ንመምህር:
ዳርጋ ኩላተን ሃገራት ዓለምና ኣባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰለዝኾና፣ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ኣገዳሲ ውድብ እዩ። ተምሃሮ ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡
እቲ ውድብ ብኸመይ ከምዝዓይን ኣፍልጦ ክህልዎም ኣድላዪ እዩ። እቲ ውድብ
ሕቡራት ዚብል ኣምር፡ ኣብ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ከም ሸቶ ፍልጠት ይኣቱ እዩ።
እዚ ቴማ እዚ ቁሩብ ሕልኽልኽ ዝበለ ስለዝኾነ፡ ብጀካ እቲ ዝነበብ ጽሑፍ፡ ፊልም፣
ምይይጥን ጸወታን ኣብ እዋን ኣስተምህሮ ክኣቱ ኣለዎ። እዚ መረድኢ እዚ ነቶም
ካብ ሓምሻይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ክሕግዝ ይኽእል። ሕጂ፡
ብኸመይ እቲ ኣስተምህሮ ኪወሃብ ከምዝከኣል ኣመት ኪወሃብ እዩ!

ምይይጥ
ኣብቲ ናይ መጀምርያ እዋን ክፋል ትምህርቲ፡ ብዛዕባ ውግእን ሰላምን
ምይይጥ ይግበር።
እቲ መምህር ንኣብነት ከምዚ ብምሕታት ነቲ ምይይጥ ክመርሖ ይኽእል እዩ:
- ምኽንያት ኲናት እንታይ እዩ? (ድኽነት፣ ሰብኣዊ መሰላት ወዘተ)
- ኲናት ንምዕጋት እንታይ ክግበር ይከኣል?
- ንሰላም ብኸመይ ክትዕቅቦ ትኽእል?

ከም ውጽኢት ናይዚ ምይይጥ ድማ፡ ተምሃሮ ሓደ ከም ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ዚኣመሰለ ዓለምለኻዊ ውድብ ከምዘድሊ ኪውስኑ ይኽእሉ።

ዝተዳለወ ጽሑፍ-- ምንባብን ምጽሓፍን
ተምሃሮ በብጉጅለ ተኸፋፊሎም፡ ነቲ ዝተዳለወ ጽሑፍ (ተወሰነ ዓንቀጽ ወይ
ብሙሉኡ)የንብቦዎ። ጽቡቕ ናይ ምንባብ ብቕዓት ዘለዎም ተምሃሮ ነቲ ኩሉ ዝተጻሕፈ
ከንብቡ ይኽእሉ። ተምሃሮ ኣገደስቲ ዝኾኑ ቀንዲ ቃላት ይጽሕፉ።
ምጽሓፍ:
ተምሃሮ ነቲ ዝተዳለወ ሕቶ ይምልሱ። ከም ዕዮ ገዛ ኪውሰድ እውን ይኽእል እዩ።

ፊልም:
ተምሃሮ ብዛዕባ እቲ ታሪኽ ኣፍልጦ ክህልዎም መታን፡ እቲ መምህር ነዚ ዝስዕብ ፊልም
የርእዮም:
http://opplev.fn.no/historie.php

ነቲ ኖርወይ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘለዋ ምትእስሳር ንምግላጽ፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ
ዘሎ ብኖርወጂኛ ዝተዳለወ ፊልም የርእዮም:
http://opplev.fn.no/norge-og-fn.php

ኣብ እዋን ክፍለ ትምህርቲ እንግሊዝኛ፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ክልተ ብእንግሊዝኛ ዝተዳለወ
United Nations for kids ዝተባህለ ክልተ ክፋል ዘለዎ ፊልም ይርኤ።
https://www.youtube.com/watch?v=0baMsmuR29Q
https://www.youtube.com/watch?v=evVmysydR-k

ኢንተርኔት
ተምሃሮ ኣብ ንኣሽቱ ጉጅለታት ተኸፋፊሎም( ክልተ ወይ ሰለስተ ተምሃሮ ኣብ ነፍስ ወከፍ
ጉጅለ)፡ ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ንጥፈታቱን ሓበሬታ ይእክቡ። ኣብቲ ዝረኸቡዎ
ሓበሬታ ተሞርኪሶም፡ ብዛዕባ እቲ ውድብ ፓወርፖይንት የዳልዉ። ፖስተር ከዳልዉ
እውን ይኽእሉ እዮም።

ጸወታ:
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ተምሃሮ ብዛዕባ እቲ ውድብ መባእታዊ ፍልጠት ክህልዎም፡
ስሉጥ ብዝኾነ መገዲ እናዘናገዐ ዘስተምህር፡ ገጻት ኢንተርኔት የተኣታትዩ እዩ። ኣብዚ ካብ
ጸወታ፣ ቪድዮ፣ ስእልታትን ጽሑፍን ጀሚርካ ብዙሕ ነገር ክርከብ ይክኣል።
http://opplev.fn.no/index.php

እጃም ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ
ነፍስ ወከፍ ተምሃሮ ንሓደ ሃገር ብምውካል፡ ብዛዕባ ሕደ ጉዳይ ዘተ ክገብሩ ይኽእሉ።
http://www.fn.no/Skole/Aktiviteter/FN-rollespill

