
465 Komeleyên xwendinê li hemî 
herêman ji bo xweşiya xwendinê 
kar dikin 

Zarokên hêja, 

dayik û bavên meraqdarên komeleyên xwendinê, 

saziya „Lesen“, anku xwendinê, wek hevbeşê bernameya „Kultur mirov bi hêz 

dike. Yektiyên Xwendinê“ gelek komeleyên xwendinê avakirine, taku zarok di 

dema xwe ya vala de bi xweşî berê xwe bidin xwendinê. Ji ber ku bi tenê ew 

kesê, ku bi dilxweşî bixwîne, wê karibe piştra baş bixwîne û şansên wî bo 

serkeftinê di dibistanê û kar de hebin. Çalakiyên serincrakêş û xeyalfireh, 

alavên media yên corbecor û hevalên nû li komeleyên xwendinê li benda we 

ne. Em hêvî dikin, ku hun rûpelê paşê yê vê belavokê bi dilxweşî tije bikin û bi 

hêviya hevdîtineke nêzîk li komeleya xwendinê! 

Sabine Uehlein  

Rêvebira giştî ya bernameyan 

 Stiftung Lesen 

KOMELEYA XWENDINÊ ÇI YE? 

Joreke rengareng hatiye xemlandin 

Zarokên temenê wan ji 6 heta 12 salan dikarin di komeleyên xwendinê de 

xweştirîn pirtûkên xwe yên nû, kovaran, leystokan û her dem tiştên nû peyda 

bikin.  

Hebûna kenaba û çewalên rûniştinê dihêlin, ku zarok bi 

xweşiya cih bihisin û refikên pirtûkan dilê wan ji bo lêgerînê 

û bi emanet birina pirtûkan xweş dike. 

Komeleyên xwendinê li wan cihan e, ew cihên, ku zarok dema 

xwe ya vala lê derbas dikin: li dibistanên tevahiya rojê, 

pirtûkxaneyan û saziyên gencan û li gelek cihên din. 

PIŞTEVANIYA 
XWENDINÊ 

Ji bo pêzanînên bihtir: 

www.leseclubs.de 

KOMELEYA XWENDINÊ YA NÊZÎKÎ MIN LI KU DERÊ YE?

Mohr 

www.leseclubs.de 

ÇI LI KOMELEYA XWENDINÊ DIBE? 

Çalakiyên li gel guhdanê ji 
bo piştevaniya xwendinê 

Heftiyê gelek caran çalakiyên dema vala bi alavên media yên 

corbecor têne encamdan – ji demên xwendina bi dengê bilind 

bigire, heta bigihîje dirustkirina rêzefilmên bi deng û 

huneriya kaxezan. 

Ev çalakiyên li komeleyên xwendinê ji aliyê karmendên 

pisporiya perwerdeyî û ji aliyê bihtir ji 1.000 serperiştên 

xwebexş yên komeleyên xwendinê têne cîbecêkirin. 

ÇI SÛD JI KOMELEYA XWENDINÊ HEYE? 

Serperiştên komeleyên xwendinê bala wan dikişîne, ku dema zarok bi 

berdewamî beşdar bibin, êdî roj bi roj kêfa wan bihtir ji xwendina 

pirtûkan ya bi hev re tê, û bi vî hawî kesên di xwendinê de lawaz jî wisa 

bi ceger dibin, ku di nava koma komeleya xwendinê de bi dengekî bilind 

bixwînin. 

 Bi rêya karê domdirêj li gel zarokan, mirov guhertinan di danûstandina wan 

ya civakî de, xatirgirtina wan ji hev re û hem başbûna danûstandina wan ya 

rêzdarî bi hev re, dibîne. 

JÎNGEHA JIYANA MIN KOMELEYA XWENDINÊ YE ! 
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LI KOMELEYA XWENDINÊ EV IN … 

Nav: 

Navê komeleya min ya xwendinê: 

Temen: 

Dem, mohr, îmze 

Wêneyê min 




