኣብኡ ኣንጠልጥልዎ።
ትኽእሉ ዶ…
ምእንቲ ሰባት ነቲ ጨርቂ ከየሕድጉኹም ኣካላትካኩም ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ከተንቀሳቕስዎም ትኽእሉ ዶ?
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1
12.
2

ናይ መጨረሲ ቁጽጽር

ዘድልዩ ነገራት
–
ምድላው
–
ናይ መጨረሲ ቁጽጽር
1. ከቢብኩም ጠጠው በሉ።
2. ገለ ነገር ብምልክት ኣርእዩ፥
1
እንታይ እዩ ደስ ዝብለካ? ብምልክት ኣርእይ። እቶም ካልኦት ድማ እንታይ ከምዝኾነ ይግምቱ።
2
እንታይ እዩ ብዙሕ ደስ ዘይብለካ? ብምልክት ኣርእይ። እቶም ካልኦት ድማ እንታይ ከምዝኾነ ይግምቱ።
3. ጽቡቕ ከም ዝተገብረ ንምርኣይ ብተደጋጋሚ ዝግበር፥
1
ኣብ ሰለፍኩም ክልተ ግዜ ህረሙ።
2
በእዳውኩም ክልተ ግዜ ኣጣቕዑ።
3
‘ጽቡቕ ተጌሩ’ በሉ’ሞ ዓባይ ዓባይትኩም ንላዕሊ ግበሩ።
4. ነንሕድሕድኩም ተመሳገኑ። የእዳውኩም ኣብ ልብኹም ብምግባር ነቶም ካልኦት ሰባት ድንን በልሎም።
5. ኣይትረስዑ: የእዳውኩም ተሓጸቡ።
ፍልልያት

እንታይ ደስ ከምዝብለኩምን ኣንታይ ደስ ከምዘይብለኩምን ንምርኣይ ምንቅስቓስ ግበሩ። ወይ ድማ ድምጺ
ግበሩ።

ነንሕድሕድኩም ክትመሳገንሉ ትኽእሉ ኣገባብ ፍጠሩ።

ንኻልኦት ሕቶኹም ኣቕርብሎም። ንኣብነት: ‘ሕጂ ከመይ ይስመዓካ ኣሎ?’ ወይ ‘ኣየናይ ቀሊሉልካ ኔሩ?’ ወይ
‘ኣየናይ ከቢዱካ ኔሩ?’።
ሓበሬታ!
ብዛዕባ ኩሎም ዘለውኹም ስሚዕታት ክትዛረቡ ክትክእሉ ኣገዳሲ እዩ። ወላ’ውን ሕማቕ ስሚዒታት። ነዚ ክትገብሩ ግዜ
መድብሉ። ንኻልኦት ሰባት ድማ ፍርድኹም ከይሃብኩም ዘረብኦም ስምዑዎም ኢኹም።
ትኽእሎ ዶ…
ንዝኾነ ሰብ ከተድንቑ ወይ ድማ ከተመስግኑ ትኽእሉ ዶ? እቲ ሰብ ጽቡቕ ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ?
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5.5

ናይ ሰባት ምንቅስቓስ ምድጋም

ዘድልዩ ነገራት
–
ምድላው

ነቶም ሰባት 2 ሰብ ኣብ ዝሓዛ ጉጅለታት ከፋፍልዎም።
ጸወታ
4
ፊት ንፊት ጠጠው በሉ። የእጋርኩም ኣደልዲልኩም ኣብ ምድሪ ርገጹ።
5
የእዳውኩም ዘርግሑ። ነንሕድሕድኩም ኣይትተናኸፉ።
6
1 ሰብ ኢዱ የንቀሳቕስ።
7
እቲ ካልእ ሰብ ድማ ልክዕ ከምቲ ናቱ ምንቅስቓስ ይገብር።
8
ንኸይትዛረቡ ፈትኑ።
9
ናይ ጸወታ እጃም ተቐያየሩ።
ፍልልያት






ኣብ 2 ጉጅለታት ተመቒልኩም ተጻውቱ። ወላ ሓደ ዝመርሕ ሰብ ዘይብሉ።
የእዳውኩም ኣይተንቀሳቕሱ ገጽኩም ጥራሕ ኣንቀሳቕሱ።
የእዳውኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ምሉእ ነብስኹም ኣንቀሳቕስዎ።
ኣብ 1 ቦታ ጥራሕ ጠጠው ኣይትበሉ ኣብቲ ዘሎ ቦታ ተንቀሳቐሱ።
ኣብ 4 ጉጅለታት ተመቒልኩም ተጻውቱ። ወላ ሓደ ዝመርሕ ሰብ ዘይብሉ።

ሓበሬታ!
እዚ ረጊእካ ንምሕሳብ ዝጠቅም ዝሑል ጸወታ እዩ። ርጉእ ዝኾነ ሃዋሁ ከምዝፍጠር ግበሩ።
ትኽእሉ ዶ…
ነቲ ዝመርሕ ሰብ ዝገብሮም ምንቅስቓሳት ክትደግምዎ ትኽእሉ ዶ? 1 ካባኹም ከይመረሓኩም ብሓንሳብ
ክትንቀሳቐሱ ትኽእሉ ዶ?
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1
11.

ምዝሓል: ነዊሕ, ሓጺርን ገጅፍን

1

ዘድልዩ ነገራት
–
ምድላው
–
ምዝሓል
1.
2.
3.
4.

ቦታ ድለዩ ወይ ድማ ከቢብኩም ጠጠው በሉ። እኹል ዝኾነ ቦታ ከምዝህልወኩም ግበሩ።
ክሳብ 8 ቁጸሩ: ነዊሕ ከምትኾኑ ግበሩ። ልክዕ ከም ዘራፍ።
ክሳብ 8 ቁጸሩ: ንኡሽቶይ ከምትኾኑ ግበሩ። ልክዕ ከም ኣንጭዋ።
ክሳብ 8 ቁጸሩ: ገጅፍ ከምትኾኑ ግበሩ። ልክዕ ከም ሓርማዝ።

Variaties

ነየኖት ካልኦት እንስሳታት ክትመስሉ ከምትኽእሉ ከተርእዩ ትኽእሉ?
ሓበሬታ!
ዓበይቲ ቆልዑትን መንእሰያትን? ባዕላቶም ናይ ምጭባጥን ምዝርጋሕን ምንቅስቓሳት ከም ዝምህዙ ይግበሩ።
ትኽእሉ ዶ?
ኣንተደኣ ንነብስኹም ከም ዝነውሕ፣ ከም ዝሓጽር ወይ ድማ ገጅፍ ከምዝኸውን ጌርኩም ኣብ ጭዋዳታትኩም ወይ ድማ
ኣካላትኩም ገለ ይስመዓኩም ዶ? ኣበየናይ ኣካልኩም እዩ ዝስመዓኩም?
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6.6

ጽልልቲ ደርሆ

ዘድልዩ ነገራት
–
ምድላው
–
ጸወታ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ኣብቲ ቦታ ሰፈርኩም ሓዙ። ወይ ድማ ከቢብኩም ጠጠው በሉ።
የማናይ ኢድኩም ናብ ላዕሊ ብምግባር 8 ግዜ ነውንውዎ። ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ድማ ክሳብ 8
ቑጸሩ።
ብጸጋማይ ኢድኩም፣ የማናይ ኢድኩም፣ ጸጋማይ እግርኩም፣ ከምኡ ድማ ብሕቖኹም እውን ከምኡ
ግበሩ።
እንደገና ሓንሳብ ግበሩ: ክሳብ 4 እንዳቖጸርኩም።
እንደገና ሓንሳብ ግበሩ: ክሳብ 2 እንዳቖጸርኩም።
እንደገና ሓንሳብ ግበሩ: ክሳብ 1 እንዳቖጸርኩም።

ፍልልያት

ካልኦት ቁጽርታት ምረጹ።

ካልኦት ምንቅስቓሳት ወስኽሉ።

ጽልልቲ ደርሆ ኣዚኹም ቀስ ኢልኩምን ርግእ ኢልኩምን ተጻወትዎ።
ሓበሬታ!
ሓይሊ ኣድልይኩም ኣሎ? TeamUp ኣብ ገዛ ኣብ ትገብርሉ እዋን ጽልልቲ ደርሆ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትጻወትዎ
ትክእሉ ኢኹም።
ትኽእሉ ዶ…
ጽልልቲ ደርሆ ቅድሚ ምጽዋትኩም እንታይ ይስመዓኩም ኔሩ? ሕጂ ኸ ኣብ ነብስኹም እንታይ ይስመዓኩም ኣሎ?
ኣበየናይ ኣካላትኩም እንታይ ይስመዓኩም ኣሎ። ናይ ልብኹም ትርግታ ይስመዓኩም ኣሎ ዶ? ናይ ልብኹም
ትርግታኩም ከ ይቕልጥፍ ድዩ ዘሎስ ወይስ ቀስ እዩ ዝብል ዘሎ?
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1
10.
0

የዒንትኻ ዓሚትካ ምኽያድ

ዘድልዩ ነገራት

የዒንቲ መዓመቲ: ንኣብነት ብመንቀጺ ጨርቂ፣ ካናቴራ ወይ ድማ መጎልበቢ።

መንገዲ ንምስራሕ ዘድልዩ ነገራት።

ምድላው

መንገዲ ኣዳልዉ። ንኣብነት: ብ ትሕቲ ጣውላ ዝሓልፍ መንገዲ፣ ብልዕሊ ሳንዱቕ ዝሓልፍ መንገዲ፣ ብጥቓ ኩርሲ
ዝሓልፍ መንገዲ። ሓደጋ ከምዘይፍጠር ግበሩ!

2 ጉጅለታት ግበሩ።
ጸወታ
1.
2.
3.
4.

1 ሰብ መሸፈኒ ጨርቂ ይግበረሉ።
እቲ መሸፈኒ ጨርቂ ዝተገበረሉ ሰብ ድማ በቲ መንገዲ ይሓልፍ።
እቲ ዝሕግዝ ሰብ ድማ ነቲ መሸፈኒ ጨርቂ ዝተገበረሉ ሰብ ብኢዱ ይሕዞ።
ኣይትዛረቡ።

ፍልልያት

ብኢድ ኣይትሓዙ። እቲ ዝሕግዝ ሰብ ነቲ መሸፈኒ ጨርቂ ዝተገበረሉ ሰብ እንታይ ክገብር ከምዘለዎ ጥራሕ ይነግሮ።
ሓበሬታ!
ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለኩም ቆልዑት ዲኹም? እምበኣር ከቢድን ቀሊልን ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መንገዲ ግበሩ።
ትኽእሉ ዶ…
እቲ ዝሕግዝ ሰብ መንገዲ ብጽቡቕ ክሕብረኩም ከምዝኽእል ክትተኣማመሉ ትኽእሉ ዶ? ምእንታን እቲ ገጹ ዝተሸፈነ ሰብ
ኣጸቢቑ ክተኣማመነልኩም ገለ ክትገብሩ ወይ ድማ ክትዛረቡ ትኽእሉ ዶ?
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7.7

ኣነማርያ ኩኩክ

ዘድልዩ ነገራት

ናይ መጀመሪ መስመር ንምሕባር ዝሕግዝ ነገር። ንኣብነት 2 ሸበጣት።

ናይ መጨረሽታ መስመር ንምሕባር ዝሕግዝ ነገር። ንኣብነት ወረቀት፣ ጫማ ወይ ድማ ባኮ።

ምድላው

እቲ ቦታ ነጻ ግበርዎ።

ናይ መጀመሪ መስመር ምልክት ግበሩሉ።

ናይ መጨረሽታ መስመር ምልክት ግበሩሉ።
ጸወታ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ዕላማ: ናይ መጨረሽታ ነጥቢ ንምትንካፍ። እቲ ዝመርሕ ሰብ ንስኻ ክትንቃሳቐስ ከለኻ ክርእየካ
የብሉን።
ሓደ ሰብ ዝመርሕ እዩ። እቲ ዝመርሕ ሰብ ቀቅድሚ እታ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ጠጠው ይብል። እቲ
ዝመርሕ ሰብ ሕቁኡ ሂቡ ጠጠው ይብል።
እቶም ካልኦት ድማ ኣብቲ ናይ መጀመሪ መስመር ጠጠው ይብሉ።
እቲ መራሒ: ‘ኣናማርያያያያያይ ኩኩክ!’ ይብል።
ኣብ ግዜ ‘ኣናማርያ ኩኩክ’ ናብቲ ናይ መጨረሽታ ነጥቢ ተንቀሳቐሱ።
‘ኩኩክ’ ምስ ተባህለ ድማ እቲ መራሒ ተጠውዩ ይጥምት።
ኣቲ መራሒ ክጥምት ምስ ጀመረ ምንቅስቓስ ተቋርጹ።
ኣንተደኣ ንስኹም ክትንቀሳቐሱ እንከለኹም እቲ መራሒ ሪኡኩም ኮይኑ ድማ ናብ መጀመሪ ነጥቢ
ክትምለሱ ኣለኩም። እቲ ዝመርሕ ሰብ ሓላፊ እዩ።
እንተደኣ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ናብቲ መወዳእታ ነጥቢ በጺሕኩም ድማ ሓድሽ መራሒ ትኾኑ።

ፍልልያት

እቲ መራሒ ዝብሎ ቃል ባዕልኹም ምሃዙ።

ኣገባብ ኣንቀሳቕሳኹም ቀይርዎ። ንኣብነት ፍሑኽ ፉሑኽ ምባል፣ ብ 1 እግሪ ወይ ድማ
ብመቐመጫኹም ጥራሕ ምንቅስቓስ።
ሓበሬታ!
ዓበይቲ ቆልዑትን መንእሰያትን? ጸወታታት ወስኽሉ ንኣብነት፥ ቅድሚ ናብ’ቲ መጨረሽታ ነጥቢ ምብጻሕኩም
ኣብ’ቲ ኩርሲ ኮፍ ትብሉ፣ ካናቴራ ልበሱ ወይ ኣብ ምድሪ በጥ በሉ።
ትኽእሉ ዶ
እቲ መራሒ ኣብ ዝርእየሉ እዋን ቀልጢፍኩም ጠጠው ክትብሉ ትኽእሉ ዶ?
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9.9

ንሓንሳብ ምልቃሕ

ዘድልዩ ነገራት

ንነፍስ-ወከፍ ጋንታ 5 ሓደ ዓይነት ነገራት። ንኣብነት: 5 ጫማታት, 5 ጥቕላል ወረቐት, 5 የእማን, 5
ዕንጨይትታት።

ነፍስ-ወከፍ ሰብ 1 መበገሲ ቦታ ይሃልዎ። ንኣብነት ወረቀት፣ መንጸፍ፣ ኩርሲ።

ምድላው

ነቲ ቦታ ነጻ ግበርዎ።

ነፍስ-ወከፍ መበገሲ ቦታ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይቲ ክፍሊ ይኹን።

ኣብ ነፍስ-ወከፍ መበገሲ ቦታ 5 ሓደ ዓይነት ነገራት ኣቐምጡ።
ጸወታ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

ነፍስ-ወከፍ ሰብ መበገሲ ቦታ መሪጹ ኣብ ጥቕኡ ጠጠው ይበል።
ናይ’ቲ ጸወታ መራሒ ‘1, 2, 3!’ ብምባል ይቖጽር።
ካብ ናይ ካልእ ሰብ መበገሲ ቦታ ገለ ንምውሳድ ናብቲ መበገሲ ቦታ ትጎዩ።

ሓንሳብ ምስ ከድኩም ሓንቲ ነገር ጥራሕ ኢኹም ክትወስዱ ዝፍቀደልኩም።

ምስንዳው ኣይፍቀድን እዩ።

መበገሲ ቦታኻ ምሕላው ኣይፍቀድን እዩ።
ነቲ ዝወሰድክሞ ነገር ድማ ናብ መበገሲ ቦታኹም ትወስድዎ።
1 ዙር 30 ሰከንድ (ካልኢት) እዩ ዝወስድ። ግዜ ምስተወደአ ድማ እቲ መራሒ ይሕብር።
30 ሰከንድ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ መበገሲ ቦትኡ ዝበዝሐ ነገራት ዘለዎ መን እዩ?

ፍልልያት

ብ 1 ዓይነት ኣገባብ ተንቀሳቐሱ። ንኣብነት ብ 1 እግሪ፣ ጠጠው ምባል ወይ ፍሑኽ ምባል።

ኣንተደኣ ጉጅለኹም ዓቢ ኾይኑ ኣብ 2 ጉጅለታት ተመቐሉ።

ምስ ደቂ ጋንታኹም ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝኩም ጉየዩ።
ሓበሬታ!
ሓደ ሓደ ግዜ ዝኾነ ሰብ ነቶም ነገራት ይሓብኦም እዩ። እዚ ኣይፍቀድን እዩ። ጽቡቕ ጌርኩም ኣስተውዕሉ!
ትኽእሉ ዶ…
ብዙሓት ወይስ ውሑዳት ነገራት እዮም ተሪፎሙኹም ዘለዉ? ነቲ ኻልእ ሰብ ብዛዕባ ኣጸዋውትኡ ዝምልከት ኣድናቖት
ትህብዎ ዶ?
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8.8

ርግእ ምባል

ዘድልዩ ነገራት
–
ምድላው

2 ሰባት ዝሓዛ ጉጅለታት ግበሩ።
ጸወታ
1.
2.
3.
4.
5.

ፊት ንፊት ተጠማሚትኩም ጠጠው በሉ።
እቲ ቑጽሪ 1 ሰብ ነቲ ቑጽሪ 2 ሰብ ብዘይምትንኻፍ ከስሕቖ ይፍትን።
እቲ ቑጽሪ 2 ሰብ ንኸይስሕቕ ይፍትን። ዓይንኹም ክፈትዎ።
ናይ ጸወታ እጃም ተቐያየሩ።
እንታይ ጽቡቕ ከምዝኸደን እንታይ ጽቡቕ ከምዘይከደን ተዘራረብሎም።

ዝተፈላለዩ ሕግታት

4 ሰባት ዝሓዛ ጉጅለታት። እቶም 3 ሰባት ነቲ 1 ሰብ ከስሕቕዎ ይፍትኑ።

ክቢ። 1 ሰብ ኣብ ክቢ ጠጠው ይብል። እዚ ሰብ ድማ ነቶም ዝተረፉ ሰባት ከስሕቖም ይፍትን። እቲ ዝሰሓቐ
ሰብ ድማ ኣብቲ ማእከል ይኣቱ።

የዒንትኹም ዓሚትኩም ተጻወቱ። ዝተፈላለዩ ድምጽታት ብምግባር ነቲ ሰብ ከተስሕቕዎ ፈትኑ።
ሓበሬታ!
እቲ ቑጽሪ 1 ሰብ ናብቲ ቑጽሪ 2 ሰብ ማዕረ ኽንደይ ጥቕኡ ክቐርብ ከምዝኽእል ተሰማምዕሉ። እንተደኣ እቲ ቑጽሪ 1 ሰብ
ኣጸቢቁ ጥቓኡ ቀሪቡ ድማ ቑጽሪ 2 ሰብ ‘ጠጠው በል!’ ክብሎ ይኽእል እዩ።
ትኽእሉ ዶ…
ምእንታን ከይትስሕቑ ን ትንፋስኩም ክትቆጻጸሩዎ ትኽእሉ ዶ? ወይ ድማ ብኻልእ ኣገባብ ነብስኹም ክትቆጻጸሩ ትኽእሉ
ዲኹም?

18

19

