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As� me j�n
� me 
ə bii 
ə y�� 
Giyə ̂
ə �l� m�n�
ə m��n�-lə ̂

(M�ni nə ̂�l� nə ̂ji
�-ji
�) 
 
Giyə ̂
ə �l� p�d: 

1. M��n� dədə y�r� 
ə m�ni ꞌw�cn̰� 
ə dərəm̂ 
(Histoire d’expérience) 

2. M��n� dədə dw�y� 
ə sum 
(Histoire d’écoute) 

3. Ɗ�n
r̰� l�b�� j�n
� 
ə m�ni 
(Dessin/Écriture cré�tive) 

4. M��n� dənə ̂M�ri�m d�y 
ə Mus�  
(Histoires des Aventures de M�ri�m et Mouss�) 

 
Giyə ̂
ə y�r� 
ənə ̂m�ni nə ̂ji
�-ji
� d�, mə ̂h� �l�w 
ə 
w�l� w�l�. Me w�l� mən d�l�wə ̂d�, ur i d�w� dənd�də 
y� 30min t� de mər�. Y�nde d�, 
ələ ̂
ə dine m�ni nə ̂
ji
�-ji
� d�, ur i w�l� 10 l�b�� dəm�s sər. Yər̂ i m�n me 
mə ̂neyem �l� 
iyə ̂w�l� 
ə mw�j-lə ̂di mo: 
 
 Giyə ̂
ə 1 Giyə ̂
ə 2 
W�l� 
ə 1 M��n� dədə y�r� m�ni ꞌw�cn̰�, tulin̰ 

də 1 
 

W�l� 
ə 2 M��n� dədə y�r� m�ni ꞌw�cn̰�, tulin̰ 
də 2 

 

W�l� 
ə 3 M��n� dədə dw�y� 
ə sum  
W�l� 
ə 4 M��n� dənə ̂M�ri�m d�y 
ə Mus�  Too 
ə diri 
W�l� 
ə 5 Ɗ�n
r̰� 
ə m�ni, l�b�� j�n
� 
ə 

m�ni 
Cw�r� 

�b� y�r� 

iyə ̂
ə pii 

W�l� 
ə 6 M��n� dədə d�y�r� mən, tulin̰ də 1  
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W�l� 
ə 7 M��n� dədə d�y�r� mən, tulin̰ də 2   
W�l� 
ə 8 M��n� dədə dw�y� 
ə sum  
W�l� 
ə 9 M��n� dənə ̂M�ri�m d�y 
ə Mus� Too 
ə diri 
W�l� 
ə 10 Ɗ�n
r̰� 
ə m�ni, l�b�� j�n
� 
ə 

m�ni 
Cw�r� 

�b� y�r� 

iyə ̂
ə pii 

 

Bərmə ̂
�b� 
ələ ̂�s� 
ə m��n� 
1. Metər 	s�ə dine m		n	 d		 p	d mən	w. 

2. Metər 	sə m		n	 d		 d	y �ə nə ̂dine mən p	d.  

3. Dwe mən 	sə d		 d	y�ə metər c	. 

4. Dwe 	sə m		n	 d		 mən	w.  

5. Metər 	sə m		n	 d		 d	y �ə nə ̂dine mən p	d. 

Gw�le �ə l�de ��b� ��m� dəmə!̂ 

M	n	�ə nimro �ə 2, 3 me 5 me d	, metər 	sə d	y �ə nə ̂

dine mən mən. Dine neyem 	s	 metər t	rəwə ̂bəd̂ə.̂ 

M	n	�ə nimro �ə 4 d	, dwe �ə ꞌyw	n	 w	m	ni d	, 

metər 	sə �	ndəw d		 mən. 

Nimro �ə 3 me 4 me d	, i dwe �ə dərəŵ ur do me 	sə 

sən̰, metər biyəw bəd̂ə.̂ 
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A)  Giyə ̂
ə 1: M��n� dədə 
ələ ̂m�ni 
y�r� ꞌw�cn̰� 
ə dərəm̂ 

M��n� də t� di d�, mə ̂d�y�r i 
ə dine dəm� mən me �nə ̂
�ldə nəm. I m�ni nə ̂cendi ꞌocn̰
əle 
�ndəm. 
 
Giyə ̂
ə t� di ur 

• dine di b� ꞌw�cn̰�n� d�r� 
w�le 
ə mə ̂j�n
əw di, 

əndəw l�dəle, me ur 

• dine di b� 
ərsənə ̂j�n
� 
ə m��n�. 
 
Ɗ�n
r̰ə b�m pii do 
Ɗ�n
r̰ə m�ni dəm� nə ̂mə ̂h� �l�
ə 
ə dine mən lekolə ̂
l�b�� iche. K�l m�ni nə ̂t� di bw�rn� 
ə m�ni nən̂ə ̂dine 
d�y nə ̂ul�y d�yə,̂ i y� h�r� y�r� 
ə 
un 
�b� �l� 
iyə ̂
ə 
busə ̂de, l�b�� 
iyə ̂
ə ɗ�n
 y� nə ̂piyə ̂
ə dərin
əl̂ de, 
l�b��, y�r� 
ə h�bd�, l�b�� �l� 
ə ch�y de.  
 
Gw�le �ə l�de ��b� ��m� dəmə ̂! 
K�l dine �ln� 
iyə ̂
ə əsər�
ə cendi d�r� ꞌw�cn̰�
ə m�ni. 
Y�nde d�, cendi sədə
̂ə h� ꞌyw�l�
ə n�n̰ me cendi h� 
ney�m� kəbə m��n� k�l�n
 sən̰. 
 
Wiy t�blo b�m me l�y l�kəre bo t�bəl dədə.̂ 
 

 
A. Gələ ̂
ə m�ni (tulin̰ də 1) 

1. Al m�ni nə ̂mə ̂ɗ�n
r̰�
ə pii di 
ə dine dəm� mən 
• Al 
iyə ̂di 
ə dine dəm� mən 
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• ꞌY�n̰�-lə ̂d�, ur dine di d�r� w�
ələ ̂ərmə ̂
ə m�ni 
d�y nə ̂�l
ə di, me nə ̂yər̂
ə me nə ̂doy
ə me di. 
Dine ɗ�n
r̰ə m��n� dədə y�r� di 

• T�r
in̰ pəl�l� d�nə ̂d�, w�y
ə dine b� 
ə ɗ�n
r̰ən� 
m��n� də bw�rn� 
ə 
w�le d�y di.  

2. J�n
ə m��n� də dine w�yəm 
w�le dər� mən mən 
• Gw�le d�y mən mən d�, ꞌy�
ə dine d�w� dədə 


�
� d�r� j�n
� 
w�le di. 
• Dərən̰ nə ̂piyə ̂d�, ur dine 
w�le 
ə cendi ur b�
ə 

j�n
ə di. 
• As
ə 
w�le d�y di d�� bi p�d, me ur
ə:  

I y�nde me �nə ̂ur b�nə ̂j�n
ə 
w�le di mo? 
• J�n
ə 
w�le di d�� l�dəle t�blowə.̂ 
• Cor �sə 
w�le di ɗ�n
 d�r� 
�� b� 
ə h� urə ̂

kəl�n
� ɗ�n
 som. 
• Ur
ə d�r� j�n
� 
ə 
w�le 
ə sər di. 
• Aln� y�nde 
ə 
w�le 
ə wor t� di b�� b��, me p�d 

d�, ney�mn� 
w�le jii (5) mər�. 

3. As
ə dine m��n� di d�� p�d 
• As
ə dine m��n� d�� p�d. Ur
ə 
�� b� 
ə ur b� 
ə 

kəl�n
ə 
w�le di le mo. Gə kəl�n
ən�w d�, 
meyendə 
w�le 
ə pii di t�blowə ̂b�m me j�n
ə 
ə 
dərw�y di me cor �sə
ə m��n� di d��. 

4. Dine ꞌy�də m��n� d�y dədə 
• Ur dine m��n� d�y dədə d�, 
ə ur b� 
ə chidə i 

m�n mo? K�l
ə 
ə 
�
ən� le d�r� m��n� dədə di. 
K�l m��n� dədə di bw�rn� 
ə m��n� di. 

• J�n
ə 
w�le dəw 
ə cendi ur. 

5. Asə m��n�  
• Asə m��n� y� bərmə ̂
�b� �s� so 2-5 t� de. 
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6. J�n
ə m��n� d�� 
• T�r
ən̰ d�, j�n
ə m��n� di d�� m�
tubu-lə ̂me 

ɓ�bər̰ə d�� kulə ̂d�r� s�n
� mə ̂�l nəm ɗ�n
. 
B) Gələ ̂
ə m�ni (tulin̰ də 2 me də 3 me) 
D�w� dənd�də: 20-30 minit 
K�n̰j� wun̰jə mən l�b�� sər 
ə �nə ̂h� �l�
ə. 

1. Asə m��n� y� bərmə ̂
�b� �s� m�ni-yə ̂t� de 
• Asə m��n� di d�� mən 
ə dine y� so 1-5 t� de. 

2. Wun̰jə ̂
�b� k�n̰j� mo 
• Əs
ə dine k�rtõ-mo (l�b�� m�
tubu l�b�� 

�rduw�s) 
ə mo subu (3) l�b�� wodə (4) 
ə mə ̂
piyə
̂ə pii di. 

• Ur dine: I wi yər̂ mo duw� m�n�
ə m��n� d�nə ̂di 
mo? 

• Dwe h�r� chə mo duw� j�w 
ə bor 
�ndəw lə.̂ 
• Asən� mo di d�� mən p�d me bow səwə ̂me. 
• Aln� y�nde 
ə mo 
ə wor t� di mən mən p�d. 

3. Wun̰jə ̂
ənə ̂mo 
ə budələ ̂
• K�n̰jə 
w�le 
ə pii 
ə mo 
ə mə ̂h� budəŵ wun̰jə 

nəm di. 
• Asə 
w�le 
ənə ̂m��n� dər� di me 
əl dunəm lə ̂

diyə.̂ 
• Budə mo di le l�b��, mə ̂meyendəw b�m. 
• Cor �sə 
w�le d�� 
ə dine mən dəb�n k�l�w mo 
ə 

budələ ̂di b�m. 
• Ur dine di i mo 
ə we me 
ə budəw di. 
• Cendi 
unə ̂mo 
ə l�de d�, 
əl
ə me bo
ə sədə
̂ələ.̂ 

Cw�rn� �sən� d�� bi p�d. 
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• Cendi 
unə ̂mo 
ə l�de bəd̂ə ̂d�, 
əl
ə mo 
ə cendi 
w�yəw di me w�y
ə b� mo 
ə budələ ̂d�, b� i �n̰ju 
bəd̂ə.̂ Cw�rn� �sən� 
w�le di d�� me 
əl
ə dunəm 
lə ̂diyə ̂b�� b�� d�r� y�rn� ꞌw�cn̰�n� nəm 
ə mo 
ə 
budələ ̂di. 

• Cor �l 
ə mo mən l�b�� sər 
ə ɗ�n
. 

4. Wun̰jə ̂
�b� k�n̰j� letər 
• Əs
ə dine k�rtõ 
ə lətər lə ̂di. 
• Gəl
ə dine m�
tubu də mə ̂j�n
� m��n� d�y di lə ̂

me ur
ə b� d�: I wi me yər̂ letər duw� m�n�
ə 
m��n� d�nə ̂di mo? 

• Dwe h�r� chə k�rtõ-letər duw� letər də d�� 

əndədələ.̂ 

• Asə letər me mo dər� me d�� 
ə dwe di, me bow 
səwə.̂ 

• ̩Ur dine di b� 
əlnə
̂ə me 
ə ꞌw�yn� letər b�� b�� 
də ilə ̂mo 
ə t� di d�l�wə,̂  y� t� de:  
�mmi/�-m-m-i/�mmi  

• Cor �sə mo me 
w�le d�� p�d. 
• Al y�nde 
ə k�rtõ-letər di b�� b��. 

5. Wun̰jə 
�b� ɗ�r̰� 
w�le 
• Ɓər̰ə 
w�le 
ə m��n�-lə ̂mən me j�n
əw d�� 

t�blowə.̂ 
• Ur dine nə ̂dərə
̂ə ur �l� wun̰jə di, dwe mən 
ə mo 

duw� 
ə 
w�le-yə ̂b�� b��. 
• H�wun̰ m�ktubu də k�rtõ-lə ̂l�b�� �rduw�s-lə ̂d�� 

me ꞌy�
ə dine əsər�
ələ ̂b�� b��. 
• Ur dine 
ə kər�ln� l�dən� le ɗ�r̰� 
ə 
w�le 
ə 

m��n� di l�də. W�y
ə dine nə ̂wor t� di d�r� 
w�n�
ə kw�nd�
ə di lə ̂d��. 
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• Asən� 
w�le 
ə m��n� 
ə i m�ktubu də dine 
əsər�
ələ ̂d�� kw�nd�
ə nə ̂ɗ�n
 dərə
̂ələ.̂ Ər̰ə 
�sən� 
w�le di d�� mən 
ə dine p�d. 

• Asən� 
w�le 
ə ɗ�n
 d�� d�r� d�w� də ney�mn� 
nəm. 

 
Gələ ̂
ə m��n� dədə y�r� 
ə m�ni ꞌw�cn̰� 
ə dərəm̂  
L�b� d�, metər l�y� mon
ə.̂ An̰ji wiy� mon
ə ̂di b�m 
ə 
nimi me 
ə s�bən. An̰ji s�bə mon
ə ̂
ə su
nə.̂ Də ̂w�m�n
 
mon
ə ̂kum�j-kum�j! 
 
Y�rn� m�ni nə ̂ɗ�n
 nə ̂mə ̂neyem �l
ə 
ə dine: 

• Anə ̂h� ꞌwoo m�ni me �nə ̂
�
ə lə ̂diyə,̂ l�b��,  
• �nə ̂h� y�r� m�ni mən nə ̂p�
�, l�b��  
• �nə ̂h� y�r� 
un 
�b� ꞌw�cn̰� m�ni (y� �b� busə ̂

de, l�b�� də idə sər�nd� ɗ�
n� de, ...), l�b�� 
• �nə ̂h� y�r� m�n� 
ə ji
� (y� �nten de), l�b�� 
• �nə ̂h� y�r� m�ni dundərə
̂ə nə ̂
ə 
ələn̂
 
�nd�
ə 

 
M�ni nə ̂h� �l�  
H�bde l�b�� mw�
ne Gun (
ə m�ni 

əsəwə)̂   
Dəmə ̂

Ab� ꞌwoo nimi         Ab� busə ̂                       Su
-lə ̂
Droje nə ̂dine            Ab� ɗ�n
r̰� 

m�ni               
Bəl�-lə ̂

h�bd� y�� duw�, l�b�� 
b�j�w  

Deme 
ə dwe 
ə 
m�n̰ dər� 

D�
�-lə ̂

Gən� Ab� wud� H�bd�-lə ̂
T�w�                                              Do
tər̂ Kur�-yə ̂
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B) M��n� dədə dw�y� 
ə sum 
ə bii 
ə y�� 
Gw�le 
ənə ̂m��n� 

• K�l m��n� di ꞌyw�ln�le/ ꞌyw�ln�
ə dine sədə
̂əle 
me c�. 

• Metər me kəbnə ̂m��n� di �n̰ju l�b�� 
un 
ə ɗ�n
 
kəbnə ̂pii dome 
ə h�ne kulə ̂lekolə ̂sən̰. 

• M��n� di in� i 
ə bii 
ə ɗ�n
 me 
ə cw�n�də nəm 
d�, y�rn� l�dn�le 
� nəm wun 
ə bii d�n di mo. 

• K�l m��n� di ch�rni dər� ney�mn� y� m�ktubu də 
ɓəle tuldə de mər�. 

• M��n� di me 
w�le 
ə urə ̂me d� ur i j�n
� dodə ̂
m�ktubulə ̂dome 
ə h�r� kulə ̂lekolə ̂sən̰. 

• Metər di �sə m��n� də le m�rj�w d�� pən̂
 pən̂
 
ul�y duw�lə ̂dome h�r� lekolə ̂sən̰. 

• S�n
� d� metər di cor �sə m��n� di ɗ�n
 me 
kəl�n
ə 
w�le 
ə urə ̂di le me c�. 

 

Mə ̂h� �l� i m�n mo?  (d�w� dənd�də 10-15) 
Metər u m�ktubu də m��n� ilə ̂di me �s
ə dine d��. 
Metər co səw y� 
un 
ə �sə m�ni d�r� sii ꞌyw�l� de. 

Metər ur dine di 
w�le 2 ji
� ji
� : 

1. M�n�
ə �n̰ji ilə ̂�s�lə ̂d�, ɗəbə dodə bo 
w�yni: 
«Ərmə ̂d�nə ̂d�, i n� �l�l c�
� k� mo ? » 

Dine di ərəm me cow 
w�le lə ̂diyə.̂ K�l
ə 
ə w�yn� 

w�leye me nə ̂w�yn� h�n�lə ̂bəd̂ə ̂k�w w�y
ə b� 
l�dle. 
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2. An̰ji �sn� ꞌy�n̰n� d� ur
ə 
w�le 2: 

�) Urə ̂
ə y� « In� �l�l� mo ? » I urə ̂
�b� 
y�r� ꞌw�cn̰� d�y. Cw� duw� 
ələ ̂diyə ̂d�, 
i sədə l�b�� kul�
ə. Gw�le y� « Dwe 
w�yəw �bo m�n mo ? » 

b) Urə ̂
ə y� « Ərmə ̂d�nə ̂d�, in� �l�l� 
mo ? » I urə ̂
ə cw� duw� 
ə lə ̂diyə ̂ilə ̂
m��n� dw�r̰ələ ̂bəd̂ə,̂ cw� 
ə lə ̂diyə ̂i təb� 
bəd̂ə,̂ ur
ə dine di i ərmə ̂ɓ�m dome cw� 
lə ̂sən̰. Gw�le 
ə y� « Ərmə ̂d�nə ̂d�, dwe 
di w�yəw �bo y�nde d�n� mo ? » I 
w�le 

ə urə ̂
�b� 
ələ
̂ə bərmə ̂d�r� ərmə ̂m�ni 
nə ̂�l� di. 

Metər di neyem urə ̂dine b� ərmən̂ə ̂m��n� di ꞌy�n̰� 
dər�. 

 
Ur dwe mən l�b�� dine sər 
ə kəbnə ̂m��n� d�� bi 
ə 
ərmə ̂d�y. 
 
Ur dine di 
w�le 
ə nə ̂m��n� dər�  

• I n� �l�l� m�n�
ə m��n� də k�l di lə ̂mo?  
• Anə ̂ərmə d�r� m�ni di b� �l�l� y�nde d�n� mo? 
• I m��n� 
w�le 
ə woy me ꞌyw�l�n
 n�n̰ ɗwoy b�m 

mo? 
• Gw�le 
ə t� di, ꞌyw�l�n
 n�n̰ d�n� mo? 

D�r� k�n̰j� m��n� də ꞌyol dw�y� 

• M��n� di ꞌyw�ln�
ə dine le. 
• M��n� di w�yn� i 
w�le 
ə dine ꞌocn̰əwe. 
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• K�l m��n� di 
w�le dər� l�b�� ch�rni dər� 
ɗw�yn� dine dədə
̂ə bəd̂ə.̂ 

• Gəl
ə dine d�r� m��n� d�, b� w�y i 
w�le. 
 

D�r̰� pii do: 
 

M�ni nə ̂mə ̂urnə ̂�l�
ə d�, ɗ�r̰ə le d�n/dən 
ə nə ̂dine də 
mən kulə ̂lekolə ̂l�b�� iche. M��ni k�l w�yn� i 
w�le 
ə 
�l�le 
ə n�re ꞌwocnə̰we. 

• Y� h�r� 
�b� y�r� j�m 
un de. 
• Y� m�ni nə ̂nə ̂ur b� mə ̂ꞌocn̰ə
ə de. 
• Y� m�ni 
un ur b� �l
ə de. 

Al k�l m��n� di ꞌyw�ln�
ə dine sədə
̂ə le. K�l 
ə y�rn� 
me dw�n� le me mər� bəd̂ə.̂ Y� t� de d�, m��n� di h� 
ꞌyw�l�le me kəbə dər� k�w h� w�m� bəd̂ə ̂me c�. 
 
Ɗ�r̰ə m�ktubu də ɓəle me m�ni woni j�n
� me c� l�b�� 
t�blo me l�kre me c�. 
 
Ɗ�r̰ə m�ni woni wun̰jə me c�.  
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R̰i
əm ꞌyo 
oche modlə ̂
W�l� mən r̰i
əm h� b�m s�b�lə.̂ M�n�
ə h�r� duw�lə ̂
d� �n̰ji ꞌywo 
oche m�n�
ə modlə.̂ R̰i
əm ɗəbə dodə 
mod bədə ̂me yər m�n� bər�. Ər̰ə �n̰ji w�y d�, « Yər 

oche i t� me nə ̂h� �l� i m�n mo ?  Yər m�ni nə ̂nə ̂h�  
�l�
ə me i t�: Nə ̂h� ch� nimi b�m p�d k�l� 
oche di 
dədə
̂ə pə
ən̰ me nə ̂h� w�m�
ə dəb�n w�m�ni. » 

(« Ərmə ̂d�nə ̂d� in� h� �l�l� c�
� k� mo ? ») 

R̰i
əm ɗəbə chə ̂nimi. An̰ji chə ̂nimi di, chə ̂nimi di 
nudəŵ 
ədə y� b�l de. An̰ji ꞌwocn̰ m�ni woni �l� bəd̂ə.̂ 

(« Ərmə ̂d�nə ̂d� in� h� �l�l� c�
� k� mo ? ») 

An̰ji u doche bəwə ̂me chəŵ bəd̂ə ̂d�r� nudəŵ sodə 
n�n̰e. R̰i
əm d�m ərəm 
w�le bər� me ꞌocn̰ m�ni woni 
�l� bəd̂ə.̂ An̰ji so h� 
ə nulə ̂dərəŵ d��. T� di me i 
b�mul
ə di ꞌy�n̰� dər�. R̰i
əm d� s�m�re ɓə
. An̰ji k�l 

oche m�n� d�yə.̂ 

I n� �l�l mo? 
1. R̰i
əm h� b�m d�r� n� mo ? 
2. R̰i
əm ꞌywo in� modlə ̂mo ? 
3. R̰i
əm ur b� �l 
oche di m�n mo ? 
4. R̰i
əm ur b� �l in� mo ? 
5. An̰ji ꞌywo bərmə ̂mo ? 
6. Bəd̂ə ̂d�n� mo ? 

Ərmə ̂d�nə ̂d� in� �l�l mo? 
1. R̰i
əm de h� �l� in� me h� yibə 
ə 
oche di mo ? 
2. ꞌYeni d� �nə ̂yibə 
oche i m�n mo ? 
3. R̰i
əm nul dərəŵ d�� h� nəm woy mo ? 
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