
لە چیرۆکەوە بۆ 
یاریی – هەروەها 

بە زمانی ئێوە 
خۆتان



خۆشەویستی بۆ زمان لەم چیرۆکەدا دەست پێ دەکات*. خوێندنەوە 

شێوەیەکی باشە بۆ دایکوباوک و مندااڵن تاکو بتوانن کاتیان پێکەوە 

بدەنە سەر، بەاڵم هەر لەو کاتەشدا زمان و چاند، شارەزایی گوێگرتن 

و تیشک خستنەسەر و بازنەی وشەکانی منداڵیش پەرەپێدەدات.

ئێوە بە گوتنی چیرۆکەکان دەتوانن هانی منداڵەکە بدەن بۆ 

چوونەناو گروپەکانی یاریی و گەمەکردن لە سەیرانگەکان، 

ناوەندەکانی چاودێریی رۆژانە، چاودێریی رۆژانەی بنەماڵە، یانەکان، 

پەرتووکخانەکان و باخە گشتییەکان.

ناوەڕۆکی یاریی و پێوەندییەکانی پێکهاتوو لە ماوەی یارییەکەدا 

دەکرێ تەنانەت بانرت لە سنووردارێتییەکانی زمان، و بە یارمەتی 

بڕوانامەی ئەفسانەگوتن، چیرۆکەکانی بنەماڵە یان چیرۆکبێژیی 

دەوڵەمەند ببێتەوە. لەم شێوازەدا، کەسی گەورەساڵ ئەو چیرۆکەی 

کە منداڵ دەیڵێت وشە بە وشە دەینووسێت.

 بۆ گوتنی ئەفسانە و چیرۆک!

نیگابەخش بن
چیرۆکبێژی نیگابەخش منداڵ هان دەدات کە بیر بکاتەوە و تووشی 

سەرسووڕمان بێت – دەرەتانێک بۆ دژکردەوە پێشکەشی منداڵ 

دەکات و هانی دەدات کە ئەزموونی خۆی باس بکات بە بێ ئەوەی 

کە لەڕادەبەدەر هەوڵ بدات چیرۆکەکە رشۆڤە بکات.

 توانایی منداڵ بۆ کاریگەریدانان لەسەر ساتەوەخت، لە رێگای 

راوەستانەکان، بزاوتنەکانی یاریی و پرسیارەکانی گەورەسااڵن و وێنە 

باوەکان بەدەست دێت. چیرۆکەکە چ جۆرە بیر و هەستگەلێکی 

ورووژاند؟ سەبارەت بە ئەفسانەکان، الیەنی رەوشت و ئەخالقی 

چیرۆک لە ئاگایی و وریایی منداڵدا پێکدێت و بەرە بەرە بەشە 

جیاوازەکانی چیرۆک جێگای خۆیان دەدۆزنەوە. 

چیرۆکەکە بکەن بە خۆمانە
چیرۆکبێژ دەبێت لە رێگای ناسینی گەاڵڵەی چیرۆک، خولقاندنی 

کۆمەڵێک هزر و بیر سەبارەت بە دیمەن و کەسایەتییەکان چیرۆکەکە 

خۆمانە بکاتەوە. دەکرێ تەنیا چەند رستەی ئاسایی لە رێگای دڵەوە 

فێر بنب. پێویست ناکات دەقەکە وشە بە وشە دووپات بکرێتەوە. 

وێنەی خودی گێڕەوەر، ئەگەر لەگەڵ بڕوابەخۆبوون بگوترێت، خەیاڵی 

منداڵ بەرەو خۆی رادەکێشێت.

دووپات
بنەما سەرەکییەکانی ئەفسانە یان دیکەی چیرۆکەکان بریتین لە:

- چوارچێوەی “رۆژێ لە رۆژان” )بە جۆرێ کار دەکات کە دەڵێی 

دەیتوانی رووبدات(

- گەاڵڵەی چیرۆک و کەسایەتییە دیارەکان

- شەڕی چاکە و خراپە

- سەربەرزانە دەرکەوتنی پاڵەوان لە تاقیکارییەکاندا

- کۆتایی خۆش

منداڵ بە بیستنی چیرۆکێک دەکەوێتە خۆشی و سەرسووڕمان کە 

لەو کاتەدا شتێک بۆ تێڕامان پێشکەشی بکات. تا کاتێک بایەخی 

خوێندنەوە یان ووتنی بۆ منداڵ هەیە کە بیهەوێت دیسانەوە 

بیبیسێت. ترس دەبێتە هۆی سەرنجڕاکێشانی منداڵەکە، بەاڵم بەپێی 

منداڵەکە چیرۆکەکە نابێت لەڕادەبەدەر ترسێنەر بێت.  نابێت 

منداڵەکە لەگەڵ ترس بەتەنیا بەجێ بهێڵن. ) Päivi Heikkilä-Halttunen( * 



 چ چیرۆکگەلێک؟
 بڕوانامەی ئەفسانەبێژیی بە شێوەیەکی سەرنجڕاکێش هانی 

چیرۆکبێژیی دەدات، ریزبەندی پەرتووکەکانی پیشان دەدات کە هەر 

پەرتووکێک بە چ زمانێک لە پەرتووکخانەدا لەبەردەستە، تاکو بەمجۆرە 

کۆمەڵێک لە مندااڵن بتوانن پەرتووکێک هەڵبژێرن کە هاوکات لەگەڵ 

بنەماڵەکانیان و بە زمانی زکامکی خۆیان بیخوێننەوە. بەمجۆرە، 

چیرۆکە نارساوەکان بنەمایەک بۆ وێنە زەینییەکانی یاریی هاوبەش 

لە یارییە داهێنەرانەکانی رۆڵگێڕان و بانرت لە بەربەستە زمانییەکان 

پێکدەهێنن.

چیرۆکەکانی پێوەندیدار بە خێزان و بنەماڵە، شتومەک و وێنەکانی 

بنەماڵە بۆ مندااڵن زۆر سەرنجڕاکێشن و لە پێشدا لەگەڵ ئەوە 

خۆمانەن. ئەو چیرۆکانەش کە لە گروپی مندااڵندا باس دەکرێن دەکرێ 

ببنە بنەمایەکی یاریی هاوبەش.

هەروەها خەیاڵی مندااڵن و چیرۆکێ کە خۆیان پێکیانهێناوە دەکرێ 

ببێتە خاڵی دەسپێک یان هۆی یارمەتیدانی یاریی داهێنەرانەی 

مندااڵن. بۆ منوونە، لە چیرۆکبێژیدا گەورەسااڵن دەڵێن: “رێک 

بەوجۆرەی کە دەتانەوێت ئەفسانە یان چیرۆک بڵێن.  پاشان لە کاتی 

ووتندا، وشە بە وشە بینووسن. کاتێک چیرۆکەکە تەواو بوو، دیسان بۆ 

خۆتان بیخوێننەوە و ئەگەر بتانەوێت دەتوانن پێیدابچنەوە.”  لە کاتی 

بەکارهێنانی شێوازی چیرۆکبێژیدا، ناتوانن رەوتی باسەکە پێشبینی 

یان کۆنتڕۆڵ بکەن یان چیرۆکەکە هەڵسەنگێنن. چیرۆکبێژ خۆی بڕیار 

دەدات کە چیرۆکەکە لە کوێ و چۆن بڵێت و چ شتێک بە نەوتراوی 

بهێڵێتەوە.

ئەفسانەکان و چیرۆکەکان یارییەکە دەوڵەمەند 
دەکەنەوە!

دایکوباوک پاڵپشتی لە یارییەکە دەکەن
لەو بابەتانەیدا کە منداڵەکە بە هۆی چیرۆکەکەوە دەورووژێت، 

دایکوباوک دەتوانن دەسکەوتەکانی خۆیان بهێننە ئاراوە. ئەم کارە 

یارمەتی دەدات کە رێک ئۆگریی هەر منداڵێک بۆ ئەو چیرۆکانەی کە 

بۆ هەمووی گروپەکە نارساون، پیشان بدرێت.

چیرۆکەکان لە رێگای نیگارکێشی، گۆرانی، سەما و شتی ترەوە لە 

باخچەی ساوایان، یانەکان، یاریگەکان و پەرتووکخانەکان و لە دانیشتنە 

جیاوازەکانی چیرۆکبێژیی زماندا دەگوترێن. لەم رێگایەوە، منداڵەکان 

لە چیرۆکەکەدا بە روانگەی جیاواز دەگەن، بۆچوونی خۆیان پەرە پێ 

دەدەن و دەبنە هاندەر و نیگابەخشی یەکرتی.

 بەمجۆرە دەکرێ بەشە 

پێکهێنەرەکانی چیرۆک و یاریی بۆ 

مندااڵنی لە پەنای گەورەسااڵندا لە 

رێگای سەرنجڕاکێشرتین چیرۆکەکانەوە بۆ 

مندااڵن پێکبێن و دەکرێ بەشەکانی ئەوانە 

بگۆڕدرێن و ئەوانە پێکەوە تێکەڵ بکرێن. 

لە رێگای وتووێژ لەگەڵ مندااڵن پێکەوە ئەو بابەتانەی 

خوارەوە پێکبهێنن: - دۆخێکی خەیااڵوی

- ئەو رۆاڵنەی کە هەر منداڵێک بۆ خۆی هەڵیدەبژێرێت

- یاساکانی زاڵ بە سەر جێبەجێکردنی رۆڵەکان  

- گەاڵڵەی چیرۆکی سەرەتایی کە لە ماوەی یارییەکەدا پەرەدەستێنێت.

 یاریگە و باخچەی ساوایان یارمەتی یاری کردن دەدەن  
لە شوێنێکی پڕ لە خۆشیدا، راهێنەرانی شارەزای مندااڵنی ژێر تەمەنی 

خوێندنگە لە یاریەکەدا رۆڵ دەگێڕن و وەکو کەسایەتییە خەیاڵییەکان 

جلوبەرگ لەبەر دەکەن. لەبەر ئەوەی کە زۆربەی کات لە یارییەکانی 

مندااڵنی بچووکرتدا مندااڵنی گەورەتر بەشدار نین تاکو رێساکانی یاری 

بگوێزنەوە بۆ ئەوان، رێنوێنی گەورەسااڵن پێویستە.

 گەورەسااڵن لە رۆڵگێڕانی خۆیاندا، - لەگەڵ داهێنان و دانوستانی 

دووالیەنەی مندااڵن – ئەو هەل و دەرفەتەیان هەیە کە لەنجەوالری 

ورووژێنەر و تەنگەشەهێنەر بە یاریەکە بدەن و یارمەتی ئەو 

مندااڵنەی بدەن کە بۆ چوونەناو یاریەکە کێشەیان هەیە.

 لە رۆژی دواتردا سەبارەت بە رووداوەکانی یاری باس دەکرێت و 

بەدواداچوونی نیگابەخشیی جێبەجێ دەکرێت کە لە بەرنامەداڕشتنی 

تەنگەشە دراماتیکەکانی گەاڵڵەی چیرۆک لەگەڵ مندااڵن بۆ جاری 

دواتر پشتگیریی دەکات. راهێنەرانی شارەزای مندااڵنی ژێر تەمەنی 

خوێندنگە چاالکانە لە گەاڵڵەی چیرۆکی یاریی و پەرەپێدانی هێڵی 

یاریی و شوێنی یاریی و راگەیاندنی یاساکانی یاریی بۆ یەکرت و 

هەروەها بۆ مندااڵن بەشداریی دەکەن.

 ئامانجی ئەم کارە یاریی کردنە نەک راهێنانی یاریی. رێزگرتن و 

گوێگرتن لە بیرۆکەکانی منداڵ – چاالکی بەپێی داهێنانی مندااڵن – 

مەرجی سەرکەوتنی یارییەکەیە. رۆڵگێڕان پێویستی بە دابینکردنی 

ئامادەکارییە و لە سەرەتادا دابەزاندن و پێکهێنانی رۆڵێ کە لەالیەن 

مندااڵنەوە قبووڵ بکرێت ئاستەمە، بەاڵم بە راهێنان و کردەوە 

سەرکەوتن دەستەبەر دەکرێت. پێکهاتەی یاریی و ئەفسانە زۆر 

لە یەک دەچن. لە یاریدا راهاتووکردنی جیهانی خەیاڵی لەگەڵ 

ئەفسانەیەک کە بە دروستی هەڵبژێردرابێت، یەکێک لە گرنگرتین 

شێوازەکانی برەودانی یارییە.
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