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መግቢያ 
 

 

ይህ የተጨማሪ ምግብ ማሰሌጠኛ የተዘጋጀው በዲሰሳ ጥናት፣ ከሁሇት አመት በታች ያለ 
ህጻናት አመጋገብ ዙርያ በታተሙ ጹህፎች የታየዉን እና በጤና ባሇሙያዎች የተገሇጸዉን  
ክፍተት ሇመሙሊት  ነዉ፡፡ ህጻናት በመጀመሪያዎቹ ስዴስት ወራት በተገቢዉ መንገዴ የጡት 
ወተትን ብቻ ከተመገቡ ብዙዉን ጊዜ ጤናማ ይሆናለ፡፡ የምግብ እጥረት እና ያሇመጣጠን 
ችግር በብዛት የሚከሰተዉ ህጻናት የጡት ወተት ብቻ ከመመገብ ከእህሌ ወይም ከስራሰር 
የተዘጋጀ አጥሚት በጡጦ ወዯ መመገብ ሲሸጋገሩ ነዉ፡፡ ይህ ዯግሞ ጉዲት ሇተጨማሪ ጉዲት 
እና ሇተቅማጥ በሽታ ያጋሌጣቸዋሌ፡፡ በተሇምድ የሚዘጋጁ የህጻናት ምግቦች አብዛኛዉን ጊዜ 
ከእህሌ ወይም ከስራሰር የሚሰሩ አጥሚቶች ናቸዉ፡፡ እንኚህ ምግበች በዉስጣቸዉ የሚይዙት 
የንጥረ ነገር እና የሀይሌ መጠን ሇህጻናቱ አካሊዊ እና አዕምሮአዊ እዴገት ከሚያስፈሌጋቸዉ 
ያነሰ ነዉ፡፡ ተጨማሪ ምግብ እንዯ ስጋ፣ ድሮ ወይም እንቁሊሌ የመሳሰለ የእንስሳት ተዋጾዎችን 
መያዝ አሇበት፡፡ እነኚህ ምግቦች አካሊዊ እና አዕምሮአዊ እዴገት ያፋጥናለ እንዱሁም በተሇይ 
በመጀመሪያዎቹ ሁሇት አመታት መቀንጨርን ይከሊከሊለ፡፡ ነገር ግን በተሇያዩ አስተሳሰቦች 
ምክንያት እንኚህ ምግቦች ሇህጻናት አይሰጡም፡፡ ይህ የማሰሌጠኛ ማኑዋሌ የተዘጋጀዉ 
በተጨማሪ ምግብ ዙሪያ ቁሌፍ በሆኑ ጉዲዮች ዙሪያ የጤና ባሇሙያዎችን እዉቀት ሇማሻሻሌ 
እና የማህበረሰቡን የተጨማሪ ምግብ ስርአት ሇመቀየር እንዱችለ የሚረዲቸዉን የማግባባት እና 
የምክክር ክህልት ሇመጨመር ነዉ፡፡ይህ የተጨማሪ ምግብ ማሰሌጠኛ ማኑዋሌ ተያያዥ የሆነ  
ማጣቀሻ መጽሀፍ እና ሇመጠቀም ቀሊሌ የሆነ የተናጣሌ ተግባቦት መሳሪያ ያሇዉ ነዉ፡፡  

 
የማሰሌጠኛ ማኑዋለ አዘገጃጀት 
ይህ የማሰሌጠኛ ማኑዋለ 11 ክፍልች ያለት ሲሆን የተጨማሪ ምግብ ዓሊማዎችን ሇማሳካት 
የተዘጋጀ ነዉ፡፡ መግቢያዉ ተገቢ አመጋገብ በተሇይ በመጀመሪያዎቹ ሁሇት አመታት ሇምን 
አስፈሊጊ ሆነ? የሚሇዉን በመግሇጽ ይጀምራሌ፡፡ እያንዲንደ ክፍሇ ጊዜ ዓሊማ፣የሚፈጀዉ 
ጊዜ፣ሇስሌጠናዉ የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች፣የስሌጠናዉ ዘዳ፣የክፍሇ ጊዜዉ ተግባሮች እና 
ሇስሌጠናዉ የሚያገሇገሌ ማስጣወሻ ይዟሌ፡፡ በዚህ ማኑዋ የተካቱት ተገቢ የአመመጋጋብ 
ስርአቶች ከጡት ሇሚጠቡ ህጻናት የተጨማሪ ምግብ መመሪያ (Guiding Principles for 

Complementary Feeding of the Breastfed Child1) እና ከኢትዮፕያ ከሁሇት አመት በታች የሆኑ 
ህጻናት አመጋገብ ስትራቴጂ (Ethiopian National Strategy for Infant and Young Child 

Feeding) የተወሰደ ናቸዉ፡፡ ከጠቀሚ የአመጋገብ ስርዓት ቁሌፍ መሌክቶች ዉስጥ ከስዴስት 
እስከ ሃያ አራት ወር ሊለ ህጻናት ተጨማሪ ምግብ ስሌመስጠት የሚገሌጹት በዚህ ማናዋሌም 
እንዯቁሌፍ መሌክቶች ተቀምጠዋሌ፡፡  
 

1 Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed Child. 2003, PAHO/WHO 



6 

የስሌጠና ዘዳዎች 

በዚህ የተጨማሪ ምግብ ማሰሌጠኛ ማኑዋለ ሇአዋቂዎች የሚሆኑ እና በስሌጠናዉ ወቅት 
የሚያገሇግለ የተሇያዩ የስሌጠና ዘዳዎችተጠቀሰዋሌ፡፡ እያንዲንደን ክፍሇ ጊዜ እንዳት 
ማሰሌጠን እንዯሚቻሌ ሇማወቅ እንዱረዲ የተግባራት መመሪያ በሳጥን ዉስጥ ተጽፍ ይገኛሌ፡፡ 
በስሌጠናዉ  የተካተቱት የስሌጠና ዘዳዎችየሚከተለት ናቸዉ 

 

 

ሇስሌጠናዉ የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች 

ሇስሌጠናዉ እንዯ ማርከር፣ፈሉፕ ቻርት፣መሇጠፊያ ፕሊስተር፣የምክክር ካርዴ፣የማሰሌጠኛ 
ማኑዋሌ እና የምግብ አዘገጃጀት መመሪያ የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች ናቸዉ፡፡ ሇስሌጠናዉ 
የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶችን አስመሌክቶ ተጨማሪ ማብራሪያ በየክፍሇ ጊዜዉ ይገኛሌ፡፡  

የግምገማና ምዘና ዘዳዎች 

የሚከተለት የስሌጠና መገምገሚያ ዘዳዎች ናቸዉ 

 ቅዴመ፣ዴህረ ሙከራ ጥያቄዎች  
 የእያንዲንደ ክፍሇ ጊዜ ምሌከታ  
 የስሌጣኞች ግብረ መሌስ  
 ዕሇታዊ ግምገማ እና ክሇሳ 
 በስሌጠናዉ መጨረሻ የሚዯረግ ግምገማ   
 ተሳታፊዎች ከስሌጠናዉ ሇማግኘት የጠበቁትን ማግኘታቸዉን ማረጋገጥ  

አጠቃሊይ የስሌጠናዉ ዓሊማ 

በዚህ ስሌጠና መጨራሻ ሊይ ተሳታፊዎች 
 

1. ተገቢ ተጨማሪ ምግብ ሇምን እንዯሚያስፈሇግ ይረዲለ እንዱሁም የተጨማሪ ምግብ 
ባህሪያትን መዘርዘር ይችሊለ፡፡ 

2. የማግባባያ ክህልትን በመጠቀም ቁሌፍ የተጨማሪ ምግብ መሌክቶችን 
ሇእናቶች፣አሳዲጊዎች፣ቤተሰቦች እና የማህበረስብ አባሊት ማስተሊሊፍ ይችሊለ፡፡  

3. እናቶችን መመከር እና ላልች የቤተሰብ እና የማህበረሰብ አባሊትም ተገቢ የተጨማሪ 
ምግብ ስርአትን እንዱከተለ ሇማዴረግ መዯራዯር ይችሊለ፡፡  

4. ትክክሇኛ የተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀትን ሇእናቶች እና አሳዲጊዎች ሰረተዉ ማሳይት 
ይችሊለ፡፡  

 ገሇጻ እና ዉይይት      
 የቡዴን ዉይይት  
 አስመስል መጫወት  

 

 የመስክ ጉቡኝት   
 ሀሳብ ማመንጨት 
 ሰርቶ ማሳየት 
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            የስሌጠናዉ ይዘት እና መርሃ ግብር 

ከ6 እስከ 24 ወር ዕዴሜ ያለ ህጻናት የተጨማረ ምግብ  ስሌጠና ይዘት እና መርሃ ግብር 

ክፍሇ ጊዜ  ርዕስ የሚፈጀዉ ጊዜ 

የስሌጠና ቀን 1 
ክፍሇ ጊዜ 1 መግቢያ፣ ተሳታፊዎች ከስሌጠናው ምን 

ይጠብቃለ፣ የቅዴመ ሙከራ ጥያቄዎች እና 
የስጠናው ዓሊማ 

1 ሰዓት ከ30 ዯቂቃ 

ክፍሇ ጊዜ 2 ተጨማሪ ምግብ 1 ሰዓት 

ክፍሇ ጊዜ 3 ተጨማሪ ምግብን መመገብ 

3.1 የተሇያዩ የተጨማሪ ምግብ አይነቶች 

3.2: የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ወፍረት 

 

3 ሰዓት 

1 ሰዓት 

ክፍሇ ጊዜ 4 ተጨማሪ ምግብ በቀን ስንት ጊዜ እና በምን ያህሌ 
መጠን መሰጠት አሇበት 

1 ሰዓት 

ክፍሇ ጊዜ 5 በትዕግስት መመገብ 1 ሰዓት 

ክፍሇ ጊዜ 6 የታመሙ እና በማገገም ሊይ ያለ ህጻናት አመጋገብ 1 ሰዓት 

 
 

ዕሇታዊ ግምገማ:- Mood Meter  

የስሌጠና ቀን 2 

ክፍሇ ጊዜ 7 ተጨማሪ ምግብን በንጽህና ማዘጋጀት እና በተገቢ 
ሁኔታ ማስቀመጥ 

40 ዯቂቃ 

ክፍሇ ጊዜ 8 የተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀትን ሰርቶ ማሳየት 2 ሰዓት 

ክፍሇ ጊዜ 9 ምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ 3 ሰዓት ከ30 ዯቂቃ 

ክፍሇ ጊዜ 10  1 ሰዓት 

ክፍሇ ጊዜ 11 የመስክ ጉብኝት እና ግብረ መሌስ 3 ሰዓት 

 ዕሇታዊ ግምገማ:- Mood Meter  



8 

 

የስሌጠና ቀን 3 

ክፍሇ ጊዜ 12 የዴርጊት መርሀ ግብር  ማዘጋጀት 1 ሰዓት 

 

 

ዴህረ ሙከራ ጥያቄዎች 

ዕሇታዊ ግምገማ:- Mood Meter 

በስሌጠናዉ መጨረሻ የሚዯረግ ግምገማ  
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መግቢያ 
 
በዚህ ክፍሇ ጊዜ ተሳታፊዎች እርስ በርሳቸው እና ከአመቻቹ ጋር ይተዋወቃለ፡፡ ተሳታፊዎች 
ስሇተጨማሪ ምግብ ያሊቸው እውቀት ይገመገማሌ እንዱሁም ከስሌጠናው ሇማግኘት 
የሚጠብቁትን እውቀት አስመሌክቶ ውይይት ይዯረግ እና ከስሌጠናው ዓሊማ ጋር ይነጻጸራር፡፡ 
 
የክፍሇ ጊዜዉ ዓሊማዎች 
ይህ ክፍሌ ሲያሇቅ ተሳታፊዎች 
 

1.  ላልች ተሳታፊዎችና አመቻቾችን በስም መጥራት ይጀምራለ፡፡ 
2.  ከሁሇት ዓመት በታች ያለ ሌጆችን አመጋገብ በተመሇከተ የተሳታፊዎችን ጠንካራ እና 

ዯካማ ጎን በቅዴመ ሙከራ ጥያቄዎች አማካኝነት ይሇያለ፡፡ 
3. ከስሇጠናው የሚጠብቁትን ነገር አስመሌክቶ ይወያያለ ከስሌጠና ዓሊማ ጋርም 

ያነጻጽሩታሌ በተጨማሪም ቅዴሚያ ወይም ትኩረት ሉሰጣቸዉ የሚገባቸዉን ጉዲዮች 
ይሇያለ፡፡ 

4. ከሁሇት ዓመት በታች ያለ ሌጆችን አመጋገብ በተመሇከተ በስሌጠናው የተካተቱ ክፍሇ 
ጊዜዎችን፣ የሚወስደት ጊዜ ይመሌከቱና የስሌጠና ጊዜ ዯምቦችን ያወጣለ፡፡ 

 
የክፍሇ ጊዜዉ ተግባራት እይታ 
 
ተግባር  1.1 የተሳታፊዎች ትውውቅ  
ተግባር  1.2 የቅዴመ ሙከራ መጠይቅ 
ተግባር  1.3  
ተግባር   1.4                         

ተሳታፊዎች ከስሌጠናው ምን ይጠብቃለ 
የስሌጠና ጊዜ ዯንቦችን ማውጣት 
 

የሚፈጀዉ ጊዜ፡- 1 ሰዓት ከ30 ዯቂቃ  
 
የስሌጠናው ዘዳ፡- የቡዴን ውይይት፣ ሃሳብ ማቅረብ እና መወያየት እና ሀሳብ ማመንጨት 
 

ክፍሇ ጊዜ 1 

መግቢያ፣ ተሳታፊዎች ከስሌጠናው ምን ይጠብቃለ፣ የቅዴመ ሙከራ ጥያቄዎች እና 
የስጠናው ዓሊማ  
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ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች 
 ፍሉፕ ቻርት 
 መሇጠፊያ ፕሊስተር 
 ማርከር 
 የተሳታፊዎች ፎሌዯር 
  የቅዴመ ሙከራ መጠይቅ 
 በትንሽ ወረቀቶች ሊይ የተጻፉ መሇያ ቁጥሮች 
 

ቅዴመ ዝግጅት 
 ፍሉፕ ቻርት፣ ማርከር እና በቂ የቅዴመ ሙከራ መጠይቅችን ማዘጋጀት   
 የፈተና መሇያ ቁጥሮቸን በትንሽ ወረቀቶች ሊይ መጻፍ 
 የክፍሇ ጊዜዉን ዓሊማ በፍሉፕ ቻርት ሊይ መጻፍ 
 የስሌጠናዉን ዓሊማ በፍሉፕ ቻርት ሊይ መጻፍ  
 የተጨማሪ ምግብ ማጣቀሻ መጽሏፍ ማዘጋጀት 
 የስሌጠናው ይዘትና መርሏ ግብር የያዘ ጽሁፍ ማዘጋጀት 
 

ዓሊማ 1 ፡- ተሳታፊዎችን እና አመቻቾችን በስም መጥራት መጀመር 
 
ተግባር 1.1፡- የተሳታፊዎች ትውውቅ  
 
የስሌጠናው ዘዳ፡- የቡዯን ስራ 
የተግባር መመሪያ 

1. ተሳታፊዎች ጥንዴ ጥንዴ በመሆን ከዚህ በፊት ከማያቁት ሰዉ ጋር እንዱተዋወቁ 
መንገር፡፡ 

2. ተሳታፊዎች የሚከተለትን መረጃዎች እንዱሇዋወጡ መንገር 

 ስም 

 የት እንዯሚሰራ/እንዯምትሰራ 

 የስራ ሀሊፊነት 

 የሚወደትን ነገር (ሆቢ) 

 ከህጻናት ጋር በተያያዘ ሌምዴ አሊቸዉ ወይስ የሊቸዉም 

3.አንዯኛዉ ተሳታፊ ላሊኛዉን ተሳታፊ እንዱያስተዋውቅ ማዴረግ 
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ዓሊማ 2፡- ተሳታፊዎች ከስሌጠናው ስሇሚጠብቁት ነገር መወያየት እና ከስሌጠናው ዓሊማ ጋር    
ማነጻጸር እንዱሁም ቅዴሚያ እና ትኩረት የሚያስፈሌጓቸውን ጉዲዮች መሇየት  
 
ተግባር 1.2፡- ተሳታፊዎች ከስሌጠናው የሚጠብቁትን ነገር ማወቅ  
 
የስሌጠናው ዘዳ፡- ውይይት  

 
ዓሊማ 3፡- ተሳታፊዎች ከሁሇት ዓመት በታች ያለ ሌጆችን አመጋገብ በተመሇከተ ያሊቸውን 
ጠንካራ ጎን እና ክፍተት መሇየት፡፡ 
 
ተግባር 1.3፡-የቅዴመ ሙከራ ጥያቄዎች  
 
የስሌጠናው ዘዳ፡- የቅዴመ ሙከራ ጥያቄዎች 
 

የተግባር መመሪያ 

1. ሇተሳታፊዎች የቅዴመ ሙከራ ጥያቄዎቹ እነሱን ሇመገምገም ወይም ሇነሱ ውጤት 
ሇመስጠት ሳይሆን ተጨማሪ ምግብን በተመሇከተ ያሇውን ክፍተት ሇመረዲት እንዯሆነ 
ማስረዲት 

2. ተሳታፊዎች የመሇያ ቁጥር ከቦርሳ ውስጥ በመዉሰዴ የፈተናው የመጀመሪያ ገጽ ሊይ 
እንዱጽፉ መጠየቅ፡፡ ከስሌጠናው በኋሊ ሇሚሰጧቸው ጥያቄዎችም የመሇያ ቁጥሩን 
እንዱያስታውሱ  መንገር፡፡ 

3. የቅዴመ ሙከራ ጥያቄዉን መስጠት እና አሞሊለን ማስረዲት፡፡ 

4. ሇመጨረሽ 30 ዯቂቃ እንዯተሰጣቸው  መንገር፡፡ 

5. የቅዴመ ሙከራ መጠይቁን በቶል ማረም እና በስሌጠናው ጊዜ ሉተኮሩባቸው የሚገቡ 
ነጥቦችን መሇየት፡፡ 

6. ውጤቱን ከነመሇያ ቁጥሩ በሻይ ሰዓት በመሇጠፍ ተሳታፊዎች ከስሌጠናው በፊት ያሊቸውን 
እውቀት እና ክፍተት እንዱያዩ ማዴርግ፡፡ 

የተግባር መመሪያ 

1. ተሳታፊዎች ከስሌጠናው ምን እናገኛሇን ብሇዉ እንሚያስቡ መጠየቅ፡፡   

2. ሇእያንዲንደ ሰሌጣኝ አንዴ አንዴ ካርዴ መስጠት እና ያሰቡትን በካረደ ሊይ እንዱጽፉ 
መንገር፡፡ 

3. ካርድችን መቀበሌ እና ካርድቹ ሊይ የተጻፈዉን ጮክ ብል በማንበብ ግዴግዲ ሊይ 
መሇጠፍ፡፡  

4. ከተሳታፊዎች ጋር በመወያየት ተቀራራቢነት ያሊቸዉን ሀሳቦች አንዴ ቦታ ማሰባሰብ፡፡   
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ዓሊማ 4፡- በስሌጠናው ዓሊማ ዙሪያ ዉይይት ማዴረግ፣ ተሳታፊዎች ከስሌጠናዉ ከሚጠብቁት 
እዉቀት ጋር ማናጻጸር እና ትኩረት ወይም ቅዴሚያ የሚሰጣቸዉን ጉዲዮች መግሇጽ 
 
ተግባር 1.4፡- በስሌጠናው ዓሊማ ዙሪያ ዉይይት ማዴረግ፣ ተሳታፊዎች ከስሌጠናዉ 
ከሚጠብቁት እዉቀት ጋር ማናጻጸር እና ትኩረት ወይም ቅዴሚያ የሚሰጣቸዉን ጉዲዮች 
መግሇጽ 
 
የስሌጠናው ዘዳ፡- ገሊጻ እና ዉይይት 
የተግባር መመሪያ 

1. የስሌጠናውን ዓሊማ ማስተዋወቅ (የእያንዲንደን ክፍሇ ጊዜ ዋና ዋና ዓሊማ ቀዯም ብል 
በፍሉፕ ቻርት ሊይ በተዘጋጀው መሰረት)፡፡ ቀጥል የስሌጠናውን ዓሊማ ተሳታፊዎች 
ከስሌጠናዉ ከሚጠብቀት ነገር ጋር ማነጻጻር፡፡  

2. አመቻቹ ተሳታፊዎችን ሉያነቃቁ የሚችለ ነጥቦችን ያነሳሌ 

 በምትኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥ ሇውጥ ማምጣት ትችሊሊችሁ! 

 ከዚህ ስሌጠና በምታገኙት እውቀት እና ክህልት በመጠቀም ሌትጫወቱት የሚገባ 
ሚና አሊችሁ በማህበረሰባችሁ ውስጥ ያለትን እናቶች፣ ሌጆች እና ቤተሰቦቻቸውን 
ትረዲሊችሁ! 

 ብቃት እና ሃይሌ እንዲሊችሁ እንዱሰማችሁ እንፈሌጋሇን ምክንያቱም 
በማህበረሰባችሁ ውስጥ ቁሌፍ የሆነ ሚና አሊችሁ፡፡ እናቶች፣ ሌጆች እና 
ቤተሰቦቻቸው ጤናማ ይሆናለ 

 ተሳታፊዎች ከስሌጠናው የሚጠብቁት ነገር እና የስሌጠናው ዓሊማ ስሌጠናው 
በሚሰጥባችዉ ቀናት በሞሊ እንዱታይ ማዴረግ ፡፡ 
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ዓሊማ 5፡- የስሌጠናው ይዘትና መርሏ ግብር ማሳየት እና የስሌጠና ዯንብ ማዉጣት 
 
ተግባር 1.5፡- የስሌጠና ጊዜ ዯንቦች  
 
የስሌጠናው ዘዳ፡- ገሊጻ እና ዉይይት 
የተግባር መመሪያ 

1. የስሌጠናው ይዘትና መርሏ ግብር ማሳየት እና በስሌጠናው ወቅት ሉከበሩ የሚገባቸውን 
ዯንቦች እንዱናገሩ መጠየቅ፡፡ 

2. የተስማሙበትን ዯንቦች ከተሳታፊዎች መሃሌ አንዴ ሰው በፍሉፕ ቻርት ሊይ እንዱጽፍ 
ማዴረግ፡፡ 
 

    የሚከተለት ነጥቦች የስሌጠናዉ ዯንብ ሉሆኑ ይችሊለ፡- 

 ማዲመጥ 
 ንቁ ተሳትፎ ማዴረግ  
 የእያንዲንደን ሰው ሃሳብ እና ሌምዴ 

ማክበር 
 ትክክሇኛ እና ስህተት የሆነ ሀሳብ 

አሇመኖሩን መረዲት  
 ጥያቄ መጠየቅ 
 የግሌ ምሳላዎችን ማካፈሌ 
 

3. ዯንቦቹን የሚታይ ቦታ ሊይ መሇጠፍ፡፡ 

4. ክፍሇ ጊዜውን ማጠቃሇሌ፡፡  

 ስሌጠናውን እንዳት በስራ ሊይ 
ማዋሌ እንዯሚቻሌ ማሰብ 

 በሰዓት መገኘት 
 በጋራ ውይይት ወቅት ሁለም 

የመናገር ዕዴሌ እንዱኖረው 
ማዴረግ 

 ሰው በሚያወራበት ሰዓት 
ዓሇማቋረጥ 

 ተንቀሳቃሽ ስሌክን መዝጋት  
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የቅዴመ ሙከራ ጥያቄዎች 
 
ሇተሳታፊዎች፡- እነዚህ ጥያቄዎች የተዘጋጁት ተጨማሪ ምግብን በተመሇከተ ያሇውን ክፍተት 
ሇመሇየት ነው፡፡  የሚዯረጉት ጥረቶች በሙለ እነኚህን ክፍተቶች በመሙሊት አገሌግልት 
አሰጣጡን ሇማሻሻሌ ይሆናሌ፡፡ መሇያ ቁጥራችሁን ብቻ ጻፉ፡፡ ስም መጻፍ አይጠበቅባችሁም፡፡ 

መሇያ ቁጥር______________ 

 
ክፍሌ1፡-በተሰጠው ቦታ ሊይ እውነት፣ሀሰት ወይም አሊውቅም በማሇት የ “X” ምሌክት ያዴርጉ 

 ጥያቄዎች እውነት ሀሰት አሊውቀውም 

1 ከስዴስት ወር በኋሊ የጡት ወተትን ብቻ 
መመገብ የሌጁን ፍሊጎት በበቂ ሁኔታ 
ሉያሟሊ አይችሌም፡፡ 

   

2 የምግብ ዕጥረት እና አሇመመጣን 
የአንዴ አመት ህጸን ሊይ የሚያስከትሇው 
ጉዲት የሶስት ዓመት ህጻን ሊይ 
ከሚያስከትሇው ጉዲት የከፋ ነው፡፡ 

   

3 በመጀመሪያዎቹ ሁሇት ዓመታት 
በምግብ ዕጥረት እና አሇማመጣጠን 
የሚከሰቱ ጉዲቶች ሇማስከተሌ 
አይቻሌም፡፡ 

   

4 አንዴ ህጻን ስዴስት ወር ሲሆነው 
ሌመው የተፈጩ ሇስሊሳ ምግቦችን 
ሇመብሊት አይችሌም፡፡ 

   

5 እናት በማትኖርበት ወቅት በጡጦ 
መመገብ የተሻሇ ዘዳ ነው፡፡ 

   

6 ህጻናት ስዴስት ወር ሳይሆናቸው በፊት 
ጥማቸውን ሇማርካት ውሃ መስጠት 
ያስፈሌጋሌ፡፡ 

   

7 ተቅማጥ ሇያዘው ህጻን  ተጨማሪ ፈሳሽ 
ነገር መስጠት ተቅማጥን ያባብሳሌ፡፡ 

   

8 ከታናሽ እህት ይሌቅ አዋቂዎች ህጻናትን 
እንዱመገቡ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

   

9 የአብሽ ውሃ እና ቀጭን አጥሚት 
መመገብ ህጻናት ጤናማ እንዱሆኑ 
ያዯርጋሌ፡፡ 

   

10 ሇ6 ወር ህጻን ከቀጭን አጥሚት ይሌቅ 
ሊሊ ያሇ ወፍራም ገንፎ የተሻሇ ነው፡፡ 
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ክፍሌ 2፡- ከተቀመጡት አማራጮች ውስጥ ትክክሇኛውን መሌስ/መሌሶች ይክበቡ 
 
1. ከሚከተለት ሀረጎች ውስጥ “ተጨማሪ ምግብን” በዯንብ የሚገሌጸው የቱ ነው? 

ሀ/  አራት ወር ሊይ አጥሚት መጀመር 
ሇ/  አራት ወር ሊይ ወፈር ብሇዉ ሇስሇስ ያለ ምግቦችን መጀመር 
ሏ/ ስዴስት ወር ሊይ ከጡት ተጨማሪ ወፈር ብሇዉ ሇስሇስ ያለ ምግቦችን  መስጠት 
መ/ ስዴስት ወር ሊይ ጡትን ትቶ ወፈር ብሇዉ ሇስሇስ ያለ ምግቦችን  መስጠት 
 

2. ህጻናት ስንት ዓመት እስኪሆናቸው ጡት መጥባት አሇባቸው? 

ሀ/  ሇመጀመሪያዎቹ ሁሇት ዓመታት ብቻ 
ሇ/  ሇመጀመሪያዎቹ ሁሇት ዓመታት እና ከዚያ በሊይ 
ሏ/ ሇመጀመሪያዎቹ ስዴስት ወራት 
መ/ ሇአንዴ ዓመት 
ሠ/ አሊውቅም 

 
3. ከሚከተለት ምግቦች ውስጥ የትኞቹን ሇህጻናት ገንፎ በሚዘጋጅበት ጊዜ መጨመር 

ይቻሊሌ? 

ሀ/  እንቁሊሌ 
ሇ/  ወተት 
ሏ/  የዯረቀ ስጋ ደቄት 
መ/  ከሊይ የተዘረዘሩትን በሙለ 
ሠ/  መሌሱ አሌተሰጠም 
 

4.  የህጻናት ገንፎ ውስጥ ሌዩ ሌዩ ምግቦችን ሇመጨመር የሚያስፈሌገውን ገንዘብ ማዘጋጀት 
የማን ሃሊፊነት ነው? 

ሀ/  የእናቶች 
ሇ/  የአባቶች 
ሏ/  የእናቶች/የአሳዲጊዎች/የአባቶች 
መ/  የጤና ባሇሙያዎች 
 

5.  ከ12 ወር እስከ 24 ወር ዕዴሜ ክሌሌ ውስጥ ያለ ህጻናት በቀን ሇምን ያህሌ ጊዜ 
ተጨማሪ ምግብ መመገብ ያስፈሌጋቸዋሌ? 

ሀ/  3 ሙለ የቡና ሲኒ እና አንዴ መክሰስ 
ሇ/  2 ሙለ የቡና ስኒ እና ሶስት መክሰስ 
ሏ/ 4 ሙለ የቡና ስኒ እና ከ አንዴ እስከ ሁሇት መክሰስ 
መ/  አሊውቅም
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6. የተጨማሪ ምግብን ይዘትን በምን መንገዴ ሇማሻሻሌ ይቻሊሌ? 

ሀ/  ገንፎ ሲዘጋጅ የሚጨመረውን ውሃ በወተት መተካት 
ሇ/  ቅቤ ወይም ዘይት ገንፎው ሊይ መጨመር  
ሏ/  የተፈጨ አትክሌት እና እንዯ ስጋ ወይም አሳ ያለ የእንሰሳት ተዋፅዎችን  መጨመር  
መ/  መሌስ የሇውም 
ሠ/  በ ሀ፣ ሇ እና ሏ መሰረት ሉሻሻሌ ይችሊሌ 
ረ/  አሊውቅም 
 

7. ከሚከተለት ቅዯም ተከተልች ዉስጥ ከእናቶች ወይም ከአሳዲጊዎች ጋር ስሇተጨማሪ 
ምግብ ተመካክሮ ስምምነት ሇመዴረስ የሚረዲው ትክክሇኛ ቅዴመ ተከተሌ የቱ ነው? 

ሀ/  መጠየቅ፣ ሰሊምታ መስጠት፣ መወያየት፣ ማዲመጥ፣ መሇየት፣ መምከር፣ መስማመት 
እና ቀጠሮ መስጠት 
ሇ/  ሰሊምታ መስጠት፣መጠየቅ፣ ማዲመጥ፣ መሇየት፣ መወያየት፣ መምከር፣ መስማማት 
እና ቀጠሮ መስጠት  
ሏ/  መምከር፣ መስማማት፣ መጠየቅ፣ ሰሊምታ መስጠት፣ መወያየት፣ ማዲመጥ፣ 
መሇየትና ቀጠሮ መስጠት 
መ/  መወያየት፣ ማዲጥ፣ መሇየት፣ መምከር፣ መስማማት፣መጠየቅ፣ ሰሊምታ መስጠት 
እና ቀጠሮ መስጠት 
 

8. የታመሙ ህጻናትን አመጋገብ በተመሇከተ ትክክሇኛ ያሌሆነዉ አረፍተ ነገር የቱ ነው? 

ሀ/  ህጻኑ ሲታመም ፈሳሽ ነገሮችን በዯንብ መስጠት ያስፈሌጋሌ፡፡ 
ሇ/  የታመሙ ህጻናት የምግብ ፍሊጎ ስሇማይኖራቸው ወፈር ብል ሇስሇስ ያሇ ምግብን 
መመገብ አያስፈሌግም፡፡  
ሏ/  ሁለም መሌስ ይሆናሌ፡፡ 
መ/  አሊውቅም 
 

9. ከሚከተለት ውስጥ ሇህጻን ሌጅ የሚሆን የገንፎ ደቄት ሇማዘጋጀት የሚመከረው የቱ ነው? 

ሀ/  ገብስ፣ ጤፍ፣ ስንዳ እና በቆልን ማዯባሇቅ 
ሇ/  ገብስ፣ ቀይ ጤፍ እና ስንዳን ማዯባሇቅ  
ሏ/  ገብስ፣ ሽንብራ፣ ስንዳ እና ምስርን ማዯባሇቅ 
መ/  ሁለም መሌስ ይሆናሌ 
ሠ/  አሊውቅም 
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መግቢያ 
 
ይህ ክፍሌ ጡት ማጥባትን የመቀጠሌ ጥቅም እና ተጨማሪ ምግብን የመጀመሪያ ትክክሇኛ 
ዕዴሜ ስንት መሆን እንዲሇበት ያሳውቃሌ፡፡  በተሳታፊዎች አካባቢ ስሊሇው የተጨማሪ ምግብ 
አመጋጋብ እና አዘገጃጀት፣ ተጨማሪ ምግብ በቶል ወይም ዘግይቶ ቢጀመር ስሇሚያስከትሇዉ 
ጉዲት፣ ተጨማሪ ምግብ መቼ መጀመር አሇበት የሚሇዉን አስመሌክቶ እና ሇእናቶች ወይም 
ሇአሳዲጊዎች መገሇጽ ስሊሇባቸዉ ቁሌፍ ተግባራት ዉይይት ይዯረጋሌ፡፡ 
 
የክፍሇ ጊዜው ዓሊማ 
 
ይህ ክፍሇ ጊዜ ሲያሌቅ ተሳታፊዎች 

1. ተገቢ አመጋገብ እና እንክብከቤ ማዯረግ በተሇይ በመጀመሪያዎቹ ሁሇት አመታት ሇምን 
አስፈሊጊ እንዯሆነ ይረዲለ፡፡ 

2. የተጨማሪ ምግብን ጥቅምን ማስረዲት ይችሊለ::  
3. ጡት ማጥባትን የመቀጠሌ ጥቅምን ማስረዲት ይችሊለ፡፡ 
4. ተጨማሪ ምግብ መቼ መጀመር አሇበት የሚሇዉን ይረዲለ፡፡  
5. የተጨማሪ ምግብ ባህሪያትን ይዘረዝራለ፡፡  

 
የክፍሇ ጊዜዉ ተግባራት እይታ 
ተግባር  2.1 ተገቢ አመጋገብ በተሇይ በመጀመሪያዎቹ ሁሇት አመታት 

ሇምን አስፈሊጊ ሆነ የሚሇዉን አስመሌክቶ የቡዴን ዉይይት 
ተግባር  2.2 የተጨማሪ ምግብ ጥቅም 
ተግባር  2.3 ጡት ማጥባትን የመቀጠሌ ጥቅም  
ተግባር  2.4 
ተግባር  2.5 

ተጨማሪ ምግብ የመጀመሪያ ትክክሇኛ ጊዜ  
የተጨማሪ ምግብ ባህሪያትን መዘርዘር 

የሚፈጀዉ ጊዜ፡- 1 ሰዓት 
 
የስሌጠናው ዘዳ፡- ሀሳብ ማመንጨት እና የቡዴን ውይይት 
 

ክፍሇ ጊዜ 2 

ተጨማሪ ምግብ 
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ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች 
 
 
 
 
 
 

 
የአመቻቹ ማስታወሻ 
አማ 2ሀ:- ሇምንዴነው ተገቢ ተጨማሪ ምግብ በመጀመሪያዎቹ ሁሇት አመታት አስፈሊጊ  
         የሆነዉ? 
አማ 2ሇ:- ሇምንዴነው ተጨማሪ ምግብን መመገብ እና ጡት ማጥባትን መቀጠሌ  
         በመጀመሪያዎቹ ሁሇት ዓመታት አንገብጋቢ ጉዲይ የሚሆኑት? 

አማ 2ሏ:- ከዯቡብ ህዝቦች እና ብሔረሰቦች ክሌሊዊ መንግስት እና ትግራይ ክሌሌ የተገኘ  
         የዲሰሳ ጥናት ዉጤት 
 
ቅዴመ ዝግጅት 
 ፍሉፕ ቻርት እና ማርከር ማዘጋጀት 
 የክፍሇ ጊዜዉን ዓሊማ በፍሉፕ ቻርት ሊይ መጻፍ 
 አመ 2፡1 እና አመ 2፡2 የተጨማሪ ምግብ ማጣቀሻ መጽሀፍ ስንተኛ ገጽ ሊይ 

እንዯሚገኙ መሇየት 

 ፍሉፕ ቻርት፣ መሇጠፊያ ፕሊስተር ፣ማርከር 
 3 ብርጭቆ ውሃ 

 አንዴ ብርጭቆ የሞሊ ውሃ  
 ሁሇተኛው ብርጭቆ ግማሽ በግማሽ የሞሊ እና  
 ሶስተኛው ብርጭቆ አንዴ ሰስተኛዉ የሞሊ  
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ዓሊማ 1፡- ተገቢ አመጋገብ በተሇይ በመጀመሪያዎቹ ሁሇት አመታት ሇምን አስፈሊጊ እንዯሆነ  
መረዲት 
 
ተግባር 2.1፡- ተገቢ አመጋገብ በተሇይ በመጀመሪያዎቹ ሁሇት አመታት ሇምን አስፈሊጊ ሆነ  
የሚሇዉን አስመሌክቶ የቡዴን ዉይይት 
 
የስሌጠናው ዘዳ፡- የቡዴን ዉይይት 

የተግባር መመሪያ 

1. ሰሌጣኖችን በአራት ቡዯን መክፈሌ፡፡ 

2. የሚከተለትን ርዕሶች ሇእያንዲንደ ቡዴን በመስጠት እንዱወያዩ ማዴረግ፡፡ እያንዲነደ 
ቡዴን ጸሀፊ እና ተወካይ እንዱመርጥ ማዴረግ፡፡  

የመወያያ ርዕሶች 

2.1 ተገቢ አመጋገብ በተሇይ በመጀመሪያዎቹ ሁሇት አመታት ሇምን አስፈሊጊ ሆነ? 

2.2 መቼ ነዉ የምግብ ዕጥረት እና አሇመመጣጠን ችግር የሚከሰተዉ? ሇምን? 

2.3 በተሇምድ የሚዘጋጀዉ ተጨማሪ ምግብ ምን ጉዴሇት አሇዉ? 

2.4 ከተጨማሪ ምግብ ጋር ተያያዥ የሆኑ የህጻናት አመጋገብ ሊይ ተጽእኖ 
የሚስከትለ አስተሳሰቦች ምንዴናቸዉ? 

3. በየቡዴኑ የተወያዩባቸዉን ነጥቦች በፍሇፕ ቻርት ሊይ በመጻፍ በቡዴኑ ተወካይ 
አማካይነት ሇጠቅሊሊ ተሳታፊዎች እንዱያቀርቡ ማዴረግ፡፡ 

4. መወያየት እና አማ 2.1ን በመጠቀም ክፍሇ ጊዜዉን ማጠቃሇሌ፡፡ 
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አማ 2ሀ፡-ተገቢ አመጋገብ በተሇይ በመጀመሪያዎቹ ሁሇት አመታት ሇምን አስፈሊጊ ሆነ? 
 

ከተጨማሪ ምግብ 
ጋር ተያያዥ የሆኑ 

ጉዲዮች 

ተገቢ ተጨማሪ ምግብ የሚያስፈሌግበት ምክንያት 

ተገቢ አመጋገብ 
በተሇይ 
በመጀመሪያዎቹ 
ሁሇት አመታት ሇምን 
አስፈሊጊ ሆነ? 
ሇምንዴነዉ 
የመጀመሪያዎቹ 
ሁሇት አመታት 
ሇአካሊዊ እና 
አዕምሮአዊ እዴገት 
ወሳኝ ጊዜ የሆኑት? 

 የመጀመሪያዎቹ ሁሇት አመታት ወሳኝ ናቸዉ ምክንያቱም በምግብ እጥረት እና 
አሇመመጣጠን የሚመጡ ችግሮች ከፍተኛ ዯረጃ የሚዯርሱበት እና በቀጣያ 
የህጻናቱ ህይወት ሊይ ተጽእኖ የሚያስከትለት ጉዲቶች ስሇሚያስከትለ ነዉ፡፡  

 ይህ ወቅት ትክክሇኛ አካሊዊ ፣ አዕምሮአዊ እዴገት እና ጤናማነት እንዱኖር 
ሇማዴረግ ይረዲሌ፡፡  

 በዚህ ወቅት ህጻናት ሇዕዴገት ዝግመት የሚጋሇጡበት ነዉ፡፡  
 ትክክሇኛ ያሌሆነ እዴገት የሚጀምረዉ ገና ከህጻንነት ነዉ፡፡ 
 ከእርግዝእና በፊት እና ህጻናት ከተወሇደ አንስቶ እስከ ሁሇት አመት ያሇዉ ወቅት 

በምግብ እጥረት እና አሇመመጣጠን የሚመጡ ችግሮችን ሇመከሊከሌ ወሳኝ እና 
ሉመሇስ የምይችሌ ጥሩ አጋጣሚ ነዉ፡፡ 

 በዚህ ወቀት አካሊዊ እና አእምሮአዊ እዴገት ሊይ የሚከሰቱ ጉዲቶች ከባዴ የሆኑ 
እና በላሊ ዕዯሜ ሉስተካካሌ የማይችለ ናቸዉ፡፡ 

መቼ ነዉ የምግብ 
ዕጥረት እና 
አሇመመጣጠን ችግር 
የሚከሰተዉ?ሇምን?  

 ህጻናት የጡት ወተት ብቻ ከመጥባት ከእህሌ ወይም ከስራሰር የተዘጋጁ ተጨማሪ 
ምግቦችን ወዯ መመገብ ሲሸጋገሩ፡፡  

 ዉሃ በስኳር፣ ቀጭን አጥሚት፣ የአብሽ ወይም የተሌባ ዉሃ ህጻናት ገና ሁሇት ወር 
እንኳን ሳይሆናቸዉ አብዛኛዉን ጊዜ የሚሰጡ ፈሳሽ ምግቦች ናቸዉ፡፡ እነኚህ 
ምግቦች አብዛኛዉን ጊዜ በንጽህና ስሇማይዘጋጁ ሇተቅማጥ በሽታ እና የምግብ 
ዕጥረት እና አሇመመጣጠን ችግር ያጋሌጣለ፡፡  

በተሇምድ 
የሚዘጋጀዉ 
ተጨማሪ ምግብ   
ምን ጉዴሇት አሇዉ? 
 

 በተሇምድ የሚዘጋጁ የህጻናት ምግቦች አብዛኛዉን ጊዜ ከእህሌ ወይም ከስራሰር  
የሚሰሩ አጥሚቶች ናቸዉ፡፡ እንኚህ ምግበች በዉስጣቸዉ የሚይዙት የንጥረ ነገር 
እና የሀይሌ መጠን ሇህጻናቱ እዴገት ከሚያስፈሌጋቸዉ ያነሰ ነዉ፡፡ 

 በተሇምድ የሚዘጋጁት የህጻናት ምግቦች ብዙ ዉሃ መያዛቸዉ እና በቀሊለ ሆዴ 
መሙሊታቸዉ ከተጨማሪ ምግብ የሚገኘዉን ጥቅም ይቀንሳሌ፡፡ 

ከተጨማሪ ምግብ 
ጋር ተያያዥ የሆኑ 
የህጻናት አመጋገብ 
ሊይ ተጽእኖ 
የሚስከትለ 
አስተሳሰቦች 
ምንዴናቸዉ? 

 

 ተጨማሪ ምግብ ፈጥኖ ወይም ዘግይቶ መጀመር አሇበት ብል ማሰብ፡፡  
 የህጻናት ሆዴ የተወሰኑ የምግብ አይነቶችን መፍጭት ስሇማይችሌ እነኚህን 

ምግቦች መመገብ አይችለም ብሇዉ የሚስቡ ቤተሰቦች፡፡    
ሇምሳላ 
 ከስዴስት ወር በሊይ የሆኑ ህጻናት ወፍራም ገንፎ ቢመገቡ  ያንቃቸዋሌ፡፡  
 ህጻናት 5-7 አመት ሳይሆናቸዉ በፊት ስጋ መመግብ አይችለም፡፡ 
 አትክሌቶቸንን እና ፍራፍሬዎችን የህጻናት ሆዴ መፍጨት ስሇማይችሌ 

አይጠቅማቸዉ፡፡  
 ዘይት መጨመር ሇሆዴ ዴርቀት ያጋሌጣሌ፡፡ 
 ህጻናት በታመሙ ጊዜ መመገብ ተቅማጥ  እና ተዉከትን ያባብሳሌ፡፡ 
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ዓሊማ 2፡- የተጨማሪ ምግብ ጥቅም ማስረዲት  
 
ተግበር 2.2፡- የተጨማሪ ምግብ ጥቅም  
 
የስሌጠናው ዘዳ፡- ገሇጻ እና ዉይይት 

የተግባር መመሪያ 

1. በፍሉፕ ቻርት መሃሌ ሊይ ጤነኛ በዯንብ ምግብ የተመገበ ህጻን ምስሌ መሇጠፍ::  

2. አንዴ ህጻን ጤናማ እንዱሆን የሚረደትን ሁለንም ነገሮ እንዱነግሩአችሁ መጠየቅ:: 

 የሚከተለትን ነጥቦች አስኪጠቅሱ ዴረስ መጠቅን መቀጠሌ 

- ምግብ 

- እንክብካቤ  

- የጤና አገሌግልት 

- ንጹህ የመጠጥ ውሃ 

- የግሌ እና የአካባቢ ንፅህና  

3. ወዯ ጤናማው እና በዯንብ ምግብ ወዯ ተመገበው ህጻን የሚያመሇክቱ ቀስቶችን መሳሌ:: 
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ዓሊማ 3:- ተጨማሪ ምግብ መጀመሪያ ትክክሇኛ ጊዜን መግሇፅ 
 
ተግባር 2.3:- ተጨማሪ ምግብን የመጀመሪያ ትክክሇኛ ጊዜ  
 
የስሌጠናው ዘዳ: የቡዴን ውይይት 
የተግባር መመሪያ  

1. አምስት አባሊት ያሇው ቡዴን መመስረት:: 

2. ተሳታፊዎችን በሚከተሇው መሰረት በቡዴን መመዯብ 

 ሁሇት ቡዴኖች ተጨማሪ ምግብ ሇህፃናት መስጠት ቶል ቢጀመር ምን 
እንዯሚያስከትሌ እንዱወያዩ ማዴረግ 

 ሦስት ቡዴኖች ተጨማሪ ምግብ ሇህፃናት መስጠት ዘግይቶ ቢጀመር ምን 
እንዯሚያስከትሌ እንዱወያዩ ማዴረግ 

3. ቡዴኖቹ የተወያዩባቸውን ነጥቦች በፍሉፕ ቻርት ሊይ እንዱያሰፍሩ እና ከየቡዴኑ 
የመረጡት ሰው እንዱያቀርብ ማዴረግ፡፡ ላልች ቡዴኖች የሚያቀርበው ቡዴን ያሊነሳው 
ነጥብ ካሇ እንዱጨምሩ እዴሌ መስጠት፡፡  

4.  ቡዴኖቹ አቅርበው ሲጨርሱ ተጨማሪ ምግብን በቶል ወይም ዘግይቶ በመጀመር 
ሉያጋጥሙ የሚችለ ጉዲቶችን በተመሇከተ ያሇዉን ክፍተት መሙሊት፡፡  

5. ተወያይቶ አማ 2ሠን በመጠቀም ክፍሇ ጊዜውን ማጠቃሇሌ:: 
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አማ 2ሠ፡- ሇመጀመሪያዎቹ ሁሇት አመታት ተጨማሪ ምግብን መመገብ እና ጡት ማጥባትን   
መቀጠሌ ሇምን አንገብጋቢ ጉዲይ ሆነ 

 

ተጨማሪ ምግብ 
ምን ማሇት ነው? 

 ተጨማሪ ምግብ ማሇት ከጡት ወተት በተጨማሪ ሇህፃናት የሚሰጥ 

ምግብ ነዉ፡፡ ተጨማሪ ምግብ ከጡት ወተት ተጨማሪ ወይም ጏን 

ሇጏን ነው መሰጠት ያሇበት እንጂ የጡት ወተትን መተካት የሇበትም፡፡  

ተጨማሪ ምግብ 
መጀመር ያሇበት 
መቼ ነው? 

 ተጨማሪ ምግብ 6 ወር ሊይ መጀመር አሇበት፡፡ 
 ከ6 ወር በኋሊ የጡት ወተት የህፃናትን የኃይሌ እና የንጥረ ነገር 

ፍሊጏት አያሟሊም፡፡ 
 ስሇዚህ በህፃናት የንጥረ ነገር ፍሊጏት እና የጡት ወተት ውስጥ ባሇው 

ንጥረ ነገር መሀከሌ ያሇውን ክፍተት ሇመሙሊት ተጨማሪ ምግብ 
ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 ህፃናት ስዴስት ወር ሲሆናቸው ሆዲቸው የተያዩ ምግቦችን 
ሇመፍጨት ይችሊሌ፡፡ ዯቀዉ የተዘጋጀ ምግቦች ቢሰጧቸው 
አያንቃቸውም፡፡ 

ተጨማሪ ምግብን 
ፈጥኖ ወይም 
ዘግይቶ መጀመር 
ምን ያስከትሊሌ? 

ህፃናት ስዴስት ወር ሳይሆናቸው በፊት ተጨማሪ ምግብ መጀመር 

 ህፃናት የጡት ወተትን በዯምብ እንዲይጠቡ ያዯርጋሌ፡፡ 

 ተጨማሪ ምግብ እንዯጡት ወተት ንፁህ ስሇማይሆን በተቅማጥ በሽታ 

የመያዝ እዴሌን ያስፋፋሌ፡፡ 

ተጨማሪ ምግብን ህፃናት ስዴስት ወር ካሇፈባቸው በኋሊ ዘይግቶ 

መጀመር  

 ተጨማሪ ምግብን ዘግይቶ መጀመር ጉዲት ያስከትሊሌ ምክንያቱም 
ህፃናት የሚያስፈሌጋቸውን ሃይሌ እና ንጥረ ነገር ሇሟሟሊት 
መመገብ ያሇባቸውን ተጨማሪ ምግብ በሰአቱ ማግኝት አይችለም፡፡ 

 በምግብ እጥረት እና አሇመመጣጠን የመጏዲት ዕዴሌን ይጨምራሌ 
እንዱሁም እዴገታቸውን ይቀንሳሌ ወይም ይገታሌ፡፡ 

ከተጨማሪ ምግብ 
ጋር የጡት 
ወተትን ማጥባት 
መቀጠሌ 
ያስፈሌጋሌ? 

 የጡት ወተትን መቀጠሌ ህፃናት አስፈሊጊ ንጥረ ነገሮችን እንዱያገኙ 
ይረዲሌ፡፡ ስሇዚህ ቶል ቶል እና ህፃናት በፈሇጉ ጊዜ ሁለ እስከ ሁሇት 
ዓመት ወይም ከዛ በሊይ ጡት ማጥባትን መቀጠሌ ጠቃሚ ነው፡፡ 
ጡት ማጥባትን መቀጠሌ ከበሽታ እና ከምግብ ዕጥረት እና 
አሇመመጣጠን ችግር ይከሊከሊሌ፡፡  
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ዓሊማ 4፡- ጡት ማጥባትን መቀጠሌ ያሇውን ጥቅም ማስረዲት  
 
ተግባር 2.4፡- ጡት ማጥባትን መቀጠሌ ያሇው ጥቅም 
 
የስሌጠናው ዘዳ፡-  ሰርቶ ማሳየት እና ውይይት 

የተግባር መመሪያ 

1. ከ0-6 ወር፣ ከ6-12 ወር፣  ከ12-24 ወር ያለ ህጻናት በየቀኑ የሚያስፈሌጋቸው የሀይሌ 
መጠን ማሳየት እና በስሌጠናው ወቅት በሙለ እንዱታይ መሇጠፍ 

 
 
 
 
 
 
 
2. 3 ብርጭቆዎችን (ሙለ በሙለ የተሞሊ ብርጭቆ፣ ግማሽ በግማሽ የተሞሊ ብርጭቆ ፣ 

አንዴ ሶስተኛዉ የተሞሊ ብርጭቆ) በመጠቀም ተመሳሳይ መረጃ ማስተሊሇፍ  
 

3. የጡት ወተት የህጻናትን የሃይሌ ፍሊጎት ሇማሟሊት ያሇውን አስተዋጽኦ አስመሌክቶ 
በሚከተሇው መሌኩ ያስረደአቸው 
 

የህጻናቱ እዴሜ  የጡት ወተት የህጻናትን የሀይሌ ፍሊጎ ሇማሟሊት ያሇው አስተዋጽኦ 

0 እስከ 6 ወር  የጡት ወተት ብቻ ሇህጻናቱ የሚያስፈሌጋቸውን ነገር (ሃይሌ እና 
ንጥረ ነገሮችን) በሙለ አሟሌቶ ይይዛሌ  

6 እስከ 12 
ወር 

 የጡት ወተት ህጻናቱ በዚህ ዕዴሜ የሚያስፈሌጋቸው የሃይሌ 
መጠን ግማሽ በግማሽ 
 ሟሊሌ 

 ቀሪው ግማሽ የ
 ይሌ ፍሊጎታቸው በተጨማሪ ምግብ መሟሊት 
አሇበት 

12 እስከ 24 
ወር 

 የጡት ወተት አንዴ ሶስተኛ የህጻናትን የሀይሌ ፍሊጏትን ማሟሊቱን 
ይቀጥሊሌ 

 ክፍተቱ  በተጨማሪ  ምግብ  መሟሊት  አሇበት 
 

 
 

0-6 ወር 6-12 ወር 12-24 ወር 
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አማ 2ሏ፡- በዯቡብ ህዝቦች እና ብሔረሰቦች ክሌሊዊ መንግስት እና ትግራይ ክሌሌ ከተካሄዯ           
የዲሰሳ ጥናት የተገኘ ውጤት 
 የህጻናት አመጋገብ  የህጻናት አመጋገብ ሁኔታ፣በህጻናት አመጋጋብ ዙሪያ ያለ አስተሳሰቦች እና 

እምነቶች 

የጡት ወተትን 
በብቸኝነት 
ስሇመመገብ 

 

 “ ምንም እንኳን ከጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች እስከ 6 ወር የጡት ወተት 
ብቻ መስጠት እንዲሇብኝ የተማርኩ ቢሆንም የጡት ወተት ብቻውን በቂ ነው 
ብዬ ስሇማሊምን ሇሌጄ ከጤፍ እና ዲጉሳ የተዘጋጀ ቀጭን አጥሚት እየሰጠሁ 
ነው” የጡት ወተት ብቻ መስጠት እናትንም ህፃናትንም ይጏዲሌ፡፡ህጻናት 
ይራባለ፣ዯካማ እና በሽተኛ ይሆናለ፡፡” (ሚሻ የምትገኝ የጥናት ተሳታፊ) 

“ ቀኑን ሙለ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ሊይ ስሰራ ነው የምውሇው እናም ሇረዥም 
ጊዜ ሇፀሃይ እጋሇጣሇሁ፡፡ ስሇዚህ የጡት ወተቴ ሇህፃኑ ጤንነት ጥሩ አይሆንም፡፡ 
በዚህ ምክንያት ሇሁሇት ዓመት ማጥባት አሌቻሌም” (ራያ አዘቦ የምትገኝ እናት) 

ጡጦ ማጥባት  ሦስት የተሇያየ የጥናት ቦታ ሊይ የተሳተፉ እናቶች ህፃናት አንዴ ዓመት 
ሳይሆናቸዉ ጡጦ ማጥባትን እንዯጀመሩ ገሌፀዋሌ፡፡ በተጨማሪም በማንኪያ፣ 
በኩባያ እና በእጃቸው መመገብ የጀመሩት ህፃናት አንዴ ዓመት ከሆናቸው 
በኋሊ እንዯሆነ ገሌፀዋሌ፡፡ 

  “ህፃናት አንዴ ዓመት ሳይሆናቸው በፊት የሚመገቡት ፈሳሽ ነገሮችን ነው፡፡ 
ጡጦ ከእጄ የተሻሇ ንጽህ ነው ምክንያቱም ይከዲናሌ፡፡ በተጨማሪም 
በማሌኖርበት ጊዜ አጥሚት በጡጦ አስቀምጬ መሄዴ እችሊሇሁ፡፡ ከአንዴ 
ዓመት በኋሊ ህፃናት ጠጠር ያለ እና የቤተሰብ ምግቦችን መመገብ ይችሊለ፡፡” 
(በሚሻ የምትገኝ እናት)   

ተጨማሪ ምግብ  ተጨማሪ ምግብ የሚጀመርበት ጊዜ ከ2ወር አስከ 8 ወር ያሇው ዕዴሜ ነው፡፡ 
 ሁለም እናቶች አጥሚት እና ገንፎ ቢያንስ ከሁሇት አይነት እህሌ መዘጋጀት 

እንዲሇበት ተናግረዋሌ፡፡ 

 ሇሌጄ ተጨማሪ ምግብ መስጠት አሌጀመርኩም ምክንያቱም ዕዴሜው ገና ነው 
የምግብ ፍሊጏትም የሇውም፡፡ ሰባት ወር ሲሆነው ሇመጀመር ዕቅዴ አሇኝ፡፡” 
(ሃውዜን የምትገኝ የሰባት ወር ሌጅ ያሊት እናት) 

የእንስሳት ተዋፅኦ 
ምግቦች 

 

 

 ስጋ፣ አሳ እና የድሮ ስጋ ህፃናትን መመገብ ጥናቱ በተካሄዯባቸው ቦታዎች 
የተሇመዯ አይዯሇም፡፡  

 እነኚህን ምግቦች የማይመግቡበት ምክንያቶች የህፃናት ሆዴ እነኚህን ምግቦች 
መፍጨት አይችሌም፣ ውዴ ናቸው፣በተጨማሪም በማህበረሰብ ውስጥ 
የተሇመደ ተግባራት አይዯለም የሚለት ናቸዉ፡፡ 

 እነኚህ ምግቦች በቤት ውስጥ ቢገኙ እንኳን ህፃናት 5 ዓመት ሳይሞሊቸው 
አንመግባቸውም፡፡ ህፃናት በሌጅነታቻው ስጋ መብሊት ከጀመሩ ከቤተሰብ ምግብ 
መካፈሌ እና ብዙ መብሊት ይፈሌጋለ፡፡ ስጋ የምናገኘው በዓመት አንዳ 
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የመስቀሌ በዓሌ ጊዜ ነው፡፡” 

 “በኛ አካባቢ ስጋ የሚሸጥበት የሇም፡፡ ገንዘብ ቢኖረኝ እንኳን ሆሳና ሄጄ ስጋ 
አሌገዛም ምክንያቱም በኛ ማህበረሰብ ሰዎች ስጋ አይገዙም፡፡”  

የተሇያዩ ምግብ 
አይነቶች 

 ህፃናት ሁሇት ዓመት እስኪሆናቸው ዴረስ ቢያንስ ከሁሇት እህልች የተዘጋጀ 
አጥሚት ወይም ገንፎ፡፡ 

 አትክሌት እና ፍራፍሬ የተሇመደ የህፃናት ምግቦች አይዯለም፡፡ 

 “ህፃናት እንዯ ማንጏ እና ፓፓዬ ያለ የተሇያዩ ፍራፍሬዎችን፣ የሊም ወተት 
እና የጡት ወተት ካገኙ ጤናማ ይሆናለ፡፡” 

 “ምንም አይነት ፍራፍሬ አንመግባቸውም --- ሇዚህም አብዛኛዎቹ ሌጆች 
ጠንካራና ጤናማ አይዯለም” የእኛ አካባቢ ቀዝቃዛ ነው ረሃብም አሇ፡፡ ይህም 
ህፃናትን በሽተኛ ያዯርጋቸዋሌ “የምግብ ዕጥረት፣ የምግብ ያሇመመጣጠን እና 
በቂ የሆነ የጤና አገሌግልት አሇመኖር ህፃናትን በሽተኛ እንዱሆኑ እና ጠንካራ 
እንዲይሆኑ ያዯርጋቸዋሌ --- የቆዲ በሽታ 

  “ሌጄ ጤነኛ እና ጠንካራ አትመስሇኝም --- ታስሊሇች፡፡ ከዚህ በፊት የሳንባ 
በሽታ ይዟት ሆስፒታሌ ተኝታ ነበር፡፡ 

 “ ብርቱካንማ የሆኑ ፍራፍሬ እና አትክሌቶች በኛ አካባቢ የለም፡፡ የገንዘብ 
አቅሜም በገበያ ሇመግዛት አያስችሇኝም” (ታህታይ ማይጨው የምትገኘ እናት)  

 “ ሌጆቻችንን ከ6ወር ጀምሮ አጥሚት፣ ከ7ወር ጀምሮ ገንፎ እና ከአንዴ 
ዓመት ጀምሮ ዲቦ፣ አምባሻ እና እንጀራ ነው የምንመግባቸው” (ታህታይ 
ማይጨው የሚገኝ አባት) 

የተጨማሪ ምግብ 
ውፍረት/ይዘት  

 “ የ7ወር ሌጅ ሊሊት እናት ወፍራም ገንፎ እንዴትመግብ አሌመክራትም፡፡ 
ምክንያቱም እንዯዚህ አይነት ገንፎ ከባዴ ስሇሆነ እና በዚህ ዕዴሜ በቀሊለ 
ስሇማይፈጭ ነው፡፡ ይህንን አይንት ምግብ አኝኮ መዋጥም አይችሌም፡፡ ይሌቅ 
አጥሚት እንዴትሰጠው ነው የምመክራት፡፡” (አያት) 

 “ ወፈር ብሇዉ ሇስሇስ ያለ ምግቦችን እመርጣሇሁ ምክንያቱም በኛ አካባቢ 
የተሇያዩ የምግብ አይነቶች አይገኙም፡፡ በዛ ሊይ በቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ 
ስራ ይበዛብኛሌ፡፡ ሇህፃናት ሇብቻቸው ምግብ ማዘጋጀት ከባዴ ነው፡፡” (ታህታይ 
ማይጨው የምትገኝ እናት) 

የቤተሰብ ምግብን 
መመገብ መጀመር 

 እናቶች ሌጆቻቸው 1 ዓመት ከሆናቸው በኋሊ ሇሌጆች ተብል ከሚሰጣቸው 
ምግብ በተጨማሪ የቤተሰብ ምግብ መመገብ እንዯሚችለ ያስባለ፡፡ 

 ከእናቶች ጋር በተዯረገ ውይይት እንዯታየው ሌጆች የቤተሰብ ምግብን መመገብ 
የሚጀምሩበት ዕዴሜ ከቦታ ቦታ ይሇያያሌ አንዲንደ ጋር ከ1-4 አመት 
አንዲንዴ ጋር ዯግሞ 6 ዓመት፡፡  
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በትዕግስት መመገብ 
(ህጻናት በዯንብ 
እንዱበለ 
ማበረታታት) 
 
 
 

 ምንም እንኳን ህፃናት በዯንብ እንዱበሊ የማያበረታቱ አንዲንዴ እናቶች 
ቢኖሩም ላልች እናቶች ዯግሞ ህፃናት በዯንብ እንዱበለ ሇማዴረግ የተሇያዩ 
ዘዳዎቸን ይጠቀማለ፡፡  

 ከተጠቀሱት የማበረታቻ ዘዳ ውስጥ ምግብን መቀያየር፣ ከህፃናት ጋር 
መጫወት እና ወዯ ሆስፒታሌ ማምጣት ይገኙበታሌ፡፡ 

 በጬንቻ የምትገኝ እናት ዯግሞ ሌጅ መምታትን የጠቀሰች ሲሆን በማረቃ 
የምትገኝ እናት ዯግሞ አስገዴድ ማብሊትን ጠቅሳሇች፡፡ 

ምግብ አዘገጃጀት እና 
ህፃናት የመንከባከብ 
ኃሊፊነት 
 

 ሌጆችን የማብሊት ኃሊፊነት በዋናነት የሚይዙት እናቶች ናቸው፡፡  
 ተሇቅ ያለ ሴት ሌጆች ዯግሞ በምግብ ዝግጅት እናታቸውን ያግዛለ፡፡ 
 አባት እና አያት እናት ምግብ በምታዘጋጅ ጊዜ ህፃናትን በመጠበቅ ያግዛለ፡፡ 

 
“ህፃናትን መመገብ እና መንከባከብ የሴቷ ኃሊፊነት ነው፡፡ የወንደ ኃሊፊነት ማሳው 
ሊይ መስራት ነው” (ጬንቻ የምትገኝ እናት) 

 
እናት በማትኖርበት 
ጊዜ ህፃናትን 
መመገብ 
 

“በሳምንት ሁሇት ቀን ገበያ እሄዲሇሁ በዛ ጊዜ ገንፎ እና ፎሰስ አዘጋጃሇሁ ከዛ 
ታሊቅ እህቱ አራት ዓመቱ ነው ትመግበዋሇች” ላልች ሌጆችም ከሌጁ ምግብ ሊይ 
ሉመገቡ ስሇሚችለ ምን ያህሌ እንዯተመገበ ሊውቅ አሌችሌም ስሇዚህ ከገበያ 
ስመጣ እሰጠዋሇሁ፡፡ (ጬንቻ የምትገኝ እናት) 
 

ተቅማጥ የያዛቸው 
ህፃናት አመጋገብ እና 
ህክምና 

 “ምንም አንኳን ሌጁ የምግብ ፍሊጏት ባይኖረውም አጥሚት እሰጠዋሇሁ፡፡” 
 “የምግብ ፍሊጏት በማይኖረው ጊዜ የጡት ወተት ቶል ቶል እሰጠዋሇሁ፡፡” 
 “ውሃ እና አጥሚት ቶል ቶል እየሰጠሁት ነው፡፡” 
 “ሌጄን ሆስፒታሌ ይዤ እሄዲሇሁ፡፡” 
 “ወዯ ባህሌ ሀኪሞች ወስጄው ነበር ከዛ ሆደን በእሳት አቃጠለት፡፡” 
 “ወፈር ብሇዉ ሇስሇስ ካለ ምግቦች ይሌቅ ብዙ ፈሳሽ ነገር እሰጠዋሇሁ፡፡” 
 “ምንም አሊዯርግም፡፡” 
 “የቴትራ ሳይክሉን  እንክብሌን ከአንደ ኩባያ ውሃ ጋር ቀሊቅዬ  

ሰጥቼዋሇሁ፡፡” 
 “የቆጮ ቂጣ ከጏዯሬ ጋር እመግበዋሇሁ፡፡” 
 “ፈሳሽ ነገር አሌሰጠሁትም፡፡”  
 

ሳሌ እና ትኩሳት 
ያሇባቸው ህፃናት 
አመጋገብ እና 
ህክምና 
 

 “የተሇያዩ የምግብ አይነቶችን (ከተሇያየ እህሌ የተዘጋጀ አጥሚት፣ ከቡሊ 
የተዘጋጀ ገንፎ እና ወተት እመግባሇሁ)” 

 “የተቀቀሇ አብሽ እና ጤና አዲም እመግባሇሁ፡፡” 
 “የጏመን ውሃ አጠጣሇሁ፡፡  
 “አጥሚቱ ጥሩ ጣዕም እንዱኖረዉ ቅቤ እጨምራሇሁ፡፡” 
 “ነጭ ሽንኩርት እና ቅቤ ያሇው አጥሚት አጠጣሇሁ፡፡” 
 “ሙቅ ውና በቅቤ አጠጣሇሁ፡፡” 
 “አጥሚት መስጠት አቆማሇሁ፡፡”  
 “ቆጮ ከጏመን ጋራ ሊሊ አርጌ ሰርቼ እሰጣሇሁ፡፡” 

 
ከምግብ ጋር የተያያዘ 
እምነቶች እና 
እንዲይበለ 
የሚከሇከለ ምግቦች 
 

 ነጭ ሽንኩርት እና ጤናአዲም ሇሆዴ ህመም፡፡ 
 “ህፃናት ከአንዴ አመት በኋሊ እንቁሊሌ መብሊት ይጀምራለ፡፡ ከዚህ ዕዴሜ 

በፊት ቢጀመር ሇተቅማጥ እና ትውከት ያጋሌጣሌ፡፡” (ማረቃ የምትገኝ እናት) 
 “ከሁሇት አመት በታች ሊለ ሌጆች ጏመን አንመግብም ሆዲቸው ውስጥ 

ትሊትሌ እንዱፈጠር ያዯርጋሌ፡፡” (ማረቃ የምትገኝ እናት) 
  “ከ5ት አመት በታች ሇሆኑ ሌጆች ስጋ አንመግብም ምክንያቱም በዚህ 

ዕዴሜአቸው ስጋን ማኘክ እና መዋጥ አይችለም፡፡ ከ5 አመት በኋሊ የተጠበሰ 
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ስጋ መመገብ እጀምራሇሁ፡፡” 
 
የአመጋገብ ሌምዴን 
የመቀየር 
ፈቃዯኝነትን 
  

 “ህፃናትን በቀን ሦስት ጊዜ መመገብ በቂ ይመስሇኛሌ፡፡”  
 “ህፃናትን ብዙ ምግብ መመገብ መጥፎ ሌምዴ ነው ምክንያቱም እንዯዚህ 

ከሇመደ ሇተወሰነ ጊዜ ያሇምግብ ቢቆዩ መቋቋም አይችለም፡፡”  
 “ብዙ ምግብ ዕራሱ ሇበሽታ ሉያጋሌጣቸው ይችሊሌ፡፡” (ከ12 ወር በሊይ ዕዴሜ 

ያሇው ሌጅ ያሊት በማረቃ የምትገኝ እናት) 
 “ህፃናት 8 ወር ከሆናቸው በኋሊ በቀን ምግብ የሚመገቡትን ጊዜ መጨመር 

ይከብዲሌ፡፡ አንዲንዴ ጊዜ በቀን ሁሇቴ እንኳን መመገብ ይከብዲሌ ምክንያቱም 
ሌጆቻቸው እያዯጉ ሲሄደ እናቶች ከቤት ውጭ ሉቆዩ ይችሊለ፡፡” 
  

ህፃናት አመጋገብን 
አስመሌክቶ ተፅእኖ 
የሚያስከትለ ሰዎች 
(ቤተሰብ፣ ማህበረሰብ 
ወይም ላሊ የውጭ 
ሰው)  

 

 ቡዙውን ጊዜ የህፃናትን የመመገብ ዋና ኃሊፊነት የሚወስደት እናቶች ናቸው፡፡ 
ከባሎቻቸው ጋር በመሆን ዯግሞ ህፃናቱ ምን መመገብ እንዲሇባቸው 
ይወስናለ፡፡ 

 ሇቤት ውስጥ አገሌግልት የሚያስፈሌጉ ነገሮችን በሞሊ ሇመግዛት ገንዘብ 
የሚሰጡት ባልች ናቸው፡፡ 

 ህፃናት ምን መብሊት እንዲሇባቸው የሚወስኑት እና ምግብ የሚያዘጋጁት 
አማቾች ናቸው፡፡  
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መግቢያ 
 
በዚህ ክፍሇ ጊዜ ተጨማሪ ምግብን ሇማዘጋጀት የሚረደ በአካባቢው የሚገኙ ምግቦች ይሇያለ፡፡ 
የተሇያዩ የምግብ ምንጮችን መጠቀም ያሇው ጥቅም፣ የተያዩ ምግቦችን መመገብ ያሇው ጥቅም  
ተጨማሪ ምግብን እንዳት ማበሌፀግ እንዯሚቻሌ፣ተጨማሪ ምግብን ሇማሻሻሌ የሚችለ ቁሌፍ 
ተግባራቶችን በተመሇከተ ውይይት ይዯረጋሌ፡፡ 
 
የክፍሇ ጊዜዉ ዓሊማ 
 
በዚህ ክፍሇ ጊዜ መጨረሻ ሊይ ተሳታፊዎች 

1. ተጨማሪ ምግብን ሇማዘጋጀት የሚረደ በአካባቢያቸው የሚገኙ ምግቦችን መሇየት 
ይችሊለ፡፡ 

2. ተጨማሪ ምግብን ሇመመገብ የሚረደ የተሇያዩ ምግቦችን ጥቅም ማስረዲት ይችሊለ፡፡ 
3. ተጨማሪ ምግብን እንዳት ማበሌፀግ እንዯሚቻሌ ማስርዲት ይችሊለ፡፡ 
4. ተጨማሪ ምግብን ሇማበሌፀግ የሚረደ በቤት ዉስጥ በቀሊለ የሚከናወኑ ተግባራትን 

ይገሌጻለ፡፡ 
5. የተሇያዩ ተጨማሪ ምግቦችን መመገብ አስመሌክቶ ያለ ቁሌፍ መሌዕክቶችን ይረዲለ፡፡ 

 
የክፍሇ ጊዜዉ ተግባራት እይታ  
 
ተግባር 3.11 ተጨማሪ ምግብን ሇማዘጋጀት የሚረደ በአካባቢ ሉገኙ የሚችለ 

ምግቦችን መሇየት 
ተግባር 3.12 ተጨማሪ ምግብን ሇማዘጋጀት የሚረደ የተሇያዩ ምግብ አይነቶችን 

ጥቅም ማስርዲት 
ተግባር 3.13 ተጨማሪ ምግብን ማበሌፀግ አስመሌክቶ መወያየት   

ተግባር 3.14 ተጨማሪ ምግብን ማበሌፀግ አስመሌክቶ መወያየት   

 
የሚፈጀው ጊዜ፡- 3 ሰዓት 
  
የስሌጠናው ዘዳ:- የቡዴን ውይይት፣ ሃሳብን ማመንጨት፣ ገሇጻ እና ዉይይት   

ክፍሇ ጊዜ 3 ተጨማሪ ምግብን መመገብ 

3.1 የተሇያዩ የተጨማሪ ምግብ አይነቶች 
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ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች 
 
 
 
 
 
 
 

 
የአመቻቹ ማስታወሻ: 
አማ 3.1ሀ:  በአካባቢ የሚገኙ የተሇያዩ ምግቦች 
አማ 3.1ሇ:  በአካባቢው የሚገኙ የተሇያዩ ምግቦች ጥቅም 
አማ 3.1ሏ: ተጨማሪ ምግብን ማበሌፀግ 
አማ 3.1መ: ሇተጨማሪ ምግብ መስሪያ የሚሆን በንጥረ ነገር የበሇፀገ ደቄትን እንዳት  
           ማዘጋጀት ይቻሊሌ 
አማ 3.1ሠ: በየቤት ዉስጥ ሉከናወኑ የሚችለ ተግባራት (ማብቀሌ) 
አማ 3.1ረ፡  በተጨማሪ ምግብ አይነቶች ዙሪያ ከተዯረገ ጥናት የተገኘ ዉጤት 
 
ቅዴመ ዝግጅት 
 ፍሉፕ ቻርት እና ማርከር ማዘጋጀት  
 የክፍሇ ጊዜውን ዓሊማ በፍሉፕ ቻርት ሊይ መፃፍ 
 የክፍሇ ጊዜውን ቁሌፍ ነጥቦችን በፍሉፕ ቻርት ሊይ መፃፍ 
 ማስታወሻ 3.1ሀ - 3.1ረን ማዘጋጀት 

 

 ፍሉፕ ቻርት፣መሇጠፊያ ፕሊስተር እና ማርከር 
 የተጨማሪ ምግብ የባህሪ ሇዉጥ ተግባቦት መሳሪያዎች 

 እህሌ እና ጥራጥሬ እንዳት መቀሊቀሌ እንዲሇበት የሚያሳይ ፖስተር 
 ከበቀሇ እህሌ እንዳት ደቄት ማዘጋጀት እንዲሇበት የሚያሳይ ፖስተር 
 ከስጋ እንዳት ደቄት ማዘጋጀት እንዯሚችሌ የሚያሳይ ፖስተር 
 ሇተጨማሪ ምግብነት የተዘጋጀ ገንፎ ሊይ እንዳት የተሇያዩ ምግቦችን 

ጨምሮ ማበሌፀግ እንዯሚቻሌ የሚያሳይ ፖስተር  
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ዓሊማ 1:- ተጨማሪ ምግብን ሇማዘጋጀት የሚረደ በአካባቢው የሚገኙ ምግቦችን መሇየት  

ተግባር 3.11:- ተጨማሪ ምግብን ሇማዘጋጀት የሚረደ በአካባቢው የሚገኙ ምግቦችን መሇየት  

የስሌጠናው ዘዳ:- የቡዴን ውይይት 

የተግባር  መመሪያ  

1. ክፍሇ ጊዜውን ማስተዋዋቅ 

2. አምስት አባሊት የያዙ ቡዴኖችን መመስረት 

3. ተሳታፊዎች በአካባቢያቸው ያለ የተሇመደ ምግቦችን እንዱነግሩአችሁ መጠየቅ (በአካባቢ 
ያለ የተሇመደ ምግቦች ምሳላ ወይም የተሇመደ ምግቦች ምስሌ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ክፍተት ካሇ ወይ የቀረ ነገር ካሇ አማ 3.1ሀን በመጠቀም መሙሊት እና ክፍሇ ጊዜዉን 
ማጠቃሇሌ፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ዋና ምግቦች  

 እንዯ በቆል፣ ስንዳ፣ 
ገብስ፣ ጤፍ፣ 
ዲጉሳ፣ ማሽሊ ያለ 
እህልች እና እንዯ 
ቆጮ እና ዴንች ያለ 
ስራስሮች 

 

ጥራጥሬዎች: 
 ባቄሊ፣ 

ሽንብራ፣ 
ምስር እና 
አተር 

 

የእንስሳት ተዋፅኦ 
ምግቦች:  

ዯቆ የተከተፈ ስጋ፣ 
የዯረቀ ስጋ /ቋንጣ/ 
ደቄት፣ የድሮ ስጋ፣ 
አሳ፣ ጉበት፣ እንቁሊሌ፣ 
ወተት እና የወተት 
ተዋፅኦ  

ዘይት/ቅቤ 
አዮዱን 
የተጨመረበት 
ጨው 

 በቫይታሚን ኤ የበሇፀጉ ፍራፍሬ እና አትክሌቶች እንዯ ማንጏ፣ 
ፓፓዬ፣ ቅጠሊቸው ጥቁር አረንጓዳ የሆኑ አትክሌቶች፣ ካሮት፣ 
ውስጡ ቢጫ የሆነ ስኳር ዴንች እና ደባ  

 ላልች ፍራፍሬዎች እና አትክሌቶች እንዯ ሙዝ፣ አናናስ፣ 
አቮካድ፣ ቲማቲም፣ የአበሻ ጏመን እና ጥቅሌ ጏመን  
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አማ 3.1ሀ: በአካባቢ የሚገኙ የተሇያዩ የምግብ አይነቶች 

ዋና ምግቦች: እንዯ በቆል፣ ስንዳ፣ 
ገብስ፣ ጤፍ፣ ዲጉሳ፣ ማሽሊ፣ ያለ 
እህልች እና እንዯ ቆጮ፣ ካሳቫ እና 
ዴንች ያለ ስራስሮች 

                     
     

ጥራጥሬዎች እንዯ ባቄሊ፣ ሽንብራ፣ 
ምስር እና አተር,  

       

በቫይታሚን ኤ የበሇፀጉ ፍራፍሬ እና 
አትክሌት እንዯ ማንጏ፣ ፓፓዬ፣ 
ቅጠሊቸው ጥቁር አረንጓዳ የሆነ 
አትክሌቶች፣ ውስጡ ቢጫ የሆነ ስኳር 
ዴንች፣ ደባ  

እና ላልች ፍራፍሬ እና አትክሌቶች 
እንዯ ሙዝ፣ አናናስ፣ አቮካድ፣ ሃበሃብ፣ 
ቲማቲም፣ ዯርበጃን እና ጥቅሌ ጏመን፡፡   

 

        

የእንስሳት ተዋፅኦ ምግቦች የተፈጨ 
ስጋ፣ የዯረቀ ስጋ (ቋንጣ) ደቄት፣ የድሮ 
ስጋ፣ አሳ፣ ጉበት፣ እንቁሊሌ፣ ወተት እና 
የወተት ተዋፅኦዎች  

ማስታወሻ፡ ህፃናት 6 ወር ሲሆናቸው 
ጀምሮ የእንስሳት ተዋፅኦ ምግቦችን 
መመገብ አሇባቸው 

 

     

 

ትንሽ ዘይት ወይም ቅቤ አታክሌት ሊይ 
ወይም ላልች ምግቦች ሊይ መጨመር 
ተጨማሪ ሃይሌ ይሰጣሌ፡፡ ህፃናት ትንሽ 
መጠን ያሇው ዘይት/ቅቤ ነው 
የሚፈሌጉት (በቀን ከግማሽ ማንኪያ 
ያሌበሇጠ)፡፡ ወተት ከተፈሊ በኋሊ ከሊይ 
የሚኖረውን ቅባት አሇማንሳት ጠቃሚ 
ነው፡፡ 

- አዮዱን የተጨመረበት ጨው  
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ዓሊማ 2:- የተሇያዩ የምግብ አይነቶችን ጥቅም እና ሇህፃናት እዴገት ያሇውን አስተዋፅኦ  
ማብራራት 

 
ተግባር 3.12:- የተሇያዩ የምግብ አይነቶችን እንዯ ተጨማሪ ምግብ መመገብ ያሇውን ጥቅም  
ማብራራት 

                       
የስሌጠናው ዘዳ: የቡዴን ውይይት 

የተግባር  መመሪያ 

1. ክፍሇ ጊዜውን ማስተዋወቅ 

2. ቀዯም ብል የተመሰረተውን ቡዴን በፍሉፕ ቻርት ሊይ የጻፉትን የእያንዲንደን ምግብ 

አንዴ አንዴ ጥቅም እንዱፅፉ ማዴረግ 

3. ተሳታፊዎች የሚከተለትን ነጥቦች ሇጠቅሊሊ ተሳታፊዉ እንዱያካፍለ ማዴረግ 

3.1 እያንዲንደ ምግብ ሇህጻናት አካሊዊ እና አዕምሮአዊ እዴገት ያሇዉ አስተዋጽኦ 

3.2 የትኞቹ ምግቦች ናቸው ህፃናት ጠንካራና ጤናማ እንዱሆኑ የሚያዯርጉት? ፍሉፕ 

ቻርቱ ሊይ ምሌክት ማዴረግ 

3.3 የትኞቹ ምግቦች ናቸው ሇህፃናት የማይሰጡት? 

3.4 የጠቀሱአቸዉ ምግቦች ሇህጻናት የማይሰጡት ምክንያት ምንዴነዉ? 

4. የቀረ ነገር ካሇ በመጨመር እና የአማ 3.1ሇን (በአካባቢ የሚገኙ የተሇያዩ ምግቦች ጥቅም 

በመጠቀም) ክፍሇ ጊዜውን ማጠቃሇሌ፡፡ 
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 አማ 3.1ሇ: በአካባቢ የሚገኙ የተሇያዩ የምግብ አይነቶች ጥቅም 

ቁጥር በአካባቢ የሚገኙ የተሇያዩ የምግብ አይነቶች ጥቅም 
1. እንዯ ገብስ፣ ስንዳ፣ ጤፍ፣ ማሽሊ ያለ እህልች እና 

እንዯ እንሰት፣ ጏዯሬ እና ካሳቫ ያለ ስራስሮች 
ጥሩ የሀይሌ ምንጭ ናቸው 

 

2. እንዯ አተር፣ ባቄሊ፣ ሽንብራ፣ ምስር እና ሇውዝ ያለ 
ጥራጥሬዎች 

(ከተክሌ ከሚገኙ ምግቦች ምርጥ የፕሮቲን ምንጭ)  

ሇዕዴገት፣ ሰውነትን 
ሇመገንባት እና ሇመጠገን 
ይጠቅማሌ 

 

3. አይብ ወይም እርጏ 

(ከእንስሳት ተዋጽኦ ምግቦች ምርጥ የፕሮቲን ምንጭ) 

ህፃናት እንዱያዴጉ፣ጠንካራ 
አጥንት እንዱኖራቸዉ እና 
ጤናማ እንዱሆኑ ይረዲሌ 

4. ስጋ፣ አሳ፣ የድሮ ስጋ፣ ጉበት እና ላልች 

( ምርጥ የአይረን፣ ቫይታሚን “ኤ” እና ዚንክ ንጥረ ነገሮች 
ምንጭ ነዉ፡፡ ትንሽ የእንስሳት ተዋጽኦ ምግችን መጨመር 
ከላልች እንዯ ጥራጥሬ ያለ ምግቦችም የተሻሇ ጥቅም 
እንዱገኝ ይረዲሌ፡፡) 

አካሊዊ እና አዕምሮአዊ 
እዴገት እንዱኖር ይረዲሌ 
እንዱሁም ህጻናት ንቁ እና 
ጤናማ እንዱሆኑ ይረዲሌ 

5. እንቁሊሌ  ህፃናት እንዱያዴጉ ይረዲሌ 

6. በቫይታሚን ኤ የበሇፀጉ ፍራፍሬዎች እና አትክሌቶች 
ቢጫ ወይም ብርቱካናማ ቀሇም ያሊቸዉ ፍራፍሬዎች 
እና አትክሌቶች እንዯ ፓፓዬ፣ ማንጏ፣ ሙዝ፣ 
አቮካድ፣ ደባ፣ ውስጡ ቀይ/ቢጫ የሆነ ስኳር ዴንች 
እና ካሮት 

ህፃናት ጤናማ አይኖች 
እንዱኖራቸው እና እንዯ 
የመተንፈሻ አካሌ በሽታ እና 
በመሳሰለት በቀሊለ 
እንዲይጠቁ ይረዲሌ 

 

7 ላልች ፍራፍሬዎች እና አትክሌት 

 

ከበሽታ ይከሊከሊሌ  

8 ዘይት፣ቅቤ እና ስኳር  ኃይሌ እና ሙቀት ይሰጣሌ  
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ዓሊማ 3: ተጨማሪ ምግብን እንዳት ማበሌፀግ እንዯሚቻሌ ማብራራት 
 
ተግባር 3.13:  ተጨማሪ ምግብ ማበሌፀግን አስመሌክቶ መወያየት  
 
የስሌጠናው ዘዳ: ሀሳብ ማመንጨት እና የቡዴን ውይይት 

የተግባር መመሪያ 

1. እናቶች/አሳዲጊዎች ሇህፃናት የተዘጋጀን ገንፎ ምን በመጨመር ማበሌፀግ እንዯሚችለ 
ተሳታፊዎችን በመጠየቅ በጋራ መወያየት?  

2. መሌሶቻቸውን በፍሉፕ ቻርት ሊይ መፃፍ .  

3. አምስት አባሊት የያዙ ቡዴኖችን መመስረት 

4. ቡዴኖቹ የሚከተለትን ጥያቃዎች በመመሇስ በፍሉፕ ቻርት ሊይ እንዱፅፉ ማዴረግ 

ሀ. በየቀበላአችሁ ከእናቶች ጋር ስትመካከሩ ሇህፃናት የሚዘጋጅ ገንፎን ይበሌጥ ጠቃሚ 
ሇማዯረግ ምንዴነው ሊይ ጨምሩ የምትሎቸዉ? 

 
ሇ. አንዴ እናት እንዯ ስጋ፣ አሳ እና እንቁሊሌ የመሳሰለትን የእንሰሳት ተዋፅኦ ምግቦች 
ህፃናት በቀሊለ መብሊት እንዱችለ እንዳት ነው የሚያዘጋጁት ? 

 
ሏ. አንዴ እናት ሌጄን ያንቀዋሌ ብሊ ሳትጨነቅ እንዳት ነው ፍራፍሬ እና አትክሌትን 
ሇህፃናት የተዘጋጀ ገንፎ ሊይ መጨመር የምትችሇው? 

 
መ. እናንተ ሇህፃናት ገንፎ ሲዘጋጅ የተሇያዩ ምግቦችን ጨምሩበት ብሊችሁ ብትመክሩ 
እናትየው ወይም ቤተሰቡ ምን የሚለ ይመስሊችኋሌ? 

 
ሠ. እናቶች ምክራችሁን በመጀመሪያ ሙከራችሁ ካሌተቀበሎችሁ ሀሳባቸውን ቀይረው 
እንዱቀበሎቸሁ ምን አይነት ዘዳ ትጠቀማሊችሁ? 

5. ከአንዴ ቡዴን አንዴ ሰው የቡዴኑን መሌሶች/ሃሳቦች እንዱያቀርብ ማዴረግ፡፡ ላልች 
ቡዴኖች ዯግሞ ተጨማሪ ነጥቦችን ብቻ እንዱያቀርቡ እዴሌ መስጠት፡፡ 

6. ከስዴስት ወር ጀምሮ የተሇያዩ ምግቦችን የሚመገቡ ህፃናት ጤናማ እና በትምህርት ቤትም 
ጏበዝ እንዯሚሆኑ አፅንኦት ሰጥቶ መወያየት፡፡ 

7. ዋና ዋና ነጥቦችን ከማስታወሻ 3.1መ (ተጨማሪ ምግብን ማበሌፀግ) በመውሰዴ መወያየት 
እና ክፍሇ ጊዜውን ማጠናቀቅ፡፡ 
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አማ 3.1ሏ: ተጨማሪ ምግብን ማበሌፀግ 

 

ከእህሌ ወይም ከስራ ስር የተዘጋጁ ተጨማሪ ምግቦችን በሚከተሇው መንገዴ ማበሌፀግ 
ይቻሊሌ: 
1. ገንፎ የምንሰራበትን ውሃ በወተት መተካት፡፡  
2. ወፍራም ገንፎ ሊይ ቅቤ/ዘይት መጨመር በኃይሌ የበሇፀገ፣ ሊሊ ያሇ እና ሇመብሊት ቀሊሌ 

የሆነ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 
3. እንዯ አተር፣ ሽንብራ እና ባቄሊ የመሳሰለ ጥራጥሬዎችን ከዋናዉ የገንፎ ደቄት 

ከሚዘጋጅት እህሌ አይነት ጋር ማቀሊቀሌ (አንዴ እጅ ጥራጥሬን ከሶስት እጅ እህሌ ጋር 
ማቀሊቀሌ)፡፡ 

4. ከዯረቀ ስጋ (ቋንጣ) የተዘጋጀ ደቄት፣ ሌሞ የተከተፈ ስጋ/እንቁሊሌ መጨመር፡፡ 
5. ሌሞ የተከተፈ ጏመን ወይም ካሮት መጨመር፡፡ 
6. የሊመ አቮካድ፣ ሙዝ ወይም ፓፓዬ መጨመር፡፡ 
7. ተጨማሪ ምግቡ በስል ከወጣ በኋሊ አዮዱን ያሇው ጨው መጨመር፡፡ 
ማስታወሻ: ከሊይ የተዘረዘሩት በአጠቃሊይ የተጨማሪ ምግብን ንጥረ ነገር ይዘት ያሻሽሊለ 
 የእንስሳት ተዋፅኦዎች በተገኙ ጊዜ ሁለ መበሊት አሇባቸው፡፡  
 በተገኘ ጊዜ ትንሽም ቢሆን የእንሰሳት ተዋፅኦ ምግቦችን ምግብ ሊይ መጨመር ምግቡ 

በንጥረ ነገር የበሇፀገ እንዱሆን ስሇሚያዯርግ ሇህፃናት ጠቃሚ ነው፡፡ 
 እንዯ ጉበት፣ ሌብ እና ኩሊሉት ያለ ምግቦች ዋጋቸው ብዙም ውዴ ያሌሆኑ ግን 

አይረን የተባሇውን ንጥረ ነገር በብዛት የየያዙ ናቸው፡፡ 
የእንሰሳት ተዋፅኦ ምግቦች አዘገጃጀት 

 እንዯ ስጋ እና ጉበት፣ ኩሊሉት እና ሌብ ያለ ምግቦችን በዯንብ በማዴቀቅ ህፃናት 
በቀሊለ መብሊት እንዱችለ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

ፍራፍሬ እና አትክሌት 
 እንዯ ፓፓዬ፣ ማንጏ እና ካሮት ያለ ቢጫ መሌክ ያሊቸው ፍራፍሬዎች እና እንዯ 

ጏመን ያለ ጥቁር አረንጓዳ ቅጠሌ ያሊቸው አትክሌቶች በተገኙ ጊዜ ቤተሰቦች 
ሌጆቻቸውን እንዱመግቡ ማበረታት፡፡ 

 በቤታቸው አካባቢ ትንሽ መሬት ካሊቸው በቶል የሚበቅለ እንዯ ጏመን፣ ካሮት፣ 
እና ቲማቲም ያለ አትክሌቶችን እንዱተክለ ማበረታት፡፡ 

 ቤተሰቦቹ አቅም ካሊቸው እና ፍራፍሬ እና አትክሌት በአካባቢያቸው የሚገኙ ከሆነ 
ከገበያ እንዱገዙ ማበረታት፡፡ 
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ዓሊማ 4: በቤት ዉስጥ በቀሊለ ሉከናወኑ የሚችለ እና የተጨማሪ ምግብ ይዘትን ሇማሻሻሌ 
የሚረደ ተግብራትን መግሇጽ  
 
ተግባር 3.1ሠ: በቤት ዉስጥ በቀሊለ ሉከናወኑ የሚችለ እና የተጨማሪ ምግብ ይዘትን 
ሇማሻሻሌ የሚረደ ተግብራትን አስመሌክቶ ዉይይት ማዴረግ                      
 
የስሌጠናው ዘዳ: ገሇጻ እና ዉይይት 

የተግባር  መመሪያ  

1. ተሳታፊዎች በየማህበረሰባቸዉ የሚከናወኑ የምግብ አዘገጃጀቶችን አስመሌክቶ የሰሙትን 
ወይም የሚያዉቁትን እንዱያካፍለአችሁ ማዴረግ፡፡ የተሳታፊዎቸን መሌስ ፍሉፕ ቻርት 
ሊይ መፃፍ፡፡ 

ሀ)  በናንተ ማህበረሰብ ውስጥ የሚከናወኑ የምግብ አዘገጃጀቶች ምንዴናቸው? 

ሇ)  የተጠቀሱት የምግብ አዘገጃጀቶች ሇምንዴንነው ይጠቅማለ ተብሇው የሚታሰቡት? 

ሏ)  ተጨማሪ ምግቦችንስ ሇማዘጋጀት በእናንተ ማህበረሰብ ያለ ቤተሰቦች 
የሚያከናውኑአቸው ተግባራት ምንዴናቸው?  

   መ) የተጠቀሱት የተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀቶች ሇምንዴነው ይጠቅማለ ተብሇው 
የሚታሰቡት?  

2. በቤት ውስጥ ሉከናወኑ የሚችለ የምግብ አዘጋጃጀትን የሚገሌጹ ፖስተሮችን (የተናጠሌ 
ተግባቦት መሳሪያዎች/IPC tools) ማሳየት  

ሀ) ተሳታፊዎች ሇህፃናት ገንፎ ሇመስራት ከእህሌ እና ጥራጥሬ የበሇፀገ ደቄት ሇማዘጋጀት 
መከተሌ ያሇባቸውን ቅዯም ተከተልች እንዱያዩና ቅዯም ተከተልችን ተራ በተራ 
እንዱጠቅሱ ማዴረግ   

   ሇ) የተጨማሪ ምግብን ይዘት ሇማሻሻሌ እንዳት ከበቀሇ እህሌ ደቄት ማዘጋጀት 
እንዯሚቻሌ የሚያሳየውን ቅዯም ተከተሌ እንዱያዩ ማዴረግ   

ሏ) ተሳታፊዎች ቅዯም ተከተልቹን እንዱናገሩ ማዴረግ 

3. ይሄንን በቤት ውስጥ ሉከናወን የሚችሌ የምግብ አዘገጃጀት እንዳት ሇህብረተሰቡ 
ሉያሳውቁ እንዯሚችለ ከተሳታፊዎች ጋር በጋራ መወያየት 

4. የአማ 3.1ሠ (በቤት ውስጥ የሚከናወኑ የምግብ አዘገጃጀቶች) በመጠቀም ክፈሇ ጊዜውን 
ማጠቃሌ 
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አማ 3.1መ:- ተጨማሪ ምግብን እንዳት ማበሌፀግ ይቻሊሌ 

 
ዯረጃ 1: 3 እጅ እህሌ (በቆል፣ ገብስ፣ ጤፍ፣ ማሽሊ ወይም ላሊ በአካባቢው የሚገኝ 
እህሌ) እና አንዴ እጅ ጥራጥሬ (አተር፣ ሽንብራ፣ ባቄሊ ወይም ምስር) ማዘጋጀት፡፡ 
 

ዯረጃ 2: እህለን እና ጥራጥሬውን ማጠብ፡፡ በተሇምድ እንዯሚዯረገዉ የእህለን ሽፋን 
ማስወገዴ፡፡ ጥራጥሬዉን እና እህለን ሇየብቻ አጋም እስኪመስለ መቁሊት፣ጥራጥሬውን 
መከካት እና ገሇፈቱን ማስወገዴ፡፡ 

 

ዯረጃ 3: ሦስት እጁን እህሌ እና አንዴ እጁን ጥራጥሬ ማቀሊቀሌ፡፡ 

 

ዯረጃ 4: በአካባቢው በሚገኝ ወፍጮ ማስፈጨት፡፡ 

 

ዯረጃ 5: የበሇፀገውን ደቄት መንፋት እና በንፁህ ዕቃ ከዴኖ ቀዝቃዛ ቦታ ሊይ 
ማስቀመጥ፡፡ 
 
ዯረጃ 6: ደቄቱን ገንፎ ሲያዘጋጁ መጠቀም  
 
ዯረጃ 7: ገንፎውን የበሇጠ በኃይሌ የበሇፀገ ሇማዴረግ በዝግጅት ጊዜ አንዴ የሻይ ማንኪያ 
የበቀሇ ደቄት መጨመር፡፡ (የበቀሇ ደቄት አዘገጃጀትን በሚቀጥሇው ክፍሌ ሊይ ይገኛሌ). 
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አማ 3.1ሠ: በቤት ዉስጥ በቀላሉ ሊከናወኑ የሚችሉ የምግብ አዘገጃጀቶች (ማብቀሌ) 

ምግብን ከማዘጋጀት በፊት በቤት ውስጥ ሉከናወኑ የሚችለ ተግባራት አለ፡፡  

 እንዯ ማብቀሌ እና መዘፍዘፍ የመሳሰለ በቤት ውስጥ ሉከናወኑ የሚችለ ተግባራት 
የተጨማሪ ምግቦችን የንጥረ ነገር ይዘት ሇማሻሻሌ እና በምግቡ ውስጥ ያለትን ንጥረ 
ነገሮች የተሻሇ መጠቀም እንዱቻሌ ሇማዴረግ ይረዲለ፡፡ 

ከበቀሇ እህሌ የተዘጋጀ ደቄት 

በአካባቢያችሁ ያለ ቤተሰቦች የበቀሇ እህሌን የመጠቀም ሌምዴ ካሊቸው የሚከተለት መንገድች 
ገንፎን በንጥረ ነገር የበሇፀገ ሇማዴረግ ይረዲሌ፡፡ 

 ከበቀሇ እህሌ በተዘጋጀ ደቄት ገንፎ በሚዘጋጀ ጊዜ በጣም አይወፍርም፡፡ ተጨማሪ ምግቡ 
በሚዘጋጅ ጊዜም ብዙ ውሃ አያስፈሌገዉም ስሇዚህም የንጥረ ነገር ይዘቱ የተሻሇ ይሆናሌ፡፡ 

 እየበሰሇ ያሇ ገንፎ ውስጥ ትንሽ የበቀሇ ደቄትን መጨመር ገንፎው ሊሇ እንዱሌ እና 
ህፃናት ሇመብሊት እንዱመቻቸው ያዯርጋሌ፡፡ (የበቀሇው ደቄት ከተጨመረ በኋሊ ሇትንሽ 
ዯቂቃ ገንፎውን ማብሰሌ ያስፈሌጋሌ፡፡). 

 

ከበቀሇ እህሌ እንዳት ደቄት ማዘጋጀት ይቻሊሌ 

1. ቤት ያፈራውን ማንኛውንም እህሌ አጥቦ ማዘጋጀት 

2. ከአንዴ እስከ ሁሇት ቀን በውሃ መዘፍዘፍ 

3. ማጥሇሌ እና ክዲን ባሇው ዕቃ ውስጥ ሸፍኖ ማስቀመጥ 

4. ጨሇም ያሇ ሞቃት ቦታ ሊይ ከ2-3 ቀን ሇሚሆን ጊዜ እስኪበቅሌ ዴረስ ማቆየት 

5. እንዱዯርቅ ፀሃይ ሊይ ማስጣት 

6. አጋም እስኪመስሌ መቁሊት 

7. መፍጨት እና መንፋት 

8. ዯረቅ በሆነ ቀዝቃዛ ስፍሪ ሊይ ሸፍኖ ማስቀመጥ 

9. ትንሽ በጣት ቆንጥሮ ገንፎ ሲዘጋጅ መጨመር 
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አማ 3.1ረ፡- በተጨማሪ ምግብ አይነቶች ዙሪያ ከተዯረገ ጥናት የተገኘ ዉጤት 

የተሇያዩ የምግብ 
አይነቶች ሇህጻናት 
የማይሰጡበት 
ምክንያት 

የእናቶች እና የጤና ባሇሙያዎች አመሇካከት 

የእንስሳት ተዋፅኦ 
ምግቦችን ሇህፃናት 
የማይመግቡበት 
ምክንያት 

 ህፃናት 5-7 አመት እስኪሆናቸው ዴረስ እነኚህ ምግቦች መፍጨት 
አይችለም ብሇው ያስባለ፡፡ 

 እንዯ ስጋ ያለ የእንሰሳት ተዋፅኦ ምግቦች ውዴ ናቸው፡፡ 
 በማህበረሰብ ውስጥ የተሇመዯ ተግባር አይዯሇም፡፡ 

 

“ስጋ ቢኖር እንኳን ከ5 አመት በታተ ሇሆኑ ህጻናት አንሰጣቸውም፡፡ 
በዚህ ዕዴሜያቸው ስጋ መብሊት ከጀመሩ የቤተሰቡንም ምግብ 
መጋራት እና ብዙ መብሊት ይጀምራለ፡፡ ስጋ የምናገኘው በአመት 
አንዳ በመስቀሌ በአሌ ጊዜ ነው፡፡.”  
 

“በኛ አካባቢ ስጋ መሸጫ የሇም፡፡ ገንዘብ ቢኖረኝ እንኳን ሆሳእና 
ሄጄ አሌገዛም ምክንያቱም ስጋ መግዛት በኛ ማህበረሰብ 
የተሇመዯ ተግባር አይዯሇም.” (ማሻ የምትገኝ እናት) 

ወፍራም የሆኑ 
ምግቦች ሇህፃናት 
የማይሰጡበት 
ምክንያት 

 ብዙ ጊዜ ቤተሰቦች እኝህ ወፍራም ምግቦች ህፃናትን ሇመዋጥ 
ያስቸግራቸዋሌ፣ ጉሮሮአቸው ሊይም ይጣበቃሌ ብሇው ያስባለ፡፡ 

 ወፍራም የሆኑ ምግቦች ዴርቀት ያመጣለ፡  
 ህፃናትን መመገብ ብዙ ጊዜ እንዲይወስዴ እና ህጻናቱም 

ሇመብሊት እንዱቀሊቸው ብዙ ዉሃ ይጨመራሌ፡፡ 

የተሇያዩ አይነት 
ተጨማሪ ምግቦችን 
መመገብን 
አስመሌክቶ የጤና 
ባሇሙያዎች ያሊቸው 
አስተሳሰብ 

የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች የተሇየዩ አይነት ምግቦችን መመገብ 
አስመሌክቶ የተሇያየ ሀሳብ አሊቸው 
 ጤና ኤክስቴንሽኖች አንዲንዴ እህልች እና ፍራፍሬዎች 

በአካባቢዉ አለ ወይ እንዱሁም ቤተሰቦች የተሇያዩ ምግቦችን 
የመግዛት አቅም አሊቸዉ ወይ የሚሇው ያሰጋቸዋሌ፡፡ 
 

“ቤተሰቦች የመግዛት አቅም የሊቸውም፡፡ ገንፎን ማዘጀት 
የሚችለት ካሊቸው ነገር ነው፡፡ ከዴህነቱ የተነሳ ከባዴ ነው.” 
(ጬንቻ ጤና ኬሊ) 
 

“እናቶች ምክር ከተሇገሳቸው ይሄን ማዴረግ ይችሊለ ብዩ 
አስባሇሁ፡፡ ስሇዚህ ነገር ከተረደ በቤት ውስጥ ያሊቸውን ነገር 
ሸጠዉ ላሊ ምግብ መግዛት ይችሊለ፡፡ ብዙ ገንዘብ እና ጊዜ 
አይፈሌግም፡፡ በቤት ውስጥ የተሇያዩ እህልች ካለ ዯግሞ 
ይቀሊሌ” (ማረቃ የምትገኝ የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኛ) 
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መግቢያ: 
 
በዚህ ክፍሇ ጊዜ ይዘት ከተጨማሪ ምግብ አንፃር ምን ማሇት ነው፣ ትክክሇኛ ውፍረት/ይዘት 
ያሇው ተጨማሪ ምግብ የተሇያየ ዕዴሜ ሊሊቸው 6-24 ወር ሇሆኑ ህፃናት ያሇው ጥቅም 
ምንዴንዉ እና እንዳት ትክክሇኛ ይዘት/ውፍረት ያሇው ተጨማሪ ምግብን ማዘጋጀት ይቻሊሌ 
የሚሇው ግሌፅ ይዯረጋሌ፡፡ የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ውፍረት በተመሇከተ ከጥናት የተገኘ 
ውጤት እና ሇእናቶች/ሇአሳዲጊዎች መተሊሇፍ ያሇባቸዉ ቁሌፍ መሌዕክቶችን በተመሇከተ 
ውይይት ይዯረጋሌ፡፡ 
 
የክፍሇ ጊዜዉ አሇማ: 
  
በዚህ ክፍሇ ጊዜ መጨረሻ ሊይ ተሳታፊዎች 

1. በተሇያየ የዕዴሜ ክሌሌ ሊይ ሊለ ሌጆች ትክክሇኛ የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ውፍረት ምን 
መሆን አሇበት የሚሇውን መግሇፅ ይችሊሊ፡፡ 

2. ትክክሇኛ የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ውፍረት ሰርቶ ማሳየት ይችሊለ፡፡ 
 
የክፍሇ ጊዜዉ ተግባራት እይታ 
 
ተግባር 3.21: በተሇያየ የዕዴሜ ክሌሌ ሊይ ሊለ ሌጆች ትክክሇኛ የሚባሇው የተጨማሪ ምግብ              
            ይዘት/ውፍረት መግሇፅ  
ተግባር 3.22: ትክክሇኛ የሆነ የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ውፍረት ሰርቶ ማሳየት 
 
የሚፈጀዉ ጊዜ፡- 1 ሰዓት 
 
የስሌጠናው ዘዳ፡- ሰርቶ ማሳየት፣ ማሰሊሰሌ እና መወያየት 
 
ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች 
 ፍሉፕ ቻርት፣ ማርከር፣ ካርዴ እና መሇጠፊያ ፕሊስተር 
 ሁሇት የሊስቲክ ሳህኖች  
 በአካባቢው ከሚገኝ ዋና ምግብ የተዘጋጀ ሁሇት የቡና ስኒ ወፍራም ገንፎ 
 ሁሇት የሾርባ ማንኪያ፣ ሇማጠቢያ እና ሇእጅ መታጠቢያ የሚያገሇግሌ ዕቃ፣ መሀከሇኛ 

ስፋት ያሇው ሳህን፣ የውሃ መቅጃ ጆግ፣ ሁሇት ትንንሽ ሇማፅጃ የሚሆኑ ጨርቆች እና 
ፎጣ 

 
 

ክፍሇ ጊዜ 3.2: የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ወፍረት 
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የአመቻቹ ማስታወሻ 
 
አማ 3.2ሀ:  የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ውፍረት 
አማ 3.2ሇ:  የተጨማሪ ምግብ ውፍረት እና ይዘትን አሰምሌክቶ ከጥናት የተገኘ ውጤቶች 
 
ቅዴመ ዝግጅት:   

1. በአካባቢው ከሚገኙ ዋና ዋግቦች ክፍሇ ጊዜው ከመጀመሩ በፊት ገንፎ ማዘጋጀት 
(ተጨማሪ ምግብ ሇማዘጋጀት የሚያገሇግለ ዕቃዎችን መጠቀም) 

2. የክፍሇ ጊዜውን ዓሊማ ፍሉፕ ቻርት ሊይ መፃፍ 
3. ቁሌፍ መሌክቶችን ካርዴ ሊይ መገሌበጥ 
4. የአመቻች ማስታወሻ 3.2 (የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ውፍረትን) ማዘጋጀት 

 
ዓሊማ 1: በተሇያየ የዕዴሜ ክሌሌ ሊይ ሊለ ሌጆች ትክክሇኛ ነው የሚባሇው የተጨማሪ ምግብ 
ይዘት/ውፍረት መግሇፅ 
 
ተግባር 3.21: በተሇያየ የዕዴሜ ክሌሌ ሊይ ሊለ ሌጆች ትክክሇኛ ነው የሚባሇውን የተጨማሪ 
ምግብ ይዘት/ውፍረት መግሇፅ  
 
የስሌጠናው ዘዳ:ሃሳብ ማመንጨት እና መወያየት 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

የተግባር መመሪያ:  

1. ክፍሇ ጊዜውን ማስተዋወቅ 

2. የሚከተለትን መጠየቅ 

 በናንተ ማህበረሰብ ህፃናት ምግብ ሲጀምሩ እናቶች ወይም አሳዲጊዎቻቸው 

መጀመሪያ የሚሰጧቸው ምግብ ምንዴን ነው?  

 የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ውፍረት ማሇት ምን ማሇት ነው? 

3. የተሳታፊዎችን መሌስ ፍሉፕ ቻርት ሊይ መፃፍ 
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ዓሊማ 2: የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ውፍረትን ሰርቶ ማሳየት 
 
ተግባር 3.22: የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ውፍረት ሰርቶ ማሳየት (20 ዯቂቃ) 
 
የስሌጠናው ዘዳ: ሰርቶ ማሳየት2 እና ውይይት 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2 Adapted from WHO. (2004). Complementary feeding counseling a training course: Trainers guide  

 

የተግባር መመሪያ 

1. ሇ8 ወር ሌጅ የሚሆን የተጨማሪ ምግብን ይዘት/ውፍረትን ሌታዩ እንዯሆነ መግሇፅ 
2. ወፍራም በሶ ማዘጋጀት እና ወፍራሙን በሶ ሁሇት እኩሌ ቦታ መክፈሌ (የበሇፀገ 

ወፍራም ገንፎ ነው ብል ማሰብ) 
     2.1 በግመሽ የተከፈሇውን በሶ ጏዴጓዲ ሳህን ሊይ በመገሌበጥ በአንዴ የቡና ሲኒ  
         ሙቅ ውሃ በመጨመር በተሇምዯ የሚዘጋጀዉን ቀጭን አጥሚት  
         እስከሚመስሌ ዯረስ ማቅጠን 
     2.2 ምን እንዲስተዋለ መጠየቅ? ወፍራም የነበረው በሶ አሁን ቀጭን እና ውሃ   
         የበዛበት ሆኗሌ 
     2.3 የቀጠነውን በሶ እንዱያዩት እና በማንኪያ ቅጥነቱን እንዱሇኩት ሇተሳታፊዎች   
         ማዞር 
     2.4 ያሌቀጠነውን በሶ ማሳየት እና እናቶች ውሃ ባይጨምሩ ሇህፃናት የሚዘጋጁ       
         ገንፎዎች እንዯዚህ አይነት ይዘት ሉኖራቸው እንዯሚችሌ መግሇፅ፡፡ 

  2.5 ወፍራም በሶ የያዘውን ሳህን ማዞር (ሇህፃናት የተዘጋጀ ገንፎ ነው ብል     
      ማሰብ) እና ውፍረቱን በማንኪያ እንዱሇኩ ማዴረግ 

3. የሚከተለትን ጥያቄዎች መጠየቅ እና መወያየት 
ሀ. በቀጭኑ እና በወፍራሙ መሃከሌ ያለትን ሌዩነቶች፣ ሇህጻናት የሚሰጡትን 
ጥቅም እና የትኛዉ ብዙ ዉሃ እንዯወሰዯ እንዱነግሯችሁ ማዴረግ፡፡ሁሇት ረዴፍ 
(columns) ያሇዉ ሰንጠረዝ አዘጋጅቶ መሊሶችን መጻፍ፡፡ 
ሇ. የትኛዉን አይነት ይዘት ወይም ዉፍረት ነዉ ሇእናቶች ማስተማር 
የሚገባዉ?ሇምን? 

4. በሚከተለትን ነጥቦች ዙሪያ ውይይት ማዴረግ:  
 ህፃናት ሳህን ሙለ ቀጭን ገንፎ ቢሰጣቸው በሌተው ሳይጨርሱት ሆዲቸው 

ይሞሊሌ በዚህም ምክንያት ሇማዯግ የሚያስፈሌጋቸውን የኃይሌ መጠን ሉያገኙ 
አይችለም፡፡ 
 

 ህፃናት ወፍራም ገንፎ ከተመገቡ የኃይሌ ፍሊጏታቸውን ሟሟሊት ይችሊለ፡፡ 
 

 የአማ 3.2፡- በመጠቀም ስሇ ተጨማሪ ምግብ ይዘት ጥቅም ማብራራት 
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የአመቻቹ ማስታወሻ 3.2 ሀ:  የተጨማሪ ምግብ ይዘት/ውፍረት 

1. ሇምንዴነዉ ቤተሰቦች ወፍራም ምግብ የማይሰጡት? 
 

 ያንቃቸዋሌ ብል በመስጋት፡፡ ቤተሰቦች ህፃናት 
ወፍራም ምግቦችን መዋጥ ያስቸግራቸዋሌ፣ 
ያንቃቸዋሌ ወይም ዴርቀት ያስከትሌባቸዋሌ ብሇው 
ይሰጋለ፡፡  
 

 ብዙ ዉሃ መጨመር፡፡ ህፃናት ተጨማሪ ምግቡን 
በቀሊለ መመገብ እንዱችለ እና በጡጦ ሇማጥባት 
እንዱመች ሇማዴረግ ፈሳሽ ነገር ብዙውን ጊዜ ውሃ 
ይጨምሩበታሌ፡፡ 
 

2. ወፍራም ምግቦችን መመገብ ምን ይጠቅማሌ? 
 

 የዉሃ መጠን፡- ገንፎን ትንሽ ዉሃ በመጨመር 
ወፍራም፣ በንጥረ ነገር የበሇፀገ እና በማንኪያ ሉያዝ 
የሚችሌ እንዱሆን በማዴረግ ማዘጋጀት፡፡ 
 

 አጥሚት ህፃናት ጠንካራ ሆነው ሇማዯግ እና ጤናማ 
ሇመሆን የሚያስፈሌጋቸውን ንጥረ ነገሮች እና ኃይሌ 
በበቂ ሁኔታ እንዱያገኙ አይረዲም፡፡ 
 

3. መቼ ነዉ ሕጻናት ወፍራም ምግቦችን መመገብ 

      መጀመር የሚችለት? 
 

 ህፃናት 6 ወር ሲሆናቸው የሊሙ እና ሇስሊስ የሆኑ 
ምግቦችን መመገብ ይችሊለ፡፡ ከ8 ወር ጀምሮ ዯግሞ 
እንዯ ፍራፍሬ ያለ በእጅ ሉያዙ የሚችለ ምግቦችን 
መመገብ ይችሊለ፡፡ 
 

 አብዛኛዎቹ ህጻናት 12 ወር ሲሆናቸው  የቤተሰብ 
ምግብን መመገብ ይችሊለ፡፡የቤተሰቡን ምግብ 
በማሻሻሌ ፍሊጏታቸውን ሇሟሟሊት ይቻሊሌ፡፡  
በመፍጨት ወይም ሌመው የተፈጩ አትክሌቶችን 
የቤተሰብ ምግብ ሊይ በመጨመር የቤተሰቡን ምግብ 
ማሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

ከ6 እስከ 
11 ወር 

 

 

 
6 ወር ሊይ ሇስሇስ  

ያሇ ገንፎ 
መመገብ መጀመር 

 
ቀስ እያለ ወፈር 

ያሇ ገንፎ 
መመገብ 

 
በዯንብ የሊሙ 
ምግቦችን 
መመገብ 
(ፍራፍሬ፣ 
የተቀቀለ 

አተክሌቶች) 
 
 

 

ከ12 እስከ 
24 ወር 

 
የቤተሰብ ምግብ 
(አስፈሊጊ ከሆነ 
አዴቅቆ መክተፍ 

ወይም 
መፍጨት)፣ 
የበሇፀገ ገንፎ 
መመገብ  



45 

 

አማ 3.2ሇ፡- የተጨማሪ ምግብ ውፍረት እና ይዘትን አሰምሌክቶ ከጥናት የተገኘ ውጤቶች 

እናቶች ወፍራም ገንፎ የማይሰጡበትን ምክንያት እንዯሚከተሇው ገሌፀዋሌ 
  
 “በዚህ ዕዴሜ ሊለ ህፃናት ገንፎ በቀሊለ አይፈጭም፣ ያንቃቸዋሌ፣ ይከብዲቸዋሌ እናም 

ሆዲቸውን ያማቸዋሌ፡፡.” 
 
 “አንዴ እናት ሇ7ወር ህጻን ሇስሊሳ ገንፎ እንዴትሰጥ አሌመክራትም ምክንያቱም እንዱህ 

አይነት ገንፎ ይከብዲዋሌ በቀሊለም አይፈጭሇትም፡፡ ይሄን አይነት ምግብ ማኘክ እና 
መዋጥም አይችለም፡፡ ከዚህ ይሌቅ አጥሚት እንዴትሰጥ ነው የምመክራት.”  
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ክፍሇ ጊዜ 4  

ተጨማሪ ምግብ በቀን ስንት ጊዜ እና በምን ያህሌ መጠን መሰጠት አሇበት  

 
 

መግቢያ 
 

በዚህ ክፈሇ ጊዜ በተሇያየ የዕዴሜ ክሌሌ ሊለ ህፃናት ምን ያህሌ መጠን ያሇዉ ተጨማሪ ምግብ 
እና ስንቴ መሰጠት አሇበት በሚሇው እና ተያያዥ በሆኑ ቁሌፍ መሌዕክቶች ዙሪያ ውይይት 
ይዯረጋሌ፡፡ 
 
የክፍሇ ጊዜዉ ዓሊማ: 
በዚህ ክፈሇ ጊዜ ማሇቂ ሊይ ተሳታፊዎች:  

1. ተጨማሪ ምግብ በተሇያዩ የዕዴሜ ክሌሌ ሊለ ህፃናት በቀን ምን ያህሌ ጊዜ መስጠት 
እንዲሇበት ማስረዲት ይችሊለ፡፡ 

2. መጠኑ ምን ያህሌ የሆነ ተጨማሪ ምግብ በተሇያዩ የዕዴሜ ክሌሌ ሊለ ህፃናት መስጠት 
እንዲሇበት ማስርዲት ይችሊለ፡፡ 

3. ከዋና ምግቦች በተጨማሪ መክሰስ የመስጠትን ምግብ ይረዯለ፡፡ 
4. የተጨማሪ ምግብ መጠን እና በቀን ምን ያህሌ ጊዜ መስጠት እንዲሇበት የሚያመሇክቱ 

ቁሌፍ መሌዕክቶችን መግሇፅ ይችሊለ፡፡ 
 
የክፍሇ ጊዜዉ ተግባራት እይታ  
ተግባር 4:   ተጨማሪ ምግብን የተሇያየ የዕዴሜ ክሌሌ ሊይ ሊለ ህፃናት በቀን ምን ያህሌ ጊዜ 
መመገብ እንዲሇባቸው መወያየት 
 
የሚፈጀው ጊዜ፡- 1 ሰዓት 
 
የስሌጠናው ዘዳ: የቡዴን ውይይት፣ ገሇጻ እና ዉይይት 
 
ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች  

 ፋሉፕ ቻርት 
 ማርከር 
 መሇጠፊያ ፕሊስትር 
 ካርዴ 

 

የአመቻቹ ማስታወሻ 
አማ 4ሀ: ተጨማሪ ምግብ ተገቢ ነዉ የሚባሇዉ በቀን ስንት ጊዜ እና ምን ያህሌ ሲሰጥ ነዉ  
አማ 4ሇ: ከ6-24 ወር ያለ ህጻናት ተገቢ የአመጋገብ ስርአቶች ማጠቃሇያ 
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አማ 4ሏ: በዋና ምግቦች መሃሌ መክሰስ የመመገብ ጥቅም 
አማ 4መ: ተጨማሪ ምግብ በቀን ስንት ጊዜ እና ምን ያህሌ መሰጠት እንዲሇበት በተመሇከተ 
ያለ ቁሌፍ መሌክቶች 
 
ቅዴመ ዝግጅት:   

1. ፍሉፕ ቻርት እና ማርከር ማዘጋጀት 
2. የክፍሇ ጊዜውን ዓሊማ በፍሉፕ ቻርት ሊይ መፃፍ 
3. የአማ 4.2 ሃሳቦችን ከነ ርዕሶቹ (ዕዴሜ፣ስንት ጊዜ፣መጠን) በካርዴ ሊይ መጻፍ 
4. የስሌጠና ክፍለን ሇቡዴን ውይይት ማመቻቸት  

 
ዓሊማ 1: በተሇያየ ዕዴሜ ክሌሌ ያለ ህፃናት ተጨማሪ ምግብን በቀን ስንቴ መመገብ 
እንዲሇባቸው መግሇፅ 
 
ተግባር 4: በተሇያየ ዕዴሜ ክሌሌ ያለ ህፃናት ተጨማሪ ምግብን በቀን ስንቴ መመገብ 
እንዲሇባቸው መወያየት  
 
የስሌጠናው ዘዳ: የቡዴን ውይይት  
 
የተግባር መመሪያ : 

1. ሇምንዴነዉ ቤተሰቦች ከሁሇት አመት በታች የሆኑ ሌጆች በቀን ስንት ጊዜ እና ምን 
ያህሌ መመገብ እንዲሇባቸዉ ማወቅ ያሇባቸዉ? 

 አመቻቾች፡ ሇስሇስ ያለ ምግቦቸን የመመገብን እና በቀን ሇህጻኑ ዕዴሜ ተገቢ 
የሆነ ጊዜ (በቀን ስንት ጊዜ)  የመመገብን ጥቅም አጽንኦት ስጡ፡፡ ምክንያቱም 
የሌጆች ሆዴ ትንሽ ስሇሆኑች በአንዴ ጊዜ ብዙ ምግብ መመገብ አይችለም፡፡ 

2. ተሳታፊዎችን በሁሇት ቡዴን መክፈሌ  

3. እዴሜ ፣ ስንት ጊዜ እና መጠን ተብል ወዯ ጎን የተፃፈበት እና 6 ወር ሊይ፣ ከ 6 
እስከ 11 ወር እና ከ12 እስከ 24 ወር ተብል ወዯ ታች የተፃፈበት ሰንጠረዠ ፍሉፕ 
ቻርት ሊይ ማዘጋጀት፡፡ 

እዴሜ ስንት ጊዜ መጠን 

6 ወር ሊይ   

ከ 6 እስከ 11 ወር   

ከ12 እስከ 24 ወር   

 

4. ካርድችን አማ 4ሇ (ከ6-24 ወር ያለ ህጻናት ተገቢ የአመጋገብ ስርአት) ሊይ ባሇው 
ሰንጠረዥ ውስጥ ያለትን ሀሳቦች እንዱይዝ አዴርጏ በማዘጋጀት ሇየቡዴኖቹ 
ማከፋፈሌ፡፡ 

5. በሚከተለት ጥያቄዎች መሰረት ሁሇቱም ቡዴኖች ፋሉፕ ቻርት ሊይ ያለትን 
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ሳጥኖች እንዱሞለ እና ካርድችንም ትክክሇኛው ሳጥን ሊይ እንዱሇጥፉት ማዴረግ 

    በሚከተሇዉ የእዴሜ ክሌሌ ያለ ህጻናት በቀን ስንት ጊዜ መመገብ አሇባቸዉ? 

 6 ወር ሊይ 

 ከ6 እስከ 11 ወር 

 ከ12 እስከ 24 ወር  

6. በሚከተሇዉ የዕዴሜ ክሌሌ ያለ ህጻናት በቀን ምን ያህሌ ምግብ መመመገብ 
አሇባቸዉ?  

 6 ወር ሊይ 

 ከ6 እስከ 11 ወር 

 ከ12 እስከ 24 ወር  

ቡዴን አንዴን ፍሉፕ ቻርት ሊይ የሞለትን እንዱያብራሩ መጠየቅ  
7. ቡዴን ሁሇትን ፍሉፕ ቻርት ሊይ የሞለትን እንዱያብራሩ መጠየቅ 
8. ማጣቀሻ መጽሃፍን እና አማ 4.2ን (ከ6-24 ወር ያለ ህጻናት ተገቢ የአመጋገብ 

ስርአት) በመጠቀም ክፍሇ ጊዜውን ማጠቃሇሌ፡፡ 
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የአመቻቹ ማስታወሻ 4ሀ:- ተጨማሪ ምግብ ተገቢ ነዉ የሚባሇዉ በቀን ስንት ጊዜ እና ምን 
ያህሌ ሲሰጥ ነዉ 

ዕዴሜ በቀን ስንት ጊዜ መጠን  

0 እስከ 6 ወር በቀን እና ማታ ህጻናት ጡት 
መጥባት በፈሇጉ ጊዜ ሁለ ጡት 
ማጥባት (ቢያንስ 10-12 ጊዜ) 

  6 ወር (181 ቀን) ሊይ ከ2 
እስከ 3 የሾርባ ማንኪያ 
የሚሆን ምግብ በመስጠት 
መጀመር እና ቀስ እያለ 
መጠኑን መጨመር 

6 እስከ 11 ወር ከ2 እስከ 3 ጊዜ ከጡት ማጥባት 
ጋር 

 
ከ1 እስከ 2 ጊዜ መክስስ 

መስጠት 

 

ቀስ እያለ መጠኑን  ወዯ 
ሦስት የቡና ሲኒ መጨመር 

12 እስከ 24 ወር ከ3 እስከ 4 ጊዜ ጡት ከማጥባት 
ጋር 
 

ከ1 እስከ 2 ጊዜ መክስስ 
መስጠት 

 

4 የቡና ሲኒ 
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አማ 4ሇ: ከ6-24 ወር ያለ ህጻናት ተገቢ የአመጋገብ ስርአቶች ማጠቃሇያ 

 
ዕዴሜ 

 
 

አይነት 

ተገቢ የሚበሊው አመጋገብ 

ውፍረት 
(ይዘት)  

 

በቀን ስንት ጊዜ 
 

አንዴ ህፃን በአንዴ ቀን 
ዉስጥ የሚበሊው የምግብ 
መጠን (ከጡት በተጨማሪ) 

ህፃናት 6 ወር 
ሲሆናቸው 
ተጨማሪ 
ምግብ 
መጀመር 
አሇበት 

 

ጡት ማጥባት (ቀን እና 
ማታ ህጻናት ጡት 

መጥባት በፈሇጉ ጊዜ ሁለ 
ማጥባት) 

+ 
ሇገንፎ የሚሆን ደቄት 
በአካባቢዉ ከሚገኙ 

እህልች (ሶሰት እጅ እንዯ 
ገብስ፣ ስንዳ፣ ጤፍ እና 
ማሽሊ ከመሳሰለ እህልች 
ወይም እንዯ ቆጮ እና ቡሊ 
ከመሳሰለ ስራስሮች እና 

አንዴ እጅ ዯግሞ 
አተር፣ሽንብራ፣ምስር እና 

ባቄሊ ከመሳሰለ 
ጥራጥሬዎች ማዘጋጀት 

 
 

   ገንፎዉን የእንሰሳት 
ተዋፅኦ ምግቦች መጨመር  
ሇምሳላ ትንሽ የዯረቀ ስጋ 
ደቄት ፣አንዴ እንቁሊሌ 
፣ዯቆ የተከተፈ አትክሌት 
ሇምሳላ ሌሞ የተከተፈ 

የተቀቀሇ ጏመን፣ካሮት እና 
የመሳሰለትን በመጨመር 

ማበሌጸግ 
+ 

አዮዱን ያሇበት ጨዉ እና 
ትንሽ ዘይት ወይም ቅቤ 
መጨመር 

+ 
ፍራፍሬ (እንዯ 

ሙዝ፣አቮካድ፣ ብርቱካን 
እና የመሳሰለት)  

 
 

ወፈር ብል ሇስሇስ 
ያሇ ገንፎ 

 
ከጡት ማጥባት 

ጋር 
 
 

ከ2 እስከ 3 
ጊዜ ከጡት 
ማጥባት ጋር 

 

ከ2 እስከ 3 የሾርባ ማንኪያ 
የሚሆን ምግብ መስጠት 
መጀመር እና ቀስ እያለ 
መጠኑን መጨመር  

ከ6 ወር እስከ 
11 ወር 
 
 

 
 

 

ወፈር ብል ሇስሇስ 
ያሇ ገንፎ ሌክ 

እንዯ የማር ወሇሊ፣ 
በዯቃቁ የተከተፈ 
ስጋ ወይም የዯረቀ 

ስጋ 
ደቄት፣ጥራጥሬ፣  
ሌመዉ የተከተፉ 
አትክሌቶች እና 
ፍራፍሬዎች 

ከጡት ማጥብት 
ጋር 
 

ከ2 እስከ 3 
ጊዜ ቶል ቶል 
ጡት ከማጥባት 

ጋር 
 

ከ1 እስከ 2 
ጊዜ መክስስ 
መስጠት 

 

ቀስ እያለ መጠኑን  ወዯ 
ሦስት የቡና ሲኒ 

መጨመር 
 
 
  
 

ከ12 ወር እስከ 
24 ወር 

 

ወፍራም ሇሊ ያሇ 
ገንፎ፣በዯንብ 

የተከተፈ ስጋ ፣ 
ሌመዉ የተከተፉ 
አትክሌቶች እና 
ፍራፍሬዎች 
በእጃቸዉ 
ሉይዟቸዉ 
ከሚችሎቸዉ 
ምግቦች ጋር፣ 
የቤተሰብ ምግብ 
(የተከተፈ ወይም 

የዯቀቀ) 

ከ3 እስከ 4 
ጊዜ ጡት 

ከማጥባት ጋር 
 

ከ1 እስከ 2 
ጊዜ መክስስ 
መስጠት 

 

4 የቡና ሲኒ 
 

Adapted from WHO Infant and Young Child Feeding counseling: An Integrated Course (2006) 
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አማ 4ሏ፡-በዋና ምግቦች መሃሌ መክሰስ የመመገብ ጥቅም 
 

 ህጻናትን በቀን ዉስጥ የተሇያዩ ምግቦችን መመገብ ሇጤናቸዉ እና ሇዕዴገታቸዉ 

ይጠቅማሌ፡፡  

 ከመዯበኛ ተጨማሪ ምግብ ባሻገር ህፃናት ኃይሌ እንዱያገኙ መክሰስ መብሊት 
ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡ 

 መክሰስ በዋና ምግቦች መሀሌ የሚበሊ ሲሆን ህፃናት ተጨማሪ ኃይሌ እና ንጥረ ነገር 
እንዱያገኙ የሚረዲ ቀሊሌ ዘዳ ነው፡፡ 

  መክሰስ በቀሊለ የሚዘጋጅ ኃይሌ እና ንጥረ ነገር ሰጪ መሆን አሇበት፡፡ 

ማስታወሻ፡- ሻይ እና ቡና በውስጣቸው የያዙት ንጥረነገር አይረን ከተባሇ ንጥረ ነገር ጋር 

ስምምነት ስሊሇው ህፃናት እንዲይጠጡዋቸው ይመከራሌ፡፡ ጣፋጭነት ያሊቸው እንዯ ሇስሊሳ ያለ 

መጠጦች የህፃናትን የምግብ ፍሊጏት ስሇሚዘጉ እና በውስጣቸው ኃይሌ ሰጪ ከሆኑ ንጥረ 

ነገሮች ውጭ ላሊ ንጥረነገር ስሇማይዙ ህፃናት መጠጣት የሇባቸውም፡፡  
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አማ 4መ፡- ቁሌፍ መሌዕክቶች: የተጨማሪ ምግብ መጠን እና በቀን ምን ያህሌ ጊዜ መሰጠት 
አሇበት 

ማን ተግባር                   ሇምን 
እናት/አባት   ህፃናት ሌክ 6 ወር 

ሲሆናቸው ሇስሇስ ያለ 
ወፍራም ገንፎዎችን 
መስጠት መጀመር  
 

 የምግብ ጣእምን 
እንዱሇማመደ ያህሌ ከ2 
እስከ 3 የሾርባ ማንኪያ 
የሚሆን ምግብ መስጠት 
መጀመር እና ቀስ እያለ 
መጠኑን መጨመር 

 

ህፃናት 6 ወር ከሆናቸው ጊዜ ጀምሮ ጡትን ብቻ 
ማጥባት የሚያስፈሌጋቸውን ንጥረ ነገር 
አያሟሊም፡፡ ስሇዚህ ከ6 ወር ጀምሮ ከጡት ወተት 
ጋር በቂ የሆነ ተጨማሪ ምግብ ያስፈሌጋቸዋሌ 

ከ6 ወር ጀምሮ ህፃናት ወፈር ብል ሇሰሇስ ያሇ 
ገንፎን መዋጥ ይችሊሌ ስሇዚህ ሉያንቃቸው 
ይችሊሌ ብሊችሁ አትጨነቁ፡ 
 
ከስምንት ወር ጀምሮ ህፃናት በጣት ሉያዙ 
የሚችለ እንዯ የበሰሇ ማንጏ፣ ፓፓዬ፣ አቮካድ 
እና ሙዝ የመሳሰለ ምግቦችን መመገብ መጀመር 
አሇባቸው 
 

 ከ6 እስከ 11 ወር ሇሆኑ 
ህጻናት ከ2 እስከ 3 ጊዜ 
ዋና ምግብን መመገብ፣ 
ጡት ማጥባትን መቀጠሌ 
እና ከ1 እስከ 2 መክሰስ 
መመገብ  
  

 ከ12 እስከ 24 ወር 
ሇሆኑ ህጻናት ከ3 እስከ 
4 ጊዜ ዋና ምግብን 
መመገብ፣ጡት ማጥባትን 
መቀጠሌ እና ከ1 እስከ 2 
ጊዜ መክሰስ መመገብ  

የህፃናት ሆዴ በአንዳ ብዙ ምግብ መያዝ 
ስሇማይችሌ ቶል ቶል መመገብ አሇባቸው፡፡ 

 
ሌጆቻቸው 12 ወር ሲሆናቸው የቤተሰብ ምግብን 
በማዴቀቅ ወይም በመፍጨት መመገብ ካስፈሇገ 
ዯግሞ የበሇፀገ ገንፎ መስጠት፡፡. 

 

በዯረቀ (ቋንጣ) ስጋ ደቀት፣ የዯቀቀ ጏመን፣ ደባ 
እና ላልች ምግቦች የበሇፀገ ሇስሊሳ ገንፎ ቢያንስ 
በቀን ከ3-4 ጊዜ ከ1-2 ወፈር ብሇዉ ሇስሇስ ያሇ 
ምግቦች (መክሰስ) በመመገብ ህፃናት ጤናማ 
ዕዴገት እንዱኖራቸው ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 
 
ህፃናት እያዯጉ በሄደ ቁጥር የሚመገቡትን ምግብ 
መጠን መጨመር ጤናማ ዕዴት እንዱኖራቸዉ 
ይረዲሌ፡፡ 
 

ህጻናት በቂ ምግብ ካሌተመገቡ በዯንብ ሉያዴጉ 
አይችለም፡፡ አዕምሮአዊ እና አካሊዊ ዕዴገታቸውም 
የተስተካከሇ አይሆንም፡፡ 
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 ክፍሇ ጊዜ 5 

በትዕግስት መመገብ  

 

መግቢያ 
 

በዚህ ክፍሇ ጊዜ ተሳታፊዎች የመጡበት ማህበረሰብ ዉስጥ ህጻናት እንዳት 
እንዯሚመገቡ፣ተገቢ ነዉ የምንሇዉን የምግብ መጠን ህጻናት በሌተዉ እንዱጨርሱ የማበረታቻ 
ዘዳዎች እና ህጻናትን በትእግስት መመገብ እዴገት ሊይ ያሇዉን አስተዋጿ አስመሌክቶ ዉይይት 
ይዯረጋሌ፡፡  
 
የክፍሇ ጊዜዉ ዓሊማ: 
በዚህ ክፈሇ ጊዜ ማሇቂ ሊይ ተሳታፊዎች:  

1. በትዕግስት መመገብ ምን ማሇት እንዯሆነ መግሇጽ ይችሊለ 
2. በትዕግስት የመመገብን ጥቅም መግሇጽ ይችሊለ 
3. ህጻናት በዯንብ እንዱመገቡ ሇማዴረግ የሚረደ ዘዳዎችን መግሇጽ ይችሊለ 

የክፍሇ ጊዜዉ ተግባራት እይታ  
ተግባር 5.1፡በትዕግስት መመገብ ምን ማሇት እንዯሆነ መግሇጽ 

ተግባር 5.2፡በትዕግስት የመመገብን ጥቅም እና ህጻናት በዯንብ እንዱመገቡ ሇማዴረግ የሚረደ 
ዘዳዎችን መግሇጽ 

የሚፈጀው ጊዜ፡- 1 ሰዓት 
 
የስሌጠናው ዘዳ:- ሃሳብን ማመንጨት፣የጋራ ውይይት፣ ሃሳብን ማቅረብ እና መወያየት  
 
ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች  

 ፋሉፕ ቻርት 
 ማርከር 
 መሇጠፊያ ፕሊስትር 
 ካርድች 

 
የአመቻቹ ማስታወሻ 
አማ5ሀ፡ በትዕግስት መመገብ 
አማ 5ሇ፡- ቁሌፍ ተግባራት፡ በትግስት መመገብ 
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ቅዴመ ዝግጅት:   
 

1. ፍሉፕ ቻርት እና ማርከር ማዘጋጀት 
2. የክፍሇ ጊዜውን ዓሊማ ፍሉፕ ቻርት ሊይ መጻፍ 
3. የአመቻቹ ማስታወሻ 5 ሊይ ከሚገኙት ቁሌፍ መሌክቶች ቁሌፍ የሆኑ ቃሊቶች ወይም 

ሀረጎች ካረድች ሊይ መጻፍ 
4. የአመቻቹ ማስታወሻ 5 ሊይ የተጻፉትን ነገሮች በፍሉፕ ቻርት ሊይ መጻፍ 

 
አሇማ 1: በትዕግስት መመገብ ምን ማሇት እንዯሆነ መግሇፅ 
 
ተግባር 5.1: በትዕግስት መመገብ ምን ማሇት እንዯሆነ መግሇፅ  
 
የስሌጠናው ዘዳ: ማሰሊሰሌ፣ ገሇጻ እና ዉይይት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የተግባር መመሪያ: 

1. ክፍሇ ጊዜውን ማስተዋወቅ፡፡ 

2. በትዕግስት መመገብ ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ በጋራ መወያየት፡፡ በትዕግስት 

መመገብን የሚገሌፁ ቁሌፍ ቃሊቶች እስኪጠቀሱ ዴረስ መሌሶችን በፍሉፕ ቻርት ሊይ 

መጻፍ   

 የረሃብ እና የመጥገብ ምሌክቶችን መሇየት, 

  ህፃናት ምግብ እንዱመገቡ ማበረታት (ማነሳሳት) የሚለት እስኪጠቅሱ ማወያየት  

3. ተሳታፊዎች በትዕግስት የመመገብን ጥቅም እንዱዘረዘሩ ማዴረግ 

4. መሌሶችን በፍሉፕ ቻርት ሊይ መፃፍ 

5. መወያየት እና አማ 5 (በትዕግስት መመገብ) በመጠቀም ክፍሇ ጊዜውን ማጠቃሇሌ 
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የአመቻቹ ማስታወሻ 5ሀ: በትዕግስት መመገብ  

በትዕግስት 
መመገብ ማሇት 
ምን ማሇት ነው? 

 እናቶች ወይም አሳዲጊዎች ንቁ ሆነው የረሃብ እና የመጥገብ 
ምሌክቶችን እያስተዋለ መመገባቸዉ እና ህፃናት እንዱበለ 
ማበረታት እና ማነሳሳታቸዉ በትዕግስት መመገብ ይባባሊሌ፡፡ 
ህፃናትን በትዕግስት መመገብ በቂ ምግብ እንዱያገኙ ይረዲሌ፡፡ 

አሳዲጊዎች 
እንዳት ነው 
ህፃናትን 
በትዕግስት 
መመገብ 
የሚችለት? 

 እናቶች ወይም አሳዲጊዎች ትንንሽ ህጻናትን መመገብ እና ትንሽ ከፍ 
ያለ ሌጆች ዯግሞ ራሳቸውን ችሇዉ ሲመገቡ የረሃብ እና ጥጋብ 
ምሌዕክቶችን በማየት ዴጋፍ ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 

 
 ቀስ እያለ፣ በትዕግስት እና እያበረታቱ መመገብ እንጂ ማስገዯዴ 

አያስፈሌግም፡፡ 
ህፃናት አሌበሊም 
ብሇው 
ቢያስቸግሩስ? 

 ህፃናት ምግብ አንበሊም ብሇው ካስቸገሩ የተሇያዩ የምግብ 
አይነቶችን፣ ጣዕሞችን፣ ይዘትን እና የማበረታቻ ዘዳዎችን 
በመጠቀም ወይም ትንሽ ቆይቶ እንዯገና ሇመመገብ መሞከር፡፡ 

 ህፃናት በቀሊለ ፍሊጏታቸው የሚያጡ ከሆነ በምግብ ሰአት 
የሚረብሻቸዉ ነገር እንዲይኖር ማዴረግ፡፡  

 የምግብ ሰዓት የማስተማሪያ ጊዜ እና ፍቅርን የመግሇጫ ጊዜ 
እንዯሆነ ማስታወስ እና ምግብ በሚመግቡ ጊዜ ህፃናትን አይን 
አይናቸውን እየተመሇከቱ እና እያጫወቱ ማብሊት፡፡ 

 
እህቶች ብቻ 

ናቸው ህፃናትን 

መመገብ 

ያሇባቸው? 

 ህፃናት ከፍ ሲለ እራሳቸውን ችሇዉ መመገብ ስሇሚፈሌጉ በእጃቸው 
ይዘው ሉመገቡ የሚችሎቸውን ምግቦች መስጠት፡፡ ነገር ግን ወዯ 
አፋቸው ከተው እየተመገቡ እንዯሆነ ማረጋገጥ፡፡ 

 አባቶች፣ ላልች የቤተሰብ አባሊት (ትሌሌቅ ሌጆች) እና አሳዲጊዎች 
ህጻናት በትዕግስት ሇመመገብ እንዱቻሌ ተሳትፎ ማዴረግ አሇባቸዉ፡፡ 

 ህፃናት በዯንብ በበሌተዉ ሲጨርሱ ጏበዝ እያለ ማሞገስ፡፡  
ህፃናት ከታሌቅ 
ወንዴሞቻቸዉ 
ወይም 
እህቶቻቸው ጋር 
መብሊት 
ይችሊለ? 

 ሇህፃናት ሇብቻቸው የሚመገቡባቸዉ ቀሇም ያሊቸው እና የሚስቡ 
ሳህኖችን ማዘጋጀት፡፡  

 ህፃናትን በራሳቸዉ ሳህን መመገብ ምን ያህሌ እንዯተመገቡ ሇማወቅ 
ይረዲሌ፡፡ 
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ዓሊማ 2: በትዕግስት የመመገብን ጥቅም መግሌፅ  
 
ዓሊማ 3: ህፃናት እንዱመገቡ ሇማዴረግ የሚረደ ዘዳዎችን መግሇጽ 
 
ተግባር 5.2: በትዕግስት የመመገብን ጥቅም እና ህፃናት እንዱመገቡ የሚረደ የማበረታቻ 
ዘዳዎችን መግሇፅ  
 
የስሌጠናው ዘዳ፡ ማሰሊሰሌ፣ገሇጻ እና ዉይይት፣የጋራ ውይይት 

 

ተግባር  5.2  

1. በፍሉፕ ቻርት ሊይ ሁሇት ረዴፍ (columns) ያሇዉ ሰንጠረዥ መሳሌ 

2. ተሳታፊዎችን ህፃናት በነሱ ማህበረሰብ እንዳት እንዯሚመገቡ መጠየቅ እና 

መሌሶቻቸዉን በአንዴኛዉ ረዴፍ (columns) ሊይ መፃፍ፡፡ 

3. ተሳታፊዎች ህፃናት እንዳት መመገብ አሇባቸው ብሇው እንዯሚያስቡ መጠየቅ እና 

መሌሶቻቸዉን በላሊኛዉ ረዴፍ (columns) ሊይ መፃፍ፡፡ 

4. ሁሇቱን መሌሶች አወዲዴሩአቸዉ፡፡ 

5. በትዕግስት መመገብን በተመሇከተ ያሇውን ክፍተት መሙሊት፡፡ 

6. ከተሳታፊዎች ጋር በጋራ የአመቻቹ ማስታወሻ 5 (በትዕግስት መመገብ) መከሇስ 
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አማ 5ሇ፡- ቁሌፍ ተግባራት፡ በትግስት መመገብ 

ማን? ተግባራት ሇምን? 

እናት ህፃናት ጤናማ ዕዴገት 
እንዱኖራቸው ትዕግስተኛ 
በመሆን የቀረበሊቸውን 
ምግብ ሁለ እንዱጨርሱ 
ማበረታት  

ህፃናት ሇመጀመሪያ ጊዜ ከጡት ወተት ላሊ 
ምግብ መመገብ ሲጀምሩ ከአዱሱ ምግብ ጋር 
ሇመሇማመዴ ጊዜ ይፈሌጋለ ስሇዚህ በትዕግስት 
እና በዯንብ ጊዜ ወስድ መመገብ እንዱሁም 
የተሇያዩ ጨዋታዎችን በመጠቀም እንዱበለ 
ማገዝ ያስፈሌጋሌ፡፡ ሌዩ የሆነ የምግብ ጊዜን 
መፍጠር ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ህፃናት የተሰጣቸውን ምግብ መጨረሳቸውን 
ሇማረጋገጥ ሇብቻቸው በሳህን መስጠት፡፡ 

አስገዴድ ማብሊት ህፃናት ምግብ 
እንዱያስጠሊቸው ያዯርጋሌ፡፡  

ህፃናት በራሳቸው ሇመብሊት ገና ትንሽ ስሇሆኑ 
ቤተሰቦች በቀጥታ እነሱን ሉመግቧቸው ይገባሌ፡፡ 

ባዯጉ ጊዜ ሌጆች እራሳቸዉን ችሇዉ ሲመገቡ 
መከታተሌ እና የቀረበሊቸውን መብሊታቸውን 
ማረጋገጥ ያስፈሌጋሌ፡፡ 
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ክፈሇ ጊዜ 6 

የታመሙ እና በማገገም ሊይ ያለ ህጻናት አመጋገብ 

 

 

መግቢያ 
 

በዚህ ክፍሇ ጊዜ ህፃናት ሲታመሙ እና ሲያገግሙ ስሇሚዯረገው የተሇመዯ አመጋገብ ስርአት፡፡ 
በታመሙ እና በሚያገግሙ ጊዜ መዯረግ አሇበት ስሇሚባሇው አመጋገብ ስርአት እና ቁሌፍ 
መሌዕክቶች ውይይት ይዯረጋሌ፡፡  
 

የክፈሇ ጊዜዉ አሇማ፡ 
በዚህ ክፍሇ ጊዜ መጨረሻ ሊይ ተሳታፊዎች: 

1. የተሇመደ የህጻናት በሽታዎችን ያዘረዝራለ፡፡ 
2. ህጻናት በታመሙ እና በሚያገግሙ ጊዜ በተሇምድ ስሇሚዯረገዉ የአመጋገብ ስርአት 

መግሇፅ ይችሊለ፡፡ 
3. ህጻናት በታመሙ እና በሚያገግሙ ወቅት ተገቢ ነው የሚባሇውን የአመጋገብ ስርአት 

መግሇፅ ይችሊለ፡፡ 
 

የክፈሇ ጊዜዉ እይታ 
ተግባር 6፡ በአሁን ሰአት በማህበረሰብ ውስጥ በህመም ወይመ በማገገም ወቅት የሚዯረገውን 
የአመጋገብ ስርአት መዘርዘር 
 

የሚፈጀዉ ጊዜ:- 1 ሰዓት 
 

የስሌጠናው ዘዳ: የቡዴን ውይይት፣ ማሰሊሰሌ  
 
ሇስሌጠናዉ የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች 
 ፍሉፕ ቻርት፣ ማርከር፣ መሇጠፊያ ፕሊስተር  

 
የአመቻቹ ማስታወሻ 
አማ  6ሀ: የታመሙ ህጻናት የአመጋገብ ስርአት 
አማ  6ሇ: የሚያገግሙ ህጻናት የአመጋገብ ስርአት 
አማ 6ሏ፡- የታመሙ እና በማገገም ሊይ ያለ ህጻናት አመጋገብ አስመሌክቶ ያለ ቁሌፍ 
መሌዕክቶች 
 

ቅዴመ ዝግጅት   
1. የክፍሇ ጊዜውን ዓሊማ ፍሉፕ ቻርት ሊይ መጻፍ 
2. ሇዚህን ክፍሇ ጊዜ ከተዘጋጀው ማስታወሻ ሊይ ቁሌፍ ሀሳቦችን ፍሉፕ ቻርት ሊይ መጻፍ 
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ዓሊማ 1: የተሇመደ የህጻናት በሽታዎችን መሇየት 
 
ዓሊማ 2: ህጻናት በታመሙ እና በሚያገግሙ ጊዜ በተሇምድ ስሇሚዯረገዉ የአመጋገብ ስርአት   
       መዘርዘር 
 
ዓሊማ 2: ህጻናት በታመሙ እና በሚያገግሙ ወቅት ተገቢ ነው የሚባሇውን የአመጋገብ 
ስርአት  
        መዘርዘር  
 
ተግባር 6:  በአሁን ሰአት በህመም እና በማገገም ወቅት የሚዯረገውን የአመጋገብ ስርአት 
መዘርዘር  
 
የስሌጠናው ዘዳ: የቡዴን ውይይት  
 

የተግባር መመሪያ 
1. የሚከተለትን ጥያቄዎች ተሳታፊዎችን መጠየቅ 

   ሀ.የተሇመደ የህጻናት በሽታዎች 
   ሇ.በበሽታ፣ የምግብ ፍሊጎት እና በጤና መካካሌ ያሇዉን ግንኙነት 
   ሏ.ህጻናት በታመሙ እና በሚያገግሙ ወቅት በማህበረሰቡ ስሇሚዯረግሊቸዉ  
     ህክምና፣ እንክብካቤ እና የአመጋገብ ስርአት  

2. መሌሶቻቸውን ፍሉፕ ቻርት ሊይ መፃፍ:: 
3. ተሳታፊዎች በ4 ቡዴን መክፈሌ::  
4. ሇእያንዲንደ ቡዴን የሚከተሇው ርዕስ ያሇባቸው 4 ፍሉፕ ቻርቶችን ማዘጋጀት እና 

መስጠት::  
 

ስርአ
  ከ6 ወር በታች ሇሆኑ 
ህፃናት 

6 ወር እና ከዛም በሊይ 
ሇሆኑ ህፃናት 

 በህመም ጊዜ   
 ከህመም በኋሊ 

(በማገገም 
ወቅት) 

 
 

 

 
5. እያንዲንደ ቡዴን ሇ5 ዯቂቃ ያህሌ እያንዲንደ ፍሉፕ ቻርት ሊይ በመቆየት መሌስ 

እንዱጽፍ ማዴረግ:: 
6. ቡዴኖቹ ሀሳቦችን ሳይዯግሙ አዱስ ሀሳቦችን ብቻ እንዱጽፉ ማዴረግ:: 
7. የእያንዲንደ ቡዴን ተወካይ ሇአጠቃሊይ ተሳታፊዎች እንዱያቀርብ ማዴረግ:: 
8. በሌምዴ የሚከናወን ተግባር ከተገቢዉ ተግባር ጋር በማወዲዯር መወያየት እና አማ 

6ን እና በቤተሰብ ጤና ካርዴ ሊይ በህመም እና በማገገም ወቅት መከተሌ ስሇሚገባ 
አመጋገብ አስመሌክቶ የተቀመጠውን ምክር በመጠቀም ክፍሇ ጊዜውን ማጠቃሇሌ፡፡  
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አማ 6ሀ: በህመም ወቅት ስሇሚኖር አመጋገብ

ከ6 ወር በታች ሇሆኑ ህፃናት 

 በህመም ጊዜ ቶል ቶል ማጥባት ያስፈሌጋሌ ምክንያቱም በዚህ ጊዜ የፈሳሽ ነገር 
ፍሊጏት ከላሇው ጊዜ ከፍ ይሊሌ፡፡ 

 ምንም እንኳን በህመም ጊዜ የምግብ ፍሊጏት ቢቀንስም ማጥባትን መቀጠሌ 
እንዱሁም ቶል ቶል ማጥባት የንጥረ ነገር ፍሊጏትን ሇሟሟሊት፣ክብዯት 
እንዲይቀንስ ሇመከሊከሌ እና በቶል እንዱዴኑ ሇማዴረግ ይረዲሌ፡፡ 

 ከ6 ወር በታች ሇሆኑ ህፃናት ሇሊ ምግብ ሳይሰጡ ቶል ቶል ማጥባት በቂ ነው፡፡ 

 

ከ6 ወር እና ከዛም በሊይ ሇሆኑ ህፃናት 

 ህፃናት በታመሙ ጊዜ ህመማቸዉ ተቅማጥ ቢሆንም እንኳን ቶል ቶል ጡት 
ማጥባት በሽታውን መቋቋም እንዱችለ፣ ክብዯታቸው እንዲይቀንስ እና በቶል 
እንዱዴኑ ያግዛሌ፡፡ 

 ህፃናት ሲታመሙ ከላሊው ጊዜ በሊይ ምግብ እና ፈሳሽ ያስፈሌጋቸዋሌ በተሇይ 
ተቅማጥ እና ትኩሳት ከያዛቸው፡፡ 

 የህጻናቱ ምግብ ፍሊጏት ከቀነሰ መጠኑ አነስተኛ የሆነ ምግብን ቶል ቶል እንዱበለ 
አበረታቱአቸው (በየሁሇት ሰአት)፡፡ 

 እንዯ ገንፎ ያለ ቀሊሌ ምግቦችን መግቧቸው፡፡ ቅመም እና ቅባት ቅባት የበዛበትን 
ምግብ አይስጧቸው፡፡ ህፃናት ተቅማጥ ቢኖርባቸው እንኳን ምግብ መብሊታቸውን 
መቀጠሊቸው ጠቃሚ ነው፡፡ 

 ህጻናት ባይርባቸው እንኳን እንዱበለ አበረታቷቸው፡፡ 

 የተሇያዩ እና የምግብ ፍሊጏትን ሉከፍቱ የሚችለ እንዱሁም የሚወዶቸውን ምግቦች 
ስጧቸው፡፡ 

 ህጻናት በተኙ ጊዜ ሳይሆን ንቁ በሆነ ሰአት ይመግቧቸው፡፡ 

 

ማስታወሻ: ሌጆ የትኩሳት፣ የተቅማጥ፣ የማስታወክ እና እራሱን ስቶ የመንዘፍዘፍ 
ምሌክቶች ከታየበት/ከታየባት ወይም መጥባት እና መብሊት ካሌቻሇ በቶል ወዯ ጤና ኬሊ 
ውሰደት/ውሰዶት፡፡ 
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አማ 6ሇ: በማገገም ወቅት ስሇሚኖር አመጋገብ

ከ6 ወር በታች ሇሆኑ ህፃናት 

 ከህመም በኋሊ ጡትን ቶል ቶል ማጥባት በህመም ጊዜ ያጡትን ንጥረ ነገር 
ሇመተካት እና ዕዴገታቸውን ሇማስተካከሌ ይረዲሌ፡፡ 

 

ከ6 ወር እና ከዛም በሊይ ሇሆኑ ህፃናት 

 ከህመም በኋሊ የህፃናት የምግብ ፍሊጎት ይጨምራሌ፡፡ ስሇዚህ ከወትሮዉ በዛ ያሇ 

ምግብ ቶል ቶል መግቧቸዉ፡፡ በህመም ጊዜ ያጡትን ንጥረ ነገር ሇመተካት 
እና ዕዴገታቸውን ሇማስተካከሌ እንዱረዲ ብዙ ምግብ እንዱበለ ማበረታት 
ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 

 ህፃናት ክብዯታቸው እስኪመሇስ እና እንዯገና በዯንብ ማዯግ እስኪችለ 
ተጨማሪ ምግብ ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡ 

 

 በምግብ ሰአት የቻለትን ያህሌ እንዱመገቡ ማበረታታት፡፡ 
 

 ህፃናት ከህመም በሚያገግሙበት ወቅት በቀን ላሊ ጊዜ ከሚበለት ተጨማሪ 
አንዴ ጊዜ ወፈር ብል ሇስሇስ ያሇ ምግቦችን ሇሁሇት ሳምንት ያህሌ 
እንዱመገቡ ማበረታት፡፡ ይሄም ህጻናት በህመም ወቅት ያጡትን ክብዯት 
መመሇስ እንዱችለ ይረዲሌ፡፡ 

 

 እናት በታመች ጊዜም ሌጇን ማጥባቷን መቀጠሌ አሇባት፡፡ በዚህ ወቅት ግን 
ተጨማሪ ምግብ እና ዴጋፍ ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡ እናት በታመች ጊዜ ብዙ ፈሳሽ  
ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

Activities 
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አማ 6ሏ፡- የታመሙ እና በማገገም ሊይ ያለ ህጻናት አመጋገብ አስመሌክቶ ያለ ቁሌፍ 
መሌዕክቶች 

እናት እና 
አባት 

ህጻናት በቶል ከህመም 
እንዱያገግሙ በህመም 
ወቅት ጡትን ቶል ቶል 
ማጥባት እና ተጨማሪ 
ምግብ መስጠት 

 በህመም ወቅት የምግብ እና የፈሳሽ ነገር 
ፍሊጏት ይጨምራሌ፡፡ 

 በህመም ምክንያት የምግብ ፋሊጏታቸው 
ስሇሚቀንስ የታመሙ ህፃናትን ጊዜ ወስድ 
እንዱበለ ማበረታት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 ህፃናት መጠኑ አነስተኛ የሆነ ምግብ መብሊት 
ስሇሚቀሊቸው ቀኑን ሙለ የሚወደትን ምግብ 
ትንሽ ትንሽ መመገብ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 በህመም ወቅት ጡት ማጥባትን እና ተጨማሪ 
ምግብ መስጠትን መቀጠሌ ህጻናት 
ጥንካሬአቸው እንዯነበረ እንዱቆይ እና 
ክብዯታቸው እንዲይቀንስ ይረዲሌ፡፡ 

 እናት እና 
አባት 

ህፃናት በቶል 
እንዱያገግሙ  
ከተሻሊቸው በኋሊ ላሊ 
ጊዜ ከሚበለት አንዴ ጊዜ 
ተጨማሪ ወፈር ብል 
ሇስሇስ ያሇ ምግብ 
ሇተከታዮቹ ሁሇት 
ሳምንታት መስጠት፡፡ 

 ታመዉ የነበሩ ህፃናት በህመም ወቅት ያጡትን 
ጥንካራ እና ክብዯት ሇመመሇስ እንዱችለ 
ከላሊዉ ጊዜ ተጨማሪ የሚሆን ምግብ እና ቶል 
ቶል ጡት ማጥባት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 በህመም ምክንያት ረሃብ ስሇማይሰማቸዉ ጊዜ 
ወስድ ከላሊ ጊዜ ተጨማሪ የሆነዉን ምግብ 
እንዱመገቡ ማበረታታት፡፡ 
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መግቢያ 
 

በዚህ ክፍሇ ጊዜ ተጨማሪ ምግብን በንጽህና ማዘጋጀት ሇምን እንዯሚያስፈሌግ እና ተጨማሪ 
ምግብን እንዳት በንጽህና ማዘጋጀት እንዯሚቻሌ ይብራራሌ፡፡ 
 

የክፍሇ ጊዜው ዓሊማዎች 
ይህ ክፍሇ ጊዜ ሲጠቃሇሌ ተሳታፊዎች 

1. ንጽህናን በመጠበቅ በሽታን ሇመከሊከሌ የሚያስችለ ተግባሮችን ይዘረዝራለ፡፡ 
2. ተጨማሪ ምግብን እንዳት በንጽህና ማዘጋጀት እንዯሚቻሌ ያብራራለ፡፡ 
3. ቁሌፍ መሌዕክቶችን ይዘረዝራለ።   

 

ተግባር 7፡- በተመከሩ የተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀት፣አመጋገብ እና አቀማመጥ ተግባሮች ዙርያ 
ሀሳብ ማመንጨት (Brainstorming) 
 

የሚፈጀው ጊዜ፡- 40 ዯቂቃ 
 
ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች፡- 
 ፍሉፕ ቻርት ፣ ማርከር ፣ መለጠፊያ ፕላስተር  

 ካርዶች 

 

አማ 7:- ተጨማሪ ምግብን በንጽህና ማዘጋጀት እና በተገቢ ሁኔታ ማስቀመጥ 
 
የስሌጠና ዘዳዎች፡- ሀሳብ ማመንጨት፣ የቡዴን ውይይት  
 

ቅዴመ ዝግጅት  
  

 የክፍሇ ጊዜውን ዓሊማዎች በፍሉፕ ቻርት ሊይ መጻፍ፣ 
 ቁሌፍ መሌዕክቶችን በተሇያዩ ካርድች ሊይ መመዝገብ፣ 
 የአማ 7፡- ተጨማሪ ምግብን በንዕህና ማዘጋጀት እና በተገቢ ሁኔታ ማስቀመጥን 

በፍሉፕ ቻርት ማዘጋጀት። 

 

ክፍሇ ጊዜ 7 

ተጨማሪ ምግብን በንጽህና ማዘጋጀት እና በተገቢ ሁኔታ ማስቀመጥ 
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ዓሊማ 1፡- ንጽህናን በመጠበቅ በሽታን ሇመከሊከሌ የሚያስችለ ተግባሮችን መዘርዘር፣ 

ዓሊማ 2፡- ተጨማሪ ምግብን እንዳት በንጽህና ማዘጋጀት እንዯሚቻሌ ማብራራት፣ 

ተግባር 7፡- በተመከሩ የተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀት፣አመጋገብ እና አቀማመጥ ተግባሮች ዙሪያ 
ሀሳብ ማመንጨት (Brainstorming)  

 
የስሌጠና ዘዳዎች፡- ሀሳብ ማመንጨት፣ የቡዴን ውይይት ፣ ገሇጻና ውይይት 

 

የተግባር ማብራሪያ  

1. ክፍሇ ጊዜውን ማስተዋወቅ። 

2. ተሳታፊዎች ስሇ ጥሩ የንጽህና ተግባሮች ያሊቸውን ሀሳብ እንዱገሌጹ መጠየቅ እና 
የተነሱ ሀሳቦችን በፍሉፕ ቻርት ሊይ መመዝገብ ። 

3. ተሳታፊዎችን አምስት አባሊት ወዯ አሊቸው ቡዴኖች መክፈሌ እና ሇእያንዲንደ ቡዴን ባድ 
ካርድች መስጠት። 

4. ቡዴኖች በማህበረሰቡ ውስጥ ያለ የምግብ አዘገጃጀት እና አቀማመጥ 
ተግባሮችን/ባህሪያቶችን በተበተኑት ካርድች ሊይ (አንዴ ተግባር በአንዴ ካርዴ) 
እንዱመዘግቡ መጠየቅ። 

5. ሁሇት ፍሉፕ ቻርቶች ሊይ ከታች የተጠቀሱትን አርእስቶችን መጻፍ 

   ጥሩ የምግብ አዘገጃጀት፡- አቀማመጥ እና አመጋገብ ባህሪዎች  

   ጎጂ/መጥፎ የምግብ አዘገጃጀት፡- አቀማመጥ እና አመጋገብ ባህሪዎች  

5.1. የቡዴኖች አባሊትን በካርድቹ ሊይ የመዘገቡትን  ባህሪዎች ጮክ ብሇው እንዱያነቡ 

   እና በየትኛው ፍሉፕ ቻርት ሊይ (ጥሩ ባህሪዎች ወይም መጥፎ ባህሪዎች    

   የተባሇባቸው)  መሇጠፍ እንዲሇባቸው እንዱጠቁሙ መጠየቅ። 

5፣2. አመቻች፡ በትክክለኛ ፍሊፕ ቻርት ላይ መለጠፍ እና መወያየት። 

6. ያሌተነሱ ባህሪያት ካለ መጥቀስ እና ባህሪያቶቹ ሊይ በጋራ መወያየት።  

7. የአማ 7፡- ተጨማሪ ምግብን በንዕህና ማዘጋጀት እና በተገቢ ሁኔታ ማስቀመጥን እና 
የቤተሰብ ጤና ካርዴን እያጣቀሱ ክፍሇ ጊዜውን ማጠቃሇሌ። 
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የአማ 7፡- ተጨማሪ ምግብን በንዕህና ማዘጋጀት እና በተገቢ ሁኔታ ማስቀመጥ 
እጅ መታጠብ  ምግብን ከማዘጋጀት እና ሇህጻናት ከመመገብ በፊት እጆችን በሳሙና 

መታጠብ። ህጻናት ምግብ ከመመገባቸው በፊት እጆቻቸውን 
በሳሙና ማጠብ። 

ንፁህ እቃዎች   ህጻናትን ንጹህ ኩባያ እና ማንኪያ ተጠቅሞ መመገብ፡፡ 

 ጡጦዎች ሇማጠብ ስሇሚያስቸግሩ ህጻናትን በጡጦ መመገብ 
በቀሊለ በተቅማጥ በሽታ እንዱያዙ ሉያዯርግ ይችሊሌ። ስሇዚህ 
ጡጦዎችን መጠቀም አያስፈሌግም። 

 ንጹህ የማብሰያ ቦታ  የምግብ ማብሰያ ቦታ ንጹህ መሆን አሇበት። ምግብን ከዝንብ 
እና ሌሎች ነፍሳት ለመጠበቅ ተከድኖ መቀመጥ አለበት። 

1. ተጨማሪ ምግብን በንጽህና ማዘጋጀት እና ማስቀመጥ 

በንጽህና ማዘጋጀት   የህጻናትን በበሽታ የመያዝ እዴሌ ሇመቀነስ ተጨማሪ ምግብ 
ሲዘጋጅ እና ሌጆች ሲመገቡት በንጽህና መሆን አሇበት፡፡ 

 ከስዴስት ወር በኋሊ ህጻናት ተጨማሪ ምግብ መመገብ 
ስሇሚጀምሩ በተቅማጥ የመያዝ እዴሊቸው ይጨምራሌ።   

 ተጨማሪ ምግብ በትንሹ ተዘጋጅቶ በቶል መመገብ አሇበት፡፡ 
ያዯረ ምግብ ሇህጻናት መሰጠት የሇበትም፡፡ 

 

2. የተጨማሪ ምግብ በንጽህና አዘገጃጀት ማጠቃሇያ 
 

ተጨማሪ ምግብን በንጽህና ሇማዘጋጀት የሚረደ ነጥቦች 
 

 ንጹህ እጆች 
 ንጹህ ሳህን  
 ጥሬ እና የበሰሇ ምግብን ሇይቶ 

ማስቀመጥ 

 ንጹህ ውሃ እና ምግብ  
 ምግብን በንጽህና ማስቀመጥ 
 ምግብን በዯንብ ማብሰሌ 
 ምግብን በቀዝቃዛ/ ዯረቅ ቦታ ማስቀመጥ  

በንጽህና ማስቀመጥ 
 ምግብን ክዲን ባሇው እቃ ማስቀመጥ። 
 የበሰሇ ምግብ እንዲይበሊሽ ከአንዴ ቀን በሊይ አሇማስቀመጥ። 
 ምግብ ሇረጅም ጊዜ እንዲይቀመጥ በትንሹ ማብሰሌ።  
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               የዲሰሳ ምርምር ውጤቶች፡ በንጽህና ማዘጋጀት 

 

“ከአንዴ አመት በፊት ህጻኑ የሚወስዯው ፈሳሽ ነገር ነው። ጡጦ ክዲን ስሊሇው ከእጄ ይሻሊሌ። 
በተጨማሪም እኔ በላሇሁ ጊዜ አጥሚት አስቀምጬበት ላልች በቀሊለ ሌጄን ሉመግቡ 

ይችሊለ። ከአንዴ አመት በሁዋሊ ህጻኑ ወፍራም እና የቤተሰብ ምግብ መብሊት ይጀምራሌ። 
 

 

ቁሌፍ መሌእክቶች: ተጨማሪ ምግብን በንዕህና ማዘጋጀት እና በተገቢ ሁኔታ ማስቀመጥ 

 

 

 

 

ማን? ምን ሇምን? 

እናት እና 
አባት 

HÚÂT በንጽህ ኩባያ 
እናማንኪያ መመገብ 
አለባቸው፡፡ ጡጦን 
HÚÂTን ለመመገብ 
በፍጽም መጠቀም 
የለባችሁም፡፡   

 ጡጦãC ለማጠብ ስለሚያስቸግሩ HÚÂT 
በቀላሉ በተቅማጥ በሽታ እንዲያዙ ሊያደርጉ 
ይችላሉ፡፡  

 ኩባያዎች ህጻናትን ሇመመገብ ተስማሚ፣ በቀሊለ 
የሚጸደ እና ከጡጦ እርካሽ ናቸው። 

 የሚጠቀሙት ውሀ ከቡዋንቡዋ፣ ከተከሇሇ ምንጭ 
ወይም ጉዴጉዋዴ የተገኘ ንጹህ መሆን አሇበት። 
ውሀው ንጹህ ካሌሆነ ጥቅም ሊይ ከመዋለ  
በፊት ማፍሊት ወይም  ውሀ አጋር መጨመር 
ያስፈሌጋሌ። 

እናት እና 
የቤተሰብ 
አባሊት 

ተቅማጥን ሇመከሊከሌ 
ምግብ ከማዘጋጀት እና 
ሇህጻናትን ከመመገብ በፊት 
እጆችን በሳሙና መታጠብ 
አስፈሊጊ ነው። 

 ንጹህ ባሌሆኑ እጆች ምግብን መንካት ተቅማጥ 
ሉያስከትሌ ይችሊሌ። 

 ህጻናት የሚመገቡባችው እቃዎች ንጽህ መሆን 
አሇባቸው። 

 HÚÂT በንጽህ ኩባያ መመገብ 
አለባቸው፡፡ጡጦን መጠቀም ተቅማጥ ሊያመጣ 
ይችላል። 

 ሇህጻናት የሚሰጥ ምግብ ተቅማጥ እንዲያመጣ 
በንጽህና መቀመጥ አሇበት። 



67 

 

ክፍሇ ጊዜ 8 

የተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀትን ሰርቶ ማሳየት 

 

 

 

 

 

መግቢያ  
 

በዚህ ክፍሇ ጊዜ አመቻቺው የተመጣጠነ ተጨማሪ ምግብን በአካባቢ ከሚገኙ ምግቦች እንዳት 
መሰራት እንዯሚቻሌ ያብራራሌ፤ በተጨማሪም ሰርቶ ያሳያሌ። ተሳታፊዎች በተሇያየ የዕዴሜ 
ክሌሌ ሊለ ህጻናት የተጨማሪ ምግብ አዘጋጃጀትን ይሇማመዲለ፡፡ 

የክፍሇ ጊዜው ዓሊማዎች 
  

ይህ ክፍሇ ጊዜ ሲጠናቀቅ ተሳታፊዎች 
 

1. በአካባቢ ከሚገኙ ምግቦች ተጨማሪ ምግብ ማዘጋጀትን ሰርተው ያሳያለ፣ 

2. የተጨማሪ ምግብ ቁሌፍ ተግባሮችን ተገንዝበው ይዘረዠራለ። 

 

የሚፈጀው ጊዜ፡ 2 ሰአት 
 

የስሌጠና ዘዳዎች፡- ሰርቶ ማሳየት  
 
ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች፡- 
 

ቁሳቁሶች የምግብ አይነቶች 
 በተሇያዩ ዕዴሜ ያለ ህጻናት የተጨማሪ ምግብ 

አዘገጃጀት መመሪያ (6-9 ፣ 9-12 ፣ 12-24 ወራት) 
 4 ኩባያዎች፣ 4 ማንኪያዎች፣ 4 ሳህኖች፣ 4 ትናንሽ 

ጎዴጓዲ ሳህኖች፣4  መካከሇኛ ጎዴጓዲ ሳህኖች፣ 4 
ዴስቶች፣4 መክተፊያዎች፣ 4 ቢሊዎች፣ ሇመሇኪያነት 
የሚያገሇግለ 4 የቡና ሲኒዎች፣ 4 ጭሌፋዎች፣ 4 
ትናንሽ ትሪዎች ፣ 4 ጆጎች  

 ውሃ እና ሳሙና 
 ሇማብያ የሚያገሇግሌ ቡታ ጋዝ 
አማ 3.1ሇ: በአካባቢ የሚገኙ የተሇያዩ የምግብ አይነቶች 
ጥቅም 
አማ 3.1ሏ: ተጨማሪ ምግብን ማበሌፀግ 
አማ 3.1መ:- ተጨማሪ ምግብን እንዳት ማበሌፀግ 
ይቻሊሌ 
አማ 3.1 ሠ: በቤት ዉስጥ በቀሊለ ሉከናወኑ የሚችለ 
የምግብ አዘገጃጀቶች (ማብቀሌ) 

 

ተጨማሪ ምግብን ሇማዘጋጀት 
የሚያስፈሌጉ በአካባቢ የሚገኙ ምግቦች 
 
 ከእህሌ እና ጥራጥሬ ዴብሌቅ 

የተዘጋጀ ደቄት (ቀዴሞ የተዘጋጀ  
3፡1 ዴብሌቅ) 

 በአካባቢው የሚገኙ ፍራፍሬዎች 
እና አትክሌቶች (ከግማሽ ኪል 
ያሌበሇጠ) 

 ዘይት ወይም ቅቤ  
 አዮዱን ያሇበት ጨው 
 3 እንቁሊልች፣ 2 ኩባያ ወተት፣ 

የስጋ ደቄት 

   ማስታወሻ: የተመረጡ የተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀት መመሪያዎች በዚህ ማሰሌጠናኛ  እን በማጣቀሻ መጽሀፍ አባሪ ተዯርገዋሌ 
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የአመቻቺ ማስታወሻዎች 
 

አማ 3.1ሇ: በአካባቢ የሚገኙ የተሇያዩ የምግብ አይነቶች ጥቅም 

አማ 3.1ሏ: ተጨማሪ ምግብን ማበሌፀግ 

አማ 3.1መ:- ተጨማሪ ምግብን እንዳት ማበሌፀግ ይቻሊሌ 

አማ 3.1 ሠ: በቤት ዉስጥ በቀሊለ ሉከናወኑ የሚችለ የምግብ አዘገጃጀቶች (ማብቀሌ) 

ቅዴመ ዝግጅት  

1. የክፍሇ ጊዜው ዓሊማዎችን ፍሉፕ ቻርት ሊይ መጻፍ፡፡  

2. የሰርቶ ማሳያ ቦታን ማዘጋጀት፡፡ 

3. ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች መሙዋሊታቸውን ማረጋገጥ። 
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ዓሊማ 1፡- በአካባቢ የሚገኙ ምግቦችን በመጠቀም በተሇያዩ የዕዴሜ ክሌሌ ሊለ ህጻናት ተጨማሪ 
ምግብን ማዘጋጀትን ሰርቶ ማሳየት 
 

ተግባር 8፡1፡- የተጨማሪ ምግብ ሰርቶ ማሳየትን መሇማመዴ 

የስሌጠና ዘዳዎች፡- ሰርቶማሳየት ፣ የቡዴን ውይይት 
 
1. ክፍሇ ጊዜውን ማስተዋወቅ አና ተገቢ የተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀት ባህሪያቶችን መከሇስ፡፡ 

“ተጨማሪ ምግብ መመገብ ማንኛውንም ምግብ ከመስጠት የበሇጠ ነው”  
 

 አይነት (አ) የተሇያዩ የምግብ አይነቶች 

ይዘት/ውፍረት (ይ) ተገቢ ይዘት/ውፍረት 

በቀን ስንት ጊዜ (ስ) በቀን ስንት ጊዜ መመገብ 

መጠን (መ) በቂ የምግብ መጠን 

በትዕግስት መመገብ (ት) በትዕግስት እያጫወቱ መመገብ 

ንጽህና (ን) በንጽህና የተዘጋጀ 

 

2. ተጨማሪ ምግብን ሇማበሌጸግ በቤት ውስጥ ሉፈጸሙ የሚችለ ተግባሮችን ያስተዋውቁ። 

            ሀ.  የእህሌ እና ጥራጥሬ ዴብሌቅ ደቄት 

ሇ.  ከበቀሇ እህሌ የሚዘጋጅ ደቄት 

ሏ.  የስጋ ደቄት አዘገጃጀት 

3. ተሳታፊዎችን ወዯ 4 ቡዴኖች መክፈሌ። 

4. ቡዴኖችን በአካባቢያቸው የሚገኙ ምግቦችን በፍሉፕ ቻርት ሊይ እንዱመዘግቡ መጠየቅ፡፡ 

5. ሇእያንዲንደ ቡዴን የተሇያዩ በአካባቢ የሚገኙ ምግቦችን (የእንሰሳት ተዋጽዎች፣ እህልች፣ 
ጥራጥሬዎ፣ ቫይታሚን ኤ ያሊቸው ፍራፍሬዎች እና አትክሌቶች፣ ላልች አትክሌትና 
ፍራፍሬዎች ፣ ቅቤ ወይም ዘይት እና አዮዱን ያሇበት ጨው) መስጠት። 

6. ቡዴኖች ዕዴሜያቸው ከ6-11 እና 12-24 ሇሆነ ህጻናት ተጨማሪ ምግብ  እንዱያዘጋጁ 
መርዲት። ቡድኖች ተጨማሪ ምግቡን ሇማዘጋጀት “XD»Ãcý k6 - 23 wR lçÂcý 
bx!T×ùÃ l¸gß# HÉÂT ytzUj yt=¥¶ MGB xzg©jT msr¬êE yMGB 
ZGJT XÂ yxmUgB mm¶Ã’ ይጠቀሙ። 

7. እያንዲንደ ቡዴን ከታች የተዘረዘሩትን ነጥቦች በመጠቀም ሇዕዴሜ ተገቢ ሆኖ የተዘጋጀውን 
ተጨማሪ ምግብ ሇሁለም ተሳታፊዎች እንዱያብራራ መጠየቅ። ከተዘረዘሩት ነጥቦች 
ያሌተጠቀሱትን ማብራራት፡፡ 

ሀ. ዕዴሜ፡- የተዘጋጀው ተጨማሪ ምግብ ሇቡዴኑ ህጻን ዕዴሜ ተገቢ ነው 

ሇ. አይነት፡- ተጨማሪ ምግቡ ከተሇያዩ የምግብ አይነቶች ነው የተዘጋጀው የተዘጋጀው    

           ምግብ ሊይ ምን የእንሰሳት ተዋጽኦ መጨመር ይቻሊሌ በምን መሌኩ 

ሏ. ይዘት፡- የተዘጋጀው ተጨማሪ ምግብ ሇህጻኑ ዕዴሜ የሚገባ ይዘት አሇው 
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መ. በቀን ስንት ጊዜ መመገብ፡ በዚህ ዕዴሜ ያሇ ህጻን በቀን ስንት ጊዜ መመገብ አሇበት 

ሠ. መጠን፡- በተጠቀሰው ዕዴሜ ክሌሌ ሊሇ ህጻን ምን ያህሌ (መጠን) ተጨማሪ ምግብ 

           ይሰጣሌ 

ረ. በትዕግስት መመገብ፡- ህጻኑን መመገብ ያሇበት ማን ነው ሇምን 

ሰ. ንጽህና፡- ተጨማሪ ምግብ ሲዘጋጅ እና ሲመገብ ንጽህናን ሇመጠበቅ ምን መዯረግ  

           አሇበት 

ሸ. ማሻሻያዎች፡- ተጨማሪ ምግቡ የተዘጋጀው በመመሪያው መሰረት ነው ወይስ  

               በመመሪያው ከተጠቀሰው በተጨማሪ ማሻሻያ ተዯርጎበታሌ 

ቀ.   ተሳታፊዎችን “ተጨማሪ ምግብ መመገብ ማንኛውንም ምግብ ከመስጠት የበሇጠ 

     ነው” የሚሇው  አባባሌ ምን እንዯሚያመሇክት መጠየቅ፡፡    

    

አመቻች፡-ተሳታፊዎች ስዴስቱን የተጨማሪ ምግብ ባህሪያት እስኪጠቅሱ ማወያየት። 

 

 

 

 

 
 

 
የቡዴን ስራ ውጤት መመዝገቢያ ፎርም 

ዕዴሜ 
 

 

አይነት 
(የማበሌጸጊያ 
መንገዴ) 

ይዘት/ውፍረት 
(ምን ያህሌ መቅጠን/ 
መወፈር አሇበት) 

ስንት ጊዜ 
መመገብ 

በትዕግስት 
መመገብ     

(ማን መመገብ 
አሇበት) 

ንጽህና 

6 እስከ 8      

9 እስከ 12      

12 እስከ 14      

 

ተሳታፊዎችን የሚከተለትን ጥያቄዎች መጠየቅ 

ሀ. እናቶች የእህሌና የጥራጥሬ ዴብሌቁን ሇህጻናት ገንፎ ማዘጋጀት የሚችለ 

   ይመስልታሌ አይችለም ከተባሇ ሇምን 

ሇ.  እናቶች የህጻናትን ገንፎ ሇማበሌጸግ የበቀሇ ደቄት ማዘጋጀት የሚችለ 

አይነት (አ) 

ይዘት/ውፍረት (ይ) 

በቀን ስንት ጊዜ (ስ) 

መጠን (መ) 

በትዕግስት መመገብ (ት) 

ንጽህና (ን) 
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   ይመስልታሌ አይችለም ከተባሇ ሇምን 

ሏ.  እናቶች የህጻናትን ገንፎ ሇማበሌጸግ የዯረቀ ስጋ ደቄት ማዘጋጀት የሚችለ 

    ይመስልታሌ  አይችለም ከተባሇ ሇምን 

መ.  የበሇጸገ ተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀትን በቀበላ እና በቤት ዯረጃ ሰርተው ማሳየት  

           የሚችለ ይመስልታሌ 

 

  8. አመቻች፡- የበሇጸገ ተጨማሪ ምግብ በቀበላ ዯረጃ ሉዘጋጅ የሚችሌባቸውን    

     አማራጮች መጥቀስ። ከታች የተዘረዘሩት አማራጮች እስኪጠቀሱ ዴረስ መወያየት እና  

     ምሊሾችን በፍሉፕ ቻርት ሊይ መመዝገብ። 

o የእናቶች ቡዴን መመስረት 

o የተሇያዩ የምግብ አይነቶችን እናቶች እንዱያዋጡ ማዴረግ 

o በጤና ኬሊ የተጨማሪ ምግብ አሰራር ሰርቶ ማሳያ ቦታ ማዘጋጀት 

o የበሇጸገ የተጨማሪ ምግብን ሇማስተዋወቅ አስፈሊጊ ሀብቶችን መሇየት 

 

 9. ከተሳታፊዎች ጋር የአመቻች ማስታወሻዎችን ማጠቃሌ፡፡ 

አማ 3.1ሇ: በአካባቢ የሚገኙ የተሇያዩ የምግብ አይነቶች ጥቅም 

አማ 3.1ሏ: ተጨማሪ ምግብን ማበሌፀግ 

አማ 3.1መ:- ተጨማሪ ምግብን እንዳት ማበሌፀግ ይቻሊሌ 

አማ 3.1 ሠ: በቤት ዉስጥ በቀሊለ ሉከናወኑ የሚችለ የምግብ አዘገጃጀቶች (ማብቀሌ) 
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ዓሊማ 2፡- አምስቱ የተጨማሪ ምግብ ቁሌፍ ተግባሮችን መገንዘብ 

ተግባር 8፡2፡- አምስቱ የተጨማሪ ምግብ ቁሌፍ ተግባሮች መዘርዘር 

የማስሌጠኛ ዘዳ፡- የቡዴን ውይይት፣ ጥያቄ እና መሌስ  

 

ተግባር 8፡2፡- አምስቱን የተጨማሪ ምግብ ቁሌፍ ተግባሮች የያዙ አምስት ፍሉፕ ቻርቶች ማዘጋጀት 

የተጨማሪ ምግብ ተግባር 1 እናቶች በ6 ወር ሇሌጆቻችሁ ወፈር ብል ሇስሇስ ያሇ  ገንፎ 
መመገብ ጀምሩ ። ወፍራም ገንፎ የህጻኑን ሆዴ ስሇሚሞሊ ቶል 
ቶል አያሇቅስም። 

የተጨማሪ ምግብ ተግባር 2 እናቶች ከስዴስት ወር ጀምሮ የህጻናት ገንፎ ውስጥ የተሇዩ 
(ሇህጻናት እዴገት ጠቃሚ የሆኑ) ምግቦችን ጨምሩ፡፡ የተሇዩ 
ምግቦች ህጻናት በበሽታ እንዲይያዙ ይጠብቃለ፡፡  ሇህጻናት 
የሚያስፈሌጋቸውን ሀይሌም ይሰጣለ። 

የተጨማሪ ምግብ ተግባር 3 አባቶች ሌጆቻችሁ ገንፎ ውስጥ የተሇዩ ምግቦች 
መጨመራቸውን የማረጋገጥ ሃሊፊነት አሇባችሁ። የተሇዩ 
ምግቦች ህጻናት ጤነኛ እና ጠንካራ እንዱሆኑ ያዯርጋለ፡፡ 

የተጨማሪ ምግብ ተግባር 4 እናቶች እና አባቶች በ6 ወር ከጡት ወተት በተጨማሪ 
ሌጆቻችሁ በቀን 3 ጊዜ መመገባቸውን አረጋግጡ። በቀን 3 ጊዜ 
መመገብ ህጻናት ጤነኛ እንዱሆኑ እና በሚገባ እንዱያዴጉ 
ይረዲቸዋሌ፡፡ 

የተጨማሪ ምግብ ተግባር 5 እናቶች እና አባቶች ሌጆቻችሁ ሲታመሙ ጡት ማጥባት 
ይቀጥለ፡፡ በተጨማሪም ሇሌጆቻችሁ ከወትሮ የበሇጠ ምግብ 
ይስጡ፡፡ ሌጅዎች ሲያገግሙ ሇሳምንት ከወትሮው ተጨማሪ 
አንዴ ጊዜ ተጨማሪ ምግብ ይስጡ፡፡  በህመም ጊዜ እና ከህመም 
በኋሊ ከወትሮው ተጨማሪ  ምግብ መስጠት ህጻናት ከበሽታ 
በኋሊ ጉሌበታቸው እንዱመሇስ ይረዲሌ፡፡ 

 

1. ተሳታፊዎቹን እናቶች ከሊይ ስሇተጠቀሱት ተግባሮች ሉጠይቁዋቸው የሚችሎቸውን 3 ጥያቄዎች 
እንዱያስቡ መጠየቅ እና ጥያቄዎቹን በእያንዲንደ ቁሌፍ ተግባር ስር መጻፉ፡፡ 

2. ተሳታፊዎቹን የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች እናቶችን እንዱያሳምኑ የሚያስችሎቸውን የጥያቄ                     
መሌሶች እንዱያስቡ መጠየቅ። 

3. አማ 8.3፡ ሰባት እጅግ በጣም ጥሩ ከሁሇት አመት በታች ያለ ህጻናትን ሇመመገብ የሚያስችለ 
ተግባሮችን በመጠቀም ክፍሇ ጊዜውን ማጠቃሇሌ፡፡ 
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አማ 8.3፡ ሰባት እጅግ በጣም ጥሩ ከሁሇት አመት በታች ያለ ህጻናትን ሇመመገብ የሚያስችለ  
         ተግባሮች 

ማን  7 እጅግ በጣም ጥሩ 
ተግባሮች 

ምክንያቶች  እናቶች ሉጠይቁዋቸው የሚችለ ጥያቄዎች 

እናት እናት ህጻን በተወሇዯ 
አንዴ ሰአት ጊዜ 
ውስጥ ጡት ማጥባት 
ጀምሪ። 

 

የጡት ወተት ህጻናትን ከበሽታ 
ይጠብቃሌ። 

ጥ1:  በወሇዴኩ በአንዴ ሰአት ውስጥ እንዳት ማጥባት 
እችሊሇሁ? የጡት ወተቴ አይወጣም። 
 

መ 1:  ህጻኑ ሲጠባ የጡት ወተት ይወጣሌ። 
በመጀመሪያ መጠኑ አነስተኛ የሆነ ቢጫ ወተት 
ይወጣሌ። ይህ ቢጫ ወተት (እንገር) ሇህጻኑ 
እንዯመጀመሪያ ክትባት ያገሇግሊሌ ስሇዚህ ሇህጻናት 
በጣም ጠቃሚ ነው።  
 

ጥ2: የጡት ወተት እንዳት ሌጄን ከበሽታ ይጠብቃሌ? 
በአካባቢው ሚገኙ ቅጠሊ ቅጠልች (Herbs) ከበሽታ 

አይጠብቁትም?  
 

መ2: የጡት ወተት ህጻናት በበሽታ እንዲይያዙ 
የሚጠብቁ ንጥረ ነገሮች አለት።  እነዚህ ንጥረ ነገሮች 
ላሊ ወተት ውስጥ የለም።ቅጠሊ ቅጠልችን መስጠት 
ህጻናትን ያሳምማቸዋሌ። 
 

ጥ3: ከወሉዴ በሁዋሊ በአንዴ  ሰአት ውስጥ ማጥባት 
በጣም ቶል ነው። ህጻኑ ስሇሚዯክመው መተኛት 
ይፈሌጋሌ፤ እኔም ይዯክመኛሌ፡፡ 
 

መ3: የጡት ወተትን የእንግዳ ሌጁ ሳይወጣ ማጥባት 
መጀመር ህጻኑ ጠቃሚ የሆነውን የመጀመሪያ ወተት 
(እንገር) እንዱጠባ ያስችሊሌ። 

ህጻናት እንዯተወሇደ ወዱያውኑ ጡት 
ማጥባት እንግዳ ሌጁ በቶል እንዱወጣ 
ያዯርጋሌ፡፡ 

ጡት እንዱያግት እና የጡት ወተት በበቂ 
ሁኔታ እንዱወጣ ያዯርጋሌ፡፡ 

  

እናት እናት ሇመጀመሪያዎቹ 
ስዴሰት ወራት 
ሇሌጅሽ የጡት ወተት 
ብቻ ስጪ 

 

ይህ ሇሌጅሽ ያሇሽን ፍቅር የምትገሌጪበት 
ዋና መንገዴ ነው። 

 

ጥ1: የጡት ወተት ብቻ ማጥባት ምን ማሇት እንዯሆነ 
ሉያብራሩሌኝ ይችሊለ?  
 

መ1: የጡት ወተትን በብቸኝነት ማጥባ ማሇት፤ ውሀን 
ጨምሮ ላልች ማንኛውንም አይነት ፈሳሽ ነገሮችን 
ሳይሰጡ ሇህጻናት ስዴሰት ወር እስኪሆናቸው የጡት 
ወተትን ብቻ መመገብ ማሇት ነው። 
 

ጥ2:  የጡት ወተት ብቻውን ሌጁን ያጠግባሌ? 
 

መ2:  የማንም እናት ጡት ወተት እስከ ስዴስት ወር 
ዴረስ ሇሌጅዋ በቂ ነው። የህጻኑ ሆዴ በጣም ትንሽ 
ነው።  
 

ጥ3:  ሇሌጄ ውሀ ካሌሰጠሁት የውሀ ጥሙን እንዳት 
       ይቆርጣሌ? 
 

መ3:  የጡት ወተትዎ መጀመሪያ የሚወጣ ውሀ 
የበዛበት ጥም የሚቆርጥ ክፍሌ እና ወዯ በሁዋሊ 
የሚወጣ የህጻናቱን ረሀብ የሚቆርጥ ክፍሌ አሇው፡፡ 
 

ጥ4:  ሌጄ ከጡት ወተት ውጪ ምግብ ካሌሰጠሁት 
እንዳት ያዴጋሌ? 
 

መ4: የጡት ወተትዎ በተፈጥሮ የተዘጋጀ፤ ሇሌጅዎት 
እዴገት የሚያስፈሌጉትን ንጥረ ነገሮች ሁለ  የያዘ 
ነው። ከጡት ወተት ውጪ ማንኛውም አይነት ምግብ 
መስጠት ህጻናትን ሇበሽታ ሉዲርግ እና እዴገታቸውን 
ሉገታ ይችሊሌ። 
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እናት  ሌክ በ6 ወር ሊይ 
ሇሌጅዎ ሇስሇስ ብል 
ወፈር ያሇ  ገንፎ 
መስጠት ይጀምሩ 

ወፈር ያሇ ገንፎ የህጻኑን ሆዴ ስሇሚሞሊ 
ቶል ቶል አያሇቅስም። 

ጥ፡- በ6 ወር ሇምን ሇሌጄ ወፍራም ገንፎ መስጠት 

      አሇብኝ? 
 

መ፡-ከ6 ወር በኋሊ የጡት ወተት ብቻ ሇሌጅዎ በቂ  
      ስሊሌሆነ ሌጅዎት እንዱያዴግ ተጨማሪ ምግብ 
       ሉሰጠው ይገባሌ። 
 

 

 

ከ6 ወር በኋሊ የጡት ወተት ብቻ 
የህጻኑን ሆዴ አይሞሊም። 

ሌጅዎት ከመጀመሪያው ጀምሮ ጠንካራ 
እና ጤነኛ እንዱሆን ማዴረግ አስፈሊጊ 
ነው። 

ተጨማሪ ምግብ በእጅ ሇመመገብ 
እስከሚቻሌ ያህሌ መወፈር አሇበት። 

እናት እና 
አባት 

ከ6 ወር ጀምሮ የሌጅዎ 
ገንፎ ሊይ የተሇዩ 
ምግቦች መጨመር 
አሊባችሁ 

የተሇዩ ምግቦ ህጻናትን ከበሽታ 
ይጠብቃለ። በተጨማሪም ሇህጻናት 
የሚያስፈሌጋቸውን ሃይሌ ይሰጣለ፡፡  

ጥ 1፡- የተሇዩ ምግቦች እነማን ናቸው? ምሳላ ሉሰጡኝ 
ይችሊለ? 

መ 1፡- የሚከተለት አራት የተሇዩ ምግቦች ምሳላዎች 
ናቸው? 

 እንቁሊሌ  
 ወተት 
 የዯረቅ ስጋ ደቄት 
 የተከተፈ አትክሌት እና ፍራፍሬ 

 
መ 2፡- የተሇየ ምግቦች ሌጅዎ እንዱያዴግ ይረዲለ 

ህጻናት ጤነኛ እንዱሆኑ የሚያዯርጉ 
አራት የተሇዩ ምግቦች እና ተግባሮች 
የሚከተለት ናቸው፡- 

 ሇህጻናት የሚዘጋጅ ገንፎ ውስጥ 
አንዴ እንቁሊሌ መጨመር፡፡ 

 ሇህጻናት የሚዘጋጅ ገንፎ ውስጥ 
ወተት መጨመር፡፡ 

 ሇህጻናት የሚዘጋጅ ገንፎ ውስጥ 
አንዴ ማንኪያ የዯረቀ ስጋ ደቄት 
መጨመር፡፡ 

 ሇህጻናት የሚዘጋጅ ገንፎ ውስጥ 
ዯቀው የተከተፉ አትክሌቶች እና 
ፍራፍሬዎች መጨመር፡፡ 

አባቶች የሌጅዎ ገንፎ ውስጥ 
የተሇዩ ምግቦች 
መጨመራቸውን 
የማረጋገጥ ሃፊነት 
አሇባችሁ። የተሇዩ 
ምግቦች ህጻናት ጤነኛ 
እና ጠንካራ እንዱሆኑ 
ያዯርጋለ ፡፡ 

 በባህሌ ህጻናትን የመመገብ ሃሊፊነት 
የእናቶች ቢሆንም፣ አባቶች የሌጃቸው 
ምግብ ውስጥ የተሇዩ ምግቦች 
መጨመራቸውን ማረጋገጥ አሇባቸው፡ 
 ህጻናትን በሚገባ መመገብ በጣም 

አስፈሊጊ ስሇሆነ ባሇቤትዎን ሉረደ 
ይገባሌ፡፡ 
 ከታች ከተዘረዘሩት የተሇዩ ምግቦች 

ውስጥ በ2 ወይም 3ቱ መጀመር ጥሩ 
ነው።  
 እንቁሊሌ  
 ወተት 
 የዯረቅ ስጋ ደቄት 
 የተከተፈ አትክሌት እና ፍራፍሬ 

ሌጅዎን አሁን በሚገባ መመገብ 
የወዯፊት ህይወቱ የተሳካ እንዱሆነ 
ማረጋገጥ ነው። እነዚህ የተሇዩ ምግቦች 
ህጻናት በትምህርት እንዱጎብዙ 
ያዯርጋለ።  

ጥ 1፡- ይህ የባሇቤቴ ስራ አይዯሇም? 
 

መ 1፡-  የተሇየ ምግቦችን ሇህጻናት መስጠት 
የእርስዎም ሃፊነት ነው፡፡  ህጻናትን በሚገባ መመገብ 
አስፈሊጊ ስሇሆነ ባሇቤትዎን ሉረደ ይገባሌ። 
  
ጥ 2፡- የተሇዩ ምግቦ እነማን ናቸው? 
  
መ 2፡-  ህጻናት እንዱያዴጉ የሚያስችለ የተሇዩ ምግቦ 
ከታች ተዘርዝረዋሌ፡፡ 
 እንቁሊሌ   
 ወተት 
 የዯረቀ ስጋ ደቄት 
 የተከተፈ ፍራፍሬ እና አትክሌት 
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እናት 
 እና 
 አባት 

ከ6 ወር ጀምሮ 
ከጡት ወተት 
በተጨማሪ ሌጅዎት 
በቀን 3 ጊዜ 
መመገቡን ያረጋግጡ 

 3 ጊዜ መመገብ ህጻናት ጤነኛ 
እንዱሆኑ እና በዯንብ እንዱያዴጉ 
ይረዲሌ፡፡ 

 ህጻናት በሚመገቡ ጊዜ 
መመገባቸውን የሚያረጋግጥ ትሌቅ 
ሰው መኖር አሇበት፡፡ ይህም ህጻናት 
ሚያስፈሌጋቸውን ምግብ እንዱያገኙ 
ይረዲሌ፡፡ 

 የመጀመሪያዎቹ 2 አመታት ህጻናት 
የሚገባ ማዯጋቸውን ሇማረጋገጥ 
ወሳኝ ናቸው። 

ጥ፡ ስራ በሚበዛብን ሰዓት ይህንን እንዳት መተግበር 
እንችሊሇን፡፡ 

መ፡ ሌጅዎት የሚያስፈሌገውን ምግብ እንዱመገብ 
በምግብ ጊዜ ትሌቅ ስው የሚኖርበትን ሁኔታ 
ማመቻቸት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 
 

እናት 
 እና 
 አባት 

ሌጅዎት ሲታመም 
ጡት ማጥባት 
ይቀጥለ። ከወትሮው 
የበሇጠ ምግብ 
ይስጡ። 

 በህመም ጊዜ እና በኋሊ ከወትሮው 
የበሇጠ ምግብ መስጠት ህጻናትን 
ቶል እንዱያገግሙ ይረዲሌ፡፡ 

 በህመም ጊዜ እና ከህመም በሁዋሊ 
ቶል ቶል ያጥቡ።ህጻናትን ቶል 
ቶል ሇመመገብ ይሞክሩ። ሌጅዎት 
የሚወዯውን ምግብ ይስጡ። ህጻናት 
እንዱያገግሙ እና ክብዯታቸው 
እንዱመሇስ በህመም ጊዜ በዯንብ 
መመገብ አሇባቸው። 

ጥ 1፡-ሌጄ ሲታመም መብሊት አይፈሇግም  

መ 1፡- ሌጅዎን ሇማብሊት ይሞክሩ፡፡ ሌጅዎ 
የሚወዲቸውን ምግቦች ይስጡ 

ጥ 2፡-ሌጄ ተቅማጥ ይዞት ከሆነ ምግብ የበሇጠ 
አያሳምመውም ወይ?  

መ 2፡- አያሳምመውም። ህጻናት ተቅማጥ ሲይዛቸው 
እንዱያገግሙ ፈሳሽ እና ምግብ ያስፈሌጋቸዋሌ። 
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ክፍሇ ጊዜ 9 

ምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ 
 

 
መግቢያ  

ይህ ክፍሇ ጊዜ ሁሇት ክፍልች አለት። 
 

ክፍሇ ጊዜ 9፡1፡ የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ ክህልቶች ከእናቶች እና ላልች  
የቤተሰብ አባሊት ጋር ሇመግባባት ይጠቅማለ፡፡ በዚህ ክፍሇ ጊዜ የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎች እና 
የምክክር ካርድች ጥቅም ይገሇጻሌ፡፡ በተጨማሪም ተሳታፊዎች የምክክር እና ስምምነት ሊይ 
መዴረስ ክህልቶችን ምሳላያዊ ታሪኮችን በመጠቀም ይሇማመዲለ፡፡ 
 
ክፍሇ ጌዜ 9፡2፡ በዚህ ክፍሇ ጊዜ ከማህበረሰቡ አባሊት ጋር ስምምነት ሊይ መዴረስ፣ አሳታፊ  
ውይይትን ማመቻቸት እና ማህበረሰቡን ስለ ተጨማሪ ምግብ ማነሳሳት ይብራራሉ፡፡ 
በተጨማሪም ተሳታፊዎች ከማህበረሰቡ አባሊት ጋር ስምምነት ሊይ የመዴረስን 
ይሇማመዲለ፡፡ 
 
የሚፈጀው ጊዜ፡- 3 ሰአት ከ 30 ዯቂቃ  
 
ክፍሇ ጊዜ 9.1፡- ከእናቶች/ተንከባካቢዎች/የቤተሰብ አባሊት ጋር ምክክር ማካሄዴ እና ስምምነት 

ሊይ መዴረስ፡፡ 
 

 
የክፍሇ ጊዜው ዓሊማዎች 
 

ይህ ክፍሇ ጊዜ ሲጠናቀቅ ተሳታፊዎች 
1. ባህሪ ምን እንዯሆነ እና የባህሪ ሇውጥ ማምጣት ሇምን አስቸጋሪ እንዯሆነ ያብራራለ፡፡ 
2. የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎችን ያብራራለ፡፡ 
3. የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ ክህልቶችን ይሇያለ፡፡ 
4. የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ GALIDRAÃ ዯረጃዎችን ያብራራለ፡፡ 

5. የተናጠሌ ተግባቦት (Interpersonal communication) መሳሪያዎችን/የምክክር ካርድችን/  
የቤተሰብ ጤና ካርዴን በመጠቀም የመመሌከት፣ ማሰብ፣ ከእራስ ጋር ማገናኘት እና  

       መተግበር ዯረጃዎችን ተጠቅሞ ምክክር ማካሄዴ። 
6. ከእናት/አባት ጋር የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ GALIDRAÃ ዯረጃዎችን 

ይሇማመዲለ። 
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የክፍሇ ጊዜ ተግባራት እይታ  
 
ተግባር 9.1.1፡- ባህሪ ምን እንዯሆነ እና ባህሪን መሇወጥ ሇምን አስቸጋሪ እንዯሆነ  
             ሀሳብ ማመንጨት። 
ተግባር 9.1.2፡- የባህሪ ሇውጥ ተግባቦት ዯረጃዎችን ማብራራት፡፡ 
ተግባር 9.1.3፡- የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴስ ክህልቶችን መሇየት፡፡ 
ተግባር 9.1.4፡- የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ GALIDRAÃ ዯረጃዎች ፡፡ 
ተግባር 9.1.5፡- የተናጠል ተግባቦት (interpersonal communication) መሳሪያዎችን  
             በመጠቀም ምክክር ማካሄዴ፡፡ 
 

ተግባር 9.1.6፡- የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ GALIDRAA ዯረጃዎች፡- አስመስል  
              መጫወት  
 
የማስሌጠኛ ዘዳ፡- የቡዴን ውይይት፣ ሀሳብ ማመንጨት፣ ትናንሽ ቡዴኖች (Buzz group)  
               ውይይት ፣ ሰርቶ ማሳየት፣ ገሊጻ እና ውይይት፣ ሌምዴ ማካፈሌ፣ 
                 አስመስል መጫወት፡፡ 
 

 

ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች፡-   
 ፍሉፕ ቻርት ፣ ማርከር ፣ መሇጠፊያ ፕሊስተር 
 የተጨማሪ ምግብ የተናጠል ተግባቦት (interpersonal communication) መሳሪያዎች እና 

የቤተሰብ የጤና ካርዴ 
 

የአመቻች ማስታወሻ ፡- 
 

አማ 9.1.ሀ፡- ባህሪ ምንዴን ነው? ባህሪን መሇወጥ ሇምን ከባዴ ነው? 
አማ 9.1.ሇ፡- የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎች 
አማ 9.1.ሏ፡-በተሇያዩ የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎች ሉወሰደ የሚገቡ እርምጃዎች 
አማ 9.1.መ፡- የምክክር ክህልቶች 
አማ 9.1.ሠ፡- የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ GALIDRAÃ ዯረጃዎች 
አማ 9.1.ረ፡- የተጨማሪ ምግብ የተናጠል ተግባቦት (interpersonal communication)  
           መሳሪያዎችን/የምክክር ካርድችን/ የቤተሰብ ጤና ካርዴን በመጠቀም  
           መመሌከት ፣ማሰብ፣ ከእራስ ጋር ማገናኘት  እና መተግበርን መፈጸም፡፡ 
አማ 9.1.ሰ፡- የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት በታች ያለ ህፃናት አመጋገብን  
            ማጣራት  
አማ 9.1.ሸ፡- የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት በታች ያለ ህፃናት አመጋገብ 
            መመሌከቻ ቅጽ 
አማ 9.1.ቀ፡- የሁሇት አመት በታች ያለ ህጻናት አመጋገብ ምሌከታ ማጠቃሇያ ቅጽ 
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ቅዴመ ዝግጅት፡- 
 የክፍሇ ጊዜ ዓሊማዎችን ፍሉፕ ቻርት ሊይ መጻፍ፡፡ 
 የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት አመጋገብን ማጣራት  
  ሰርቶ ማሳየትን መሇማመዴ (የማዲመጥ እና የመማር ክህልቶች)፡፡  

 የማዲመጥ እና የመማር ክህልቶችን እና የበራስ መተማመንን ማዲበር እና ዴጋፍ መሰጠት 
ክህልቶችን ፍሉፕ ቻርት ሊይ መጻፍ፡፡ 

 የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎችን (ያሇ ቃሊት) ፍሉፕ ቻርት ሊይ መሳሌ፡፡  

 የባህሪ ሇውጥ ተግባቦት ምሳላያዊ ታሪኮችን ማዘጋጀት፡፡ 
 የ GALIDRAA ትርጉምን ፍሉፕ ቻርት ሊይ መመዝገብ፡፡ 
 ስእልችን ፣ታሪኮችን ፣ አስመስል መጫወትን ማዘጋጀት እና መሇማመዴ፡፡ 
 የአመቻቺ ማስታወሻ ኮፒዎችን ሇተሳታፊዎች ማዘጋጀት፡፡  

 የማሰሌጠኛ ክፍለን ሇቡዴን ውይይት ማዘጋጀት፡ 
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ዓሊማ 1፡-የባህሪ ምን እንዯሆነ እና የባህሪ ሇውጥ ማምጣት ሇምን አስቸጋሪ እንዯሆነ ማብራራት 
 

ተግባር 9.1.1ሀ፡- ባህሪ ምን እንዯሆነ እና ባህሪን መሇወጥ ሇምን አስቸጋሪ እንዯሆነ  
             ሀሳብ ማመንጨት።  
 

የስሌጠና ዘዳዎች፡- ሀሳብ ማመንጨት 
 
 

የተግባር መመሪያ  
 

1. አመቻች ባህሪ ምን ማሇት እንዯሆነ ያብራራሌ፡፡ 

2. ባህሪን መሇወጥ ሇምን አስቸጋሪ ነው? 

 

 
አማ 9.1.ሀ፡- ባህሪ ምንዴን ነው? ባህሪን መሇወጥ ሇምን አስቸጋሪ ሆነ? 

 

ባህሪ  
 ባህሪ ተግባርን ወይም አንዴ ነገር ማዴረግን ያመሊክታሌ፡፡ 
 ባህሪ አንዴ ስው በተዯጋጋሚ ወይም ሁሌ ጊዜ የሚፈጽመው ነገር ነው ፡፡ 

ሇውጥ 
 ሇሇውጥ አነሳሺ ሁኔታዋች እና እንቅፋቶች ሁሌጊዜ ይኖራለ፡፡ 
 አነሳሺ ሁኔታዎች ሇሇውጥ አመቺ ናቸው፡፡ 
 እንቅፋቶች ሇውጥ አንዲይመጣ ያዯርጋለ፡፡ 

ተግባቦት  
 ተግባቦት ስእልችን፣ ተንቀሳቃሽ ምስልችን እና የመሳሰለትን በመጠቀም በተናጠሌ 

ተግባቦት ጊዜ ሀሳብ መቀያየርን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 
የባህሪ ሇውጥ ተግባቦት 

 የባህሪ ሇውጥ ተግባቦት በግሇሰቦች፣ ቤተሰቦች ወይም ማህበረሰቦች የባህሪ ሇውጥ 
ሇማምጣት የሚዯረግ ማንኛውም አይነት (በተናጠሌ ፣ የቡዴን ውይይት ፣ በመገናኛ 
ብዙሀን ፣ የዴጋፍ ቡዴኖች፣ ስእልች ፣ ተንቀሳቃሽ ምስልች) ተግባቦት ነው፡፡ 
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ተግባር 9.1.1 ሇ፡ ባህሪን መቀየር ሇምን አስቸጋሪ ነው?  

የስሌጠና ዘዳዎች፡ ገሊጻ እና ውይይት ፣ የቡዴን ውይይት፣ ሀሳብ ማመንጨት 
 

 

የተግባር መመሪያ 
 

1. ከታች የተጠቀሱትን የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎ በፍሉፕ ቻርት ማዘጋጀት እና ከተሳታፊዎች ጋር 
በጋራ እንዳት ከአንደ ዯረጃ ወዯ ላሊው የባህሪ ሇውጥ ዯረጃ መሄዴ እንዯሚቻሌ መወየት። 
(ሇህጻናት ስጋ መስጠትን እንዯ ምሳላ መጠቀም) 

2. ተሳታፊዎችን አንዴ ሰው ከአንደ ዯረጃ ወዯ ላሊው እንዱሸጋገር የሚረደ ሁኔታዎችን 
እንዱጠቅሱ መጠየቅ። 

3. የተሳታፊዎችን ምሊሾች በፍሉፕ ቻርት መመዝገብ። በባህሪ ሇውጥ ጊዜ መረጃ ፣ 
ማበረታታት፣ዴጋፍ  እና ሙገሳ የሚሰጡ ግሇሰቦች የሇውጥ ወኪልች ናቸው። የጤና 
ኤክስቴንሽን ሰራተኞች የሇውጥ ወኪልች ናቸው። 

4. ተሳታፊዎችን ስሇተጨማሪ ምግብ ከእናቶች/ተንከባካቢዎች/ ከቤተሰብ እና ማህበረሰብ አባሊት 
ጋር ተወያይተው ያውቁ እንዯሆነ መጠየቅ። በመቀጠል ከታች የተዘረዘሩትን ጥያቄዎች 
መጠየቅ። 

ሀ/   እናቶች/ተንከባካቢዎች የነገራችሁዋቸውን ተግባሮች ሆለ ተቀበለ? 

        ሇ/  እናቶች/ተንከባካቢዎች ተግባራዊ ያዯረጉዋቸው ተግባሮች የትኞቹ ናቸው? 

   ሏ/  ተግባሮቹን የተቀበለበት ምክንያት ምንዴን ነው? 

   መ/  ያሌተቀበለዋቸውን ተግባሮች ያሌተቀበለባቸው ምክንያቶ ምን ይመስለዋችኋሌ? 

5. ባህሪን ወይም ተግባሮችን ሇመቀየር ምን ማዴረግ እንችሊሇን? 
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ዓሊማ 2:- የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎችን ማብራት 
 

ተግባር 9.1.2.ሀ፡- የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎችን ማብራራት፡፡ 
 

የስሌጠና ዘዳዎች፡- ሀሳብ ማመንጨት 
 
 

የተግባር መመሪያ 
 

1. የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎችን በፍሉፕ ቻርት ማዘጋጀት እና ከተሳታፊዎች ጋር በጋራ እንዳት 
ከአንደ የባህሪ ሇውጥ ዯረጃ ወዯ ላሊው የባህሪ ሇውጥ ዯረጃ መሄዴ እንዯሚቻሌ መወየት። 
(የጡት ወተት ብቻን እስከ ስዴስት ወር ዴረስ ማጥባትን እንዯ ምሳላ መጠቀም) 

 

2. በ አማ 9.1.ሇ፡- የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎች እና አማ 9.1.ሏ፡-በተሇያዩ የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎች 
ሉወሰደ የሚገቡ እርምጃዎች ሊይ መወያየት፡፡ 

 

3. ተሳታፊዎች አይናቸውን ጨፍነው ሉቀይሩት እየሞከሩ ያሇ ባህሪን (አሌኮሆሌ እና ሲጋራ 
ማቆምን አያጠቃሌሌም) እንዱያስቡ መጠየቅ። የትኛው የባህሪ ሇውጥ ዯረጃ ሊይ እንዲለ 
እና ሇምን እዚህ ዯረጃ ሊይ እንዯሆኑ እንዲሰቡ መጠየቅ። ወደሚቀጥለው ደረጃ እንዲሄዱ 
ምን ያስፈልገናል ብለው እንደሚያስቡ መጠየቅ፡፡ 
 

4. ባህሪን ሇመሇወጥ መረጃ ብቻ በቂ እንዲሌሆነ እና ዴጋፍ እና አነሳሺ ሁኔታ 
እንዯሚያስፈሌግ መወያየት፡፡ 
 

5. የአማ 9.1.ሇ፡-  የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎች እያጣቀሱ መወያየት፡፡ 
 

 

አማ 9.1.ሇ፡-  የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎች 
 

 

አንዴ ሰው ወይም ማህበረሰብ ባህሪን ሇመሇወጥ የሚያሌፍባቸው ዯረጃዎ እና የጤና ኤክስቴንሽን 
ሰራተኞች ሚና  

 

2. ማወቅ  

 3.  አዱስ ባህሪን ሇመተግበር መዘጋጀት/መነሳሳት 

4.  አዱስ ባህሪን መተግበር 

 

5. አዱስ ባህሪ የተሇመዯ ባህሪ እና የቀን 
ተቀን ተግባር እንዱሆን ማዴረግ 

ምክክር ማበረታታት እና 
ስምምነት ሊይ መዴረስ   

                    ማሞገስ  

 

1.  አሇማወቅ 

መረጃ መስጠት  

ጥቅሙን ማብራራት/ዴጋፍ  
መሰጠት 
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አማ 9.1.ሏ፡-በተሇያዩ የባህሪ ሇውጥ ዯረጃዎች ሉወሰደ የሚገቡ እርምጃዎች 

 

ዯረጃ የማህበረሰቡ አባሊት አዱስ ባህሪን እንዱሞክሩ ፣ የእናት ምርጫዎችን 
እንዱዯግፉ እና የማህበረሰብ ሌማድችን እንዱቀይሩ መወሰዴ ያሇባቸው 
እርምጃዎች፡፡ 

 
ስሇ ባህሪ ሰምቶ 
አሇማቀቅ 

ግንዛቤን መገንባት እና መረጃ መስጠት 
 ዴራማ 
 የማህበረሰብ ቡዴኖች 
 ራዱዮን  
 የተናጠሌ ምክክር 
 የጡት ማጥባት እና የህጻናት አመጋገብ ዴጋፍ ሰጪ ቡዴኖች 

ስሇ ባህሪ ሰምቶ 
ማወቅ ወይም ምን 
እንዯሆነ ማወቅ   

ማበረታታት እና ስሇባህሪ ጥቅም መወያየት 
 የቡዴን ውይይቶች ወይም ንግግሮች 
 የቃሌ ወይም የታተመ መረጃ 
 የምክክር ካርድች 
 የጡት ማጥባት እና የህጻናት አመጋገብ ዴጋፍ ሰጪ ቡዴኖች 

 
አዱስ ባህሪን 
ሇመተግበር ማሰብ 

መዯራዯር እና ችግሮችን ሇመወጣት እርዲታ መስጠት 

 የቤት ጉብኝት እና ስእልችን መጠቀም 
 ሇቤተሰብ እና ማህበረሰብ የሚዘጋጁ ተግባሮች 
 አባት ፣ አማት እና ላልች የቤተሰብ አባሊት ሇእናት ዴጋፍ 

እንዱሰጡ መዯራዯር 
 

አዱስ ባህሪን 
መሞከር/መተግበር 

ማሞገስ/ ስሇጥቅም ዯግሞ ማብራራት 

 እንዯየ አስፈሊጊነቱ እናት እና ላልች የቤተሰብ አባሊትን አዱስ ባህሪን 
መተግበር ስሇጀመሩ ማሞገስ 

 ማበረታታት እና ዴጋፍ የሚሰጡ ቡዴኖችን እንዱጎበኙ መጠቀም 
 የማህበረሰቡ አባሇት ዴጋፍ እንዱሰጡ ማበረታት (የሬዱዮ ዝግጅቶች) 

 
አዱስ ባህሪን 
መተግበር መቀጠሌ 
እና  የተሇመዯ  
ባህሪ እንዱሆን 
ማዴረግ 

በሁለም ዯረጃ ዴጋፍ መስጠት  

 ስሇ ባህሪ ጥቅም በዴጋሚ ማብራራት 
 ማሞገስ 
 ሇላልች መናገር 
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ተግባር 9.1.2 ሇ: የባህሪ ሇውጥ ምሳላያዊ ታሪኮች 
 

 የተግባር መመሪያ 

ተሳታፊዎችን ወዯ 5 ቡዴኖች መክፈሌ እና ሇእያንዲንደ ቡዴን ከታች ያለትን 3 ምሳላያዊ ታሪኮች 
መስጠት 

የባህሪ ሇውጥ ምሳላያዊ ታሪኮች-  

1. እንዲት እርጉዝ ሴት ስለጡት ማጥባት አዲስ መረጃ ሰምታለች። ባለቤትዋ እና 
   አማችዋም ስለዚህ መረጃ እየተወያዩ ነው። ለልጅዋ ጥሩ ነው ብላ ለመጀመሪያዎቹ 6  
   ወራት የጡት ወተት ብቻ ለመስጠት እያሰበች ነው፡፡ 
 
2. አንዲት እናት የ8 ወር ልጅዋን ክብደቱ እንዲለካ አምጥታለች። ህጻኑ የሚመገበው 
   እናቱ ለዕድሜው ተገቢ ነው ብላ የምታስበውን አጥሚት ነው። የህጻኑ ክብደት   
   ቀንስዋል፡፡ የማህበረሰብ ሰራተኛዋ እናትየዋ ህጻኑ እንዲድግ ወፈር ያለ ገንፎ 
   እንድትሰጠው አበረታታቻት። 
 
3. የማህበረሰብ ሰራተኛዋ ባለፈው ወር አንዲት እናትን የ7 ወር ልጅዋን በቀን አንድ ጊዜ 
   በመመገብ ፋንታ ቀስ በቀስ በቀን 3 ጊዜ መመገብ እንድትጀምር ነግራታለች።      
   እናትየዋ ተጨማሪ አንድ ጊዜ ምግብ  እና መክሰስ በመስጠት ጀምራ ወደ ሶስት        
   ጊዜ መስጠት አሳድጋለች፡፡ አሁን ህጻኑ በቀን ሶስት ግዜ መመገብ ስለሚፈልግ    
   እናቱ እየመገበችው ነው። 
 
 ተሳታፊዎች እናቶች በየትኛው የባህሪ ለውጥ ደረጃ ላይ እንዳሉ መጠየቅ። መልሶቻቸውን 
   ከታች ባሉት መልሶች ማጠቃለል። 
 
የባህሪ ለውጥ ምሳሌያዊ  ታሪኮች መልስ 
     1. አዱስ ባህሪን ሇመተግበር መዘጋጀት/መነሳሳት 
     2. ግንዛቤ 
     3. አዱስ ባህሪን መተግበር 
 



84 

 

ዓሊማ 3: የምክከር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ ክህልቶችን መሇየት 
  
ተግባር 9.1.3 ሀ: የመስማት እና የመማር ክህልቶችን መሇማመዴ 
 

የተግባር መመሪያ 
  
 

ክፍሌ ሀ 
 

1. ተሳታፊዎች ሁሇት ፣ ሁሇት እንዱሆኑ ማዴረግ። በመቀጠሌ ጥንድቹን በተመሳሳይ ጊዜ አንዴ 
ታሪክ እንዱናገሩ መጠየቅ፡፡   

2. ተሳታፊዎችን ወዯ ነበሩበት እንዱመሇሱ አዴርጎ ከታቸ የተዘረዘሩትን ጥያቄዎች መጠየቅ 

a.  ላሊ ሰው ሲያወራ እኩሌ ስታወሩ ምን ተሰማችሁ? 

2.2. ከዚህ ሌምምዴ ምን ተማራችሁ? 

b. የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች በዚህ አይነት ሁኔታ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ 
ይመስላችሁዋል? 

      አመቻች፡- በምክክር ጊዜ የማዳመጥ እና የመማር አስፈላጊነትን አጽኖት መስጠት፡፡   
 

ክፍሌ ሇ 
 

3. ተሳታፊዎቹን በፊት በነበሩበት ጥንድች ተመሌሰው ቀዴመው ያዯረጉትን እንዱዯግሙ፤ነገር ግን  
በዚህ ጊዜ በጥሞና (ማስታወሻ ሳይዙ) እንዱዯማመጡ መጠየቅ። 

4. በመቀጠሌ ተሳታፊዎች የተነገራቸውን ታሪክ ዯግመው እንዱናገሩ መጠየቅ (እያንዲንደ ተሳታፊ ሇ1 
ዯቂቃ ያወራሌ)።  

5. አመቻቺ በጋራ ውይይት የሚከተለትን ጥያቄዎቸ መጠየቅ 

a. . የጥንዲችሁ አባሌ ከተናገራችሁት ታሪክ ምን ያህለን በትክክሌ ዯገመ? 

a. ታሪክዎን እየተናገሩ በነበሩበት ጊዜ እየተዯመጡ እንዯሆነ ሲገነዘቡ ምን ተሰማዎት?  
 

ክፍሌ ሏ 
 

6. ታሪኩን እየነገሩት የነበረው ሰው እያዲመጠ እንዯነበረ ሇማረጋገጥ ምን አዯረጉ? 

7. ከታች የተዘረዘሩት የማዲመጥ እና የመማር ክህልቶች እስኪገሇጹ ዴረስ ውይይት ማካሄዴ 

     ሀ/  ያሇ ንግግር ሃሳብን ሇመግሇጽ እንዱቻሌ የሚያበረታቱ ምሌክቶች 

 ከሚያነጋግሩት ሰው እኩሌ ከፍታ ኖሮት በቀጥታ እንዱተያዩ በሚያስችልት ቦታ 
መቀመጥ 

 በጥሞና ትኩረት ሰጥቶ ማዲመጥ 
 ንግግርን የሚረብሹ ነገሮችን ማስወገዴ  
 ጊዜ ወስዯው ማዲመጥ 

   ሇ/  ሲያዲምጡ በጥሞና እየተከታተለ መሆኑን ሇማሳየት ጭንቅሊትዎን በመነቅነቅ       
     እና ላልች እንቅስቃሴዎችን በመጠቀም መግሇጽ። 

8. የማዲመጥ እና የመማር ክህልቶች ሇምክክር ከሚያስፈሌጉ ክህልቶች ዋ«ኛ መሆናቸውን 

   ማብራራት።  
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አማ 9.1.መ፡- የምክክር ክህልቶች 
 
 

y¥Äm_ XÂ የm¥R KHlÖèC  

  
1. ¦úBN mGl{ XNÄ!ÒL y¸Ãbr¬t$ MLKèCን ¥úyTÝÝ  
 kXÂT wYM xÆT XÂ l@lÖC yb@tsB xÆ§T Xk#L kF¬ ñéT bq_¬ 

XNÄ!tÃ† b¸ÃSCL ï¬ mqm_።  
 b_äÂ Tk#rT s_è ¥Äm_ÝÝ ktÒl y¸Ã¥K„TN sW mmLkTÝÝ 

y¸Ã¥K„TN sW g!z@ wSì ¥ÂgR፤ አለመቸኮል።  
 

2. XÂT bZRZR sÍ Ãl mLS XNDTmLS 
y¸ÃSCl# _Ãq&ãCN m-yQ። 
 

3. mLS s!mLs# XÂ s!ÃÄM-# b_äÂ 
Xytk¬tl# mçNãTN +NQ§TãN bxãN¬ 
bmnQnQ XÂ fgG b¥lT mGl{።  
 

4. yXÂT½ xÆT wYM tNkÆµb!N SUèC b_äÂ 
¥Äm_።  
 

5. XÂT wYM tNkÆµb! ytÂg„TN dGä 
mÂgRÝÝ  

 

b‰S mt¥mNN y¥ÄbR XÂ DUF mS-T KHlÖèC 
 

1. b‰S mt¥mNN l¥ÄbR bmjm¶Ã XÂT yMTÂgrWN mqbL። XÂT 

tÂG‰ k=rsC b`§ TKKl¾ mr© mS-T።  
 

2. XÂT XÂ l@lÖC yb@tsB xÆ§T bTKKL Xytgb„ Ãl#ãcW tGÆéC µl# 
¥wdSÝÝ  
 

3. XÂTN¼xÆTN¼tNkÆµb!ãCN b¸ÃnUG„bT g!z@ XÂèC HÚÂTN bTKKL 
¥qÍcWN XÂ -#T ¥g#rúcWN ¥rUg_ XÂ l@lÖC tmúúY DUæCN 
mS-TÝÝ  
 

4. wÄ!ÃWn# tGÆ‰êE l!drG y¸CL mr© mS-TÝÝ 
 
5. bq§l# y¸gÆ ÌNÌ m-qMÝÝ  
 
6. MKK„N y¸ÃGz# tgb! yMKKR µRìCN m-qMÝÝ  

 

7. xND wYM h#lT x¥‰ôCN ማሳወቅ እንጂ TX²Z xlmS-T።  

  ምንጭ: Infant and Young Child Feeding Counselling: An Integrated Course. WHO/UNICEF. 2006 



86 

 

የክፍሇ ጊዜ ዓሊማ 4፡ የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ GALIDRAÃ ዯረጃዎችን ማብራራት 
 

ተግባር 9.1.4፡- የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ ዯረጃዎች (GALIDRAÃ)  
 

የስሌጠና ዘዳዎች ፡- ውይይት 
 
 

የተግባር መመሪያ 
 

ማስታወሻ፡ ሀብት አመቻቺዎች ይህንን ሰርቶ ማሳየት ቀዴመው መሇማመዴ አሇባችው። 
(አንዴ አመቻቺ የእናትን ቦታ ላሊ አመቻቺ የአማካሪን ቦታ)። 
 

1. ከተሳታፊዎች ጋር የማዲመጥ እና መማር ክህልቶችን ሇመከሇስ ከታች የተጠቀሰውን    
የእናት (ወርቄ)  እና የ10 ወር ሌጅ (አሰፉ) ታሪክ መጠቀም። ወርቄ፡- 

 አሰፋ ሲያሇቅስ ታጠባሇች 

 ሇአሰፉ አጥሚት በቀን ሁሇቴ ትሰጣሇች 

 ሇአሰፉ ላሊ ፈሳሽ ነገር ወይም ወተት አትሰጥም 

 

2. አማካሪ የGALIDRAÃ ዯረጃዎችን በመጠቀም የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት  
በታች ያለ ህፃናት አመጋገብን ማጣራትን መፈጸም።  

3. ሰሊምታ ማቅረብ (Greet)፣መጠየቅ (ASK) እና ማዲመጥ(Listen)።  

 ሇእናት ሰሊምታ አቅርቦ እራስን ማስተዋወቅ 

 እናት እራስዎን እና ሌጅዎን እንዴታስተዋውቅ መጠየቅ 

 የማዲመጥ እና መማር ክህልቶችን እና የበራስ መተማመንን ማዲበር  እና ዴጋፍ 
መስጠት ክህልቶችን መጠቀም። 

 የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት አመጋገብ ማጣራት  
መመሌከቻ ቅጽን መሙሊት።  

 የወርቄን ስጋት ማዲመጥ እና ወርቄን እና አሰፍን በጥሞና መመሌከት። 

 ወርቄ እያዯረገች ያሇችውን ያሇ መቃወም ማዲመጥ እና አንዴ በትክክሌ እያዯረገችው 
ስሊሇ ነገር ማሞገስ።  

4. መሇየት (Identify)  

አማካሪ  የሚከተለትን ይሇያሌ፡-  
 ወርቄ አሰፍ እስኪያሇቅስ ዴረስ ጡት አታጠበም፡- ሇቅሶ የመጨረሻ የረሀብ ምሌክት 

ነው። 

 ወርቄ ሇአሰፍ ዕዴሜ የሚገባ ምግብ እየሰጠች አይዯሇም።  

5. መወያየት (Discuss) ፣ አማራጭ መስጠት/መምከር  (Recommend)፣ ትንሽ በቀሊለ 
ሉፈጸም የሚችሌ ተግባር ሊይ መስማማት (Agree)፣ የሚቀጥሇውን ቀጠሮ ማስያዝ 
(Appointment) 

 ወርቄን ጡት ስሇምታጠባ ማሞገስ፡፡ 
 ከወርቄ ጋር ስሇተጨማሪ ምግብ መወያየት፡፡ 
 በቂ ያሇሆነ ተጨማሪ ምግብ የመመገብ ችግርን ሇመፍታት በቀሊለ ሉተገበሩ የሚችለ    
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   በጊዜ የተገዯቡ አማራጮችን ማቅረብ። አይነት፣ውፍረት/ይዘት፣ በቀን ስንት  
   ጊዜ፣መጠን።  
 ወርቄ ሌትፈጽመው የምትችሇውን አንዴ ተግባር እንዴትመርጥ መርዲት (ሇምሳላ 

በዚህ ሳምንት ውስጥ ሇህጻኑ የሚሰጠውን ገንፎ ማወፈር ፣ ገንፎ ውስጥ የዯረቀ ስጋ 
ደቄት መጨመር፣ ገንፎ ውስጥ ዯቀው የተከተፉ ፍራፍሬዎች እና  አትክሌቶች 
መጨመር)። 

 ሇወርቄ ከ9-12 ወራት ያለ ህጻናት ምክክር ካርድችን ማሳየት እና መወያየት፡፡ 
 ወርቄ የተሰማማችበትን ባህሪ እንዴትዯግም መጠየቅ። 
 ለወርቄ አማካሪው በሚቀጠለው ሳምንት ጉብኝት ክትትል እንደሚያደርግ ማሳወቅ። 
 ወርቄ ዴጋፍ የምታገኝበትን ቦታዎች መጥቀስ (በትምህርት ንግግሮች/ተግባቦቶች 

መካፈሌ፣ የማህበረሰብ ከሁሇት አመት  በታቸ ያለ ህጻናት የዴጋፍ ቡዴን፣ የምግብ 
እዯሊ ፕሮግራም እና ወዯ ማህበረሰብ ሰራተኛ መሊክ) 

 ወርቄን ማመስገን። 
 

6. ስሇ ሰርቶ ማሳየቱ ከተሳታፊዎቸጋር መወያየት እና የሚነሱ ጥያቄዎችን መመሇስ።  
7. የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት አመጋገብን ማጣራት  

በጋራ መመሌከት እና ማጠናቀቅ። 

8. መወያየት እና ማጠቃል። 
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ዓሊማ 5:  የተናጠሌ ተግባቦት (Interpersonal communication) መሳሪያዎችን/የምክክር ካርድችን/  
        የቤተሰብ ጤና ካርዴን በመጠቀም የመመሌከት፣ ማሰብ፣ ከእራስ ጋር ማገናኘት እና  
        መተግበር ዯረጃዎችን ተጠቅሞ ምክክር ማካሄዴ። 
 

ተግባር 9.1.5፡- የተናጠሌ ተግባቦት (Interpersonal communication) መሳሪያዎችን በመጠቀም  
              ምክክር ማካሄዴ። 
 
የስሌጠና ዘዳዎች፡ አስመስል መጫወት 

  

 
አማ 9.1 ሠ፡- የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ ዯረጃዎች (GALIDRAA) 
 
 

1. ሰሊምታ (Greet)፡-  ሇእናት/ተሰብሳቢ ሰሊምታ ማቅረብ። 

2. መጠየቅ (Ask)፡- እናት ስሇተጨማሪ ምግብ አመጋገብ እና ስሇሌጆች ሁኔታ እንዴታብራራ 
መጠየቅ። 

3. ማዲመጥ (Listen)  ፡-በጥሞና ማዲመጥ።  

4. መሇየት (Identify)፡-  የአመጋገብ ችግሮችን መሇየት እና ሉቀየር የሚገባው አንዴ የአመጋገብ 
ባህሪን መሇየት። 

5. መወያየት(Discuss )፡- የአመጋገብ አማራጮችን ማቅረብ እና መወያየት (የአመጋገብ አማራጮችን 
ሇማቅረብ እና የእያንዲንደን ጥቅም ሇማስረዲት የምክክር ኮድችን መጠቀም ያስፈሌጋሌ)። 

6. አማራጮችን መሰጠት (Recommend )፡- በቀሇሌ ሉተገበሩ የሚችለ አማራጮችን መስጠት እና 
እናት በቤት ውስጥ በሚገኙ ግብአቶች ችግርን ሇመቅረፍ የምትችሌበትን አማራጭ 
እንዴትመርጥ መርዲት፡፡ በተጨማሪም የተመረጠውን ባህሪ መተግበር ያሇውን ጥቅም እና 
ባህሪውን ሇመተግበር የሚገጥሙ እንቅፍቶች እና አመቺ ሁኔታዎችን ማብራራት። 

7. መስማማት (Agree) ፡-እናት ከቀረቡት አማራጮች አንደን ሇመሞከር እንዴትስማማ እና 
የተስማማችበትን አማራጭ ዯግማ እንዴትናገር መርዲት፡፡ 

8. ቀጠሮ ማስያዝ  (Appointment)፡- ሇሚቀጥሇው ምክክር ቀጠሮ ማስያዝ ። 

የተግባር መመሪያ 
1. አመቻች የተናጠሌ ተግባቦት (Interpersonal communication) መሳሪያዎችን/የምክክር ካርድችን/ 

የቤተሰብ ጤና ካርዴን በመጠቀም የመመሌከት፣ ማሰብ፣ ከእራስ ጋር ማገናኘት እና መተግበር 

ዯረጃዎችን ተጠቅሞ የምክክር ክፍሇ ጊዜን አስመስል በመጫወት ማሳየት ። 

2. ከምክክሩ ክፍሇ ጊዜ በኋሊ ተሳታፊዎች ምን እንዯተመሇከቱ መጠየቅ። በተቻሇ መጠን ሁለም 
ቀጥሇው ያለት ዯረጃዎች እስኪጠቀሱ ዴረስ ውይይት ማዴረግ፡፡ (መመሌከት፣ ማሰብ፣ ከእራስ 
ጋር ማገናኘት፣ መተግበር) ። 

3. ዯረጃዎቹን መግሇጽ እና ማጠቃሇሌ። 
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ዓሊማ 6 :- የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ GALIDRAA ዯረጃዎችን ከእናት /አባት/  
          ተንከባካቢ ጋር መሇማመዴ። 
 
 

ተግባር 9.1.6፡- የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ GALIDRAA ዯረጃዎች፡- አስመስል  
              መጫወት  
 
 

የስሌጠና ዘዳዎች፡ አስመስል መጫወት 
 
 

የተግባር መመሪያ: 
 

1. ተሳታፊዎችን ሦስት አባሊት ወዲሊቸው ቡዴኖች መከፋፈሌ።  

a. እናት  
b. አማካሪ  

c. ተመሌካች  
2. የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት አመጋገብ ማጣራትን (አማ 

9.1ሰ) ማከፋፈል። 

3. የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት አመጋገብ መመሌከቻ ቅጽን 
 (አማ 9.1ሸ) ማከፋፈሌ። 

4. ስእያንዲንደ ቡዴን የምክክር ካርድችን መስጠት። 

5. ምሳላያውን ታሪክ አንዴን መሇማመዴ፡  

a. እናቶች አንዴ ሊይ እንዱሰበሰቡ መጠየቅ።  

b. ሇእናቶች ብቻ የእናቶችን ምሳላያዊ ታሪክ ማንበብ እና እናቶች ወዯ ቡዴናቸው 
እንዱመሇሱ መጠየቅ፡፡ ማስታወሻ፡ እናቶች በምሳላያዊ ታሪኩ ወስጥ የተጠቀሰውን መረጃ 
ሁለ መስጠት አሇባቸው፡፡ እናቶችን ከምሳላያዊ ታሪኩ ውጪ በአማካሪው ሉጠየቁ 
ሇሚችለ ጥያቄዎች ማዘጋጀት ያስፈሌጋሌ፡፡  

c. የቡዴኖች አማካሪዎች እናትን ስሇ ሁኔታዋ መጠየቅ እና የ GALIDRAA ዯረጃዎችን 
ከማዲመጥ እና መማር ክህልቶች እና የበራስ መተማመንን ማዲበር  እና ዴጋፍ 
መስጠት ክህልቶች ጋር መሇማመዴ፡፡ 

d. በእያንዲንደ ቡዴን የተመሌካቾች ስራ አማካሪው የተጠቀማቸውን ክህልቶች መመዝገብ 
እና ከምሳላያዊ ታሪኩ በኋሊ የተመሇከቱትን መግሇጽ ነው፡፡ 

e. በመቀጠሌ በእያንዲንደ ቡዴን ውስጥ ያለ ተሳታፊዎች ሲጫወቱ የነበረውን ባህሪ (እናት፣ 
አማካሪ፣ ተመሌካች) ተቀያይረው ምሳላያዊ ታሪክ ሁሇት እና ሶስትን በመጠቀም ከሊይ 
የተዯረገውን ይዯግማለ፡፡  

6. ምሳላያዊ ታሪክ ሁሇት እና ሶስት  

a. ከቡዴኖቹ መሀከሌ አንዴ ቡዴን ምሳላያዊ ታሪኩን ሇሁለም ተሳታፊዎች ያሳያሌ፡፡ 
b. መወያየት እና ማጠቃሇሌ፡፡ 
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 አማ 9.1.ረ፡- የተጨማሪ ምግብ የተናጠል ተግባቦት (interpersonal communication)  
            መሳሪያዎችን/የምክክር ካርድችን/ የቤተሰብ ጤና ካርዴን በመጠቀም   
            መመሌከት፣ማሰብ፣ ከእራስ ጋር ማገናኘት  እና መተግበርን መፈጸም፡፡ 
 

 
 

 

 

X‰SãN ¥StêwQ    

 

mmLkT (OBSERVE)      

 የተናጠል ተግባቦት (interpersonal communication) መሳሪያን/የምክክር ካርዴ/ የቤተሰብ 
ጤና ካርዴን XÂT¼tNkÆµb! XNDTmlktW xDR¯ mÃZ። 

 XÂTN¼tNkÆµb!N y¸ktl#TN _ÃQãC m-yQ፣ 

 b¬¶k# ¼bተናጠል ተግባቦት (interpersonal communication) መሳሪያው/በምክክር 
ካርደ/ በቤተሰብ ጤና ካርደ MN tmlkT>?  

 b¬¶k# bD‰¥W wYM bS:l# lY MN Xytdrg nW?  

¥sB (Reflect) 

 XÂTN¼tNkÆµb!N y¸ktl#TN _Ãq&ãC m-yQ፣  
 k¥N UR TS¥¸Ãl>#? lMN?  

 k¥N UR xTS¥¸M? lMN?  

 bየተናጠል ተግባቦት (interpersonal communication) መሳሪያው/ምክክር ካርደ/ የቤተሰብ 
ጤና ካርደ ሊይ Ãl#T tGÆéC tqBl> B¬µ£©! MN _QM ¬g¾l>#?  

 

ከእራስ ጋር ማገናኘት (personalize)  

 XÂTN¼tNkÆµb!N y¸ktl#TN _Ãq&ãC m-yQ፣  
 xNcE btmúúY ï¬ §Y BTçß! MN ¬dRg!Ãl¹? ሇምን? 

 የማህበረሰቡ አባሊት በተመሳሳይ ቦታ ሊይ ቢሆኑ ምን ዯርጋለ? ሇምን?  
 

xÄÄ!S ÆH¶ãCN lmf[M MN CGéC ÃU_¥l#። 
 

mtGbR (ACT)   

 q$LF mLXKèCN mDgM ። 

 XÂTN¼tNkÆµb!N y¸ktlWN _Ãq& m-yQ፣ 
 XNcE btmúúY h#n@¬ §Y BTçß! xÄÄ!S ÆH¶ÃèCN¼tGÆéCN lmäkR 

f”d¾ n>? 
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የ GALIDRAA ዯረጃዎችን ሇመሇማመዴ የሚረደ ምሳላያዊ ታሪኮች 
 

 

ማስታወሻ: የሚቀጥለት ምሳላያዊ ታሪኮች ተሳታፊዎች የምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስ 
ሌምምዴ ከማካሄዲቸው በፊት መነበብ የሇባቸውም። 
 

ምሳላያዊ ታሪክ 1: 

ሇእናቶች የሚነበብ፡- አንቺ ፀጋ ነሽ፡፡ ሌጅሽ ማሙሽ ይባሊሌ፡፡ ማሙሽ 18 ወሩ ነው፡፡ ማሙሽን 
በቀን አንዴ ወይም ሁሇት ጊዜ ታጠቢዋሇሽ በተጨማሪም በቀን ሁሇት ጊዜ ወተት እና አጥሚት 
ትሰጪዋሇሽ። 
 

1.  ሰሊምታ መስጠት (Greet) ፣ መጠየቅ (Ask) ፣ ማዲመጥ (Listen) እና መመሌከት 
 

 ሇፀጋ ሰሊምታ ማቅረብ እና እንዴትናገር የሚያዯርጉ ጥያቄዎችን መጠየቅ (የማዲመጥ 
እና መማር ክህልቶችን እና በእራስ መተማመንን ማዲበር  እና ዴጋፍ መስጠት 
ክህልቶችን መጠቀም) ፡፡ 

 የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት አመጋገብን              
ማጣራት መሙሊት።  

 የፀጋን እና የማሙሽን አጠቃሊይ ሁኔታ መመሌከት። 
 የፀጋን ስጋቶች በጥሞና ማዲመጥ ። 
 ፀጋ እየተገበረች ያሇችውን መቀበሌ/ማዲመጥ። 

2. ችግሮችን መሇየት (Identify) እና እንዯየ አስፈሊጊነቸው በቅዯም ተከተሌ ማስቀመጥ 
 

 ፀጋ ማሙሽን ጡት እያጠባች ነው። 
 ፀጋ ሇማሙሽ ከጡት ወተት ላሊ ወተት እየሰጠች ነው።  
 ፀጋ ሇማሙሽ ዕዴሜ የሚገባ አመጋገብ እየተከተሇች አየዯሇም (ምሳላ፡ የምግብ 

አይነት እና በቀን ስንት ጊዜ መመገብ) 
3. መወያየት (Discuss) ፣ አማራጭ መስጠት/መምከር  (Recommend)፣ ትንሽ በቀሊለ 

ሉተገበር የሚችሌ ተግባር ሊይ መስማማት (Agree)፣ የሚቀጥሇውን ቀጠሮ ማስያዝ  
(Appointment) 
 
 ፀጋ ጡት ማጥባት በመቀጠሌዋ ማሞገስ።  
 ከፀጋ ጋር ስሇተመጣጠነ ተጨማሪ ምግብ ( አይነት፣ ውፍረት፣ ይዘት፣ በቀን ስንት 

ጊዜ ፣ ምን ያህል ፣ በትእግእስት መመገብ እና በንጽህና ማዘጋጀት) መወያየት። 
 በቂ ያሌሆነ ተጨማሪ ምግብ የመመገብ ችግርን ሇመቅረፍ ቀሊሌ ሉተገበሩ የሚችለ 

እና የጊዜ ገዯብ ያሊቸው አማራጮችን ማቅረብ እና ፀጋ ከተጠቀሱት አማራጮች 
ሌትሞክራቸው ፈቃዯኛ የሆነችውን አንዴ ወይም ሁሇት ተግባሮች እንዴትመርጥ 
መርዲት። የአማራጭ ምሳላዎች፤ 
o ማሙሽ በቀን የሚመገብበትን ጊዜ ወዯ 4 ማሳዯግ። 
o ማሙሽ የሚመገበውን ምግብ መጠን መጠየቅ እና መጠኑ ተገቢ ካሌሆነ   
   እንዱጨመር መምከር። 
o ስሇ ተጨማሪ ምግብ ውፍረት/ይዘት መጠየቅ እና ላልች በአካባቢው የሚገኙ  

      የቤተሰብ ምግቦች ተጨማሪ ምግብ ውስጥ እንዱጨመሩ መምከር። 
 

 አማካሪ በምክክር ካርድች ሊይ ባሇ ሇማሙሽ ዕዴሜ እና ሁኔታ ተስማሚ በሆነ መረጃ 
ከፀጋ ጋር ይወያያሌ። 
– ከ 12-24 ወራት ተጨማሪ ምግብ መመገብ  
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– የምግብ አይነት  
 ፀጋ ስምምነት ሊይ የተዯረሰባቸውን ተግባሮች እንዴትዯግም መጠየቅ። 
 ፀጋን በሚቀጥሇው ሳምንታዊ ጉብኘት ክትትሌ እንዯሚዯርጉ መንገር። 

 ፀጋ ዴጋፍ የምታገኝበትን ቦታዎች መጥቀስ (በትምህርት ንግግሮችን/ተግባቦቶች 
መካፈሌ፣ የማህበረሰብ ከሁሇት አመት  በታቸ ያለ ህጻናት የዴጋፍ ቡዴን፣ የምግብ 
እዯሊ ፕሮግራም እና ወዯ ማህበረሰብ ሰራተኛ መሊክ)። 

 እንዯየአስፈሊጊነቱ ወዯ ጤና ተቁዋም መሊክ። 
 ፀጋን ማመስገን። 
 ሰሇ ሰርቶማሳየቱ ከተሳታፊዎች ጋር መወያየት። 
 ጥያቄዎችን መመሇስ። 

 

ምሳላያዊ ታሪክ  2:  
ሇእናቶች የሚነበብ፡- አንቺ ሰናይት ነሽ፡፡ ተስፋ የምትባሌ የ8 ወር ሴት ሌጅ አሇሽ፡፡ የጡት ወተት 
ሇተስፋ ተገቢ ምግብ መሆኑን ስሇምታውቂ ተስፋን ጡት እያጠባሽ ነው፡፡ በተጨማሪም አየሩ 
በጣም ስሇሚሞቅ ሇተስፋ ውሀ ትሰጫሇሽ። ተስፋ ተጨማሪ ምግብ ሇመመገብ ዕዴሜዋ 
አሌዯረሰም ብሇሸ ታምኚያሇሽ። 
 

1. ሰሊምታ መስጠት (Greet) ፣ መጠየቅ (Ask) ፣ ማዲመጥ (Listen) እና መመሌከት 
  

 ሇሰናይት ሰሊምታ ማቅረብ እና እንዴትናገር የሚያዯርጉ ጥያቄዎችን መጠየቅ     
(የማዲመጥ እና መማር ክህልቶችን እና በእራስ መተማመንን ማዲበር  እና ዴጋፍ 
መስጠት ክህልቶችን መጠቀም)፡፡ 

 የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት አመጋገብ ማጣራትን  
መሙሊት።  

 የሰናይትን እና የተስፋን አጠቃሊይ ሁኔታ መመሌከት። 
 የሰናይትን ስጋቶች በጥሞና ማዲመጥ ። 
 ሰናይት እየተገበረች ያሇችውን መቀበሌ/ማዲመጥ። 

2. ችግሮችን መሇየት (Identify) እና እንዯየ አስፈሊጊነቸው በቅዯም ተከተሌ ማስቀመጥ 
 

 ሰናይት ተስፋን ጡት እያጠባች ነው፡፡ 
 ሰናይት ሇተስፋ ወተት እየሰጠች ነው፡፡ 
 ሰናይት ሇተስፋ ተጨማሪ ምግብ መስጠት አሌጀመረችም። 

3. መወያየት (Discuss) ፣ አማራጭ መስጠት/መምከር (Recommend)፣ ትንሽ በቀሊለ 
ሉተገበር የሚችሌ ተግባር ሊይ መስማማት (Agree)፣ የሚቀጥሇውን ቀጠሮ ማስያዝ  
(Appointment) 

 

 ሰናይት ጡት ሰሇምታጠባ ማሞገስ። 
 የተበከሇ ውሃ የመጠጣት ጉዲትን ማብራራት፡፡ 
 ሰናይትን ስሇተጨማሪ ምግብ መጀመር ማነጋገር። ሇተስፋ በዚህ ዕዴሜ ተጨማሪ 

ምግብ መስጠት ሇምን አስፈጊ እንዯሆነ ማብራራት፡፡  
 ከሰናይት ጋር ስሇተመጣጠነ ተጨማሪ ምግብ (አይነት፣ ውፍረት/ይዘት፣ በቀን ስንት 

ጊዜ ፣ ምን ያህል ፣ በትእግእስት መመገብ እና በንጽህና ማዘጋጀት) መወያየት። 

 ሉተገበሩ የሚችለ እና የጊዜ ገዯብ ያሊቸው አማራጮችን ማቅረብ እና ሰናይት 
ከተጠቀሱት አማራጮች ሌትሞክራቸው ፈቃዯኛ የሆነችውን አንዴ ወይም ሁሇት 
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ተግባሮች እንዴትመርጥ መርዲት። የአማራጭ ምሳላዎች፤ 
 

 ትንሽ ከእህሌ በተዘጋጀ ገንፎ መጀመር እና ጥራጥሬዎች፣ አትክሌ ፍራፍሬ  

 እና የእንሰሳት ተዋፅኦ ምግቦችን መመገብ።  

 በቀን ተጨማሪ ምግብ የሚሰጥበትን ጊዜ ወዯ 3 ጊዜ ማሳዯግ፡፡ 
 ስሇገንፎ ተገቢ ውፍረት/ይዘት ማብራራት፡፡ 
 ተስፋ ምግብ ስትበሊ እርዲታ መስጠት፡፡ 
 የተጨማሪ ምግብን በንፅህና ስሇማዘጋጀት ማብራራት፡፡ 

 አማካሪ በምክክር ካርድች ሊይ ካለ መረጃዎች ሇተስፋ ዕዴሜ እና ሁኔታ 
የሚገባውን መርጦ ከሰናይት ጋር መወያየት።  

– ከ6-9 ወራት ተጨማሪ ምግብ መመገብ 
– የምግብ አይነት 

 

 ሰናይት ስምምነት ሊይ የተዯረሰባቸውን ተግባሮች እንዴትዯግም መጠየቅ። 
 ሇሰናይት በሚቀጥሇው ሳምንታዊ ጉብኝት ክትትሌ እንዯሚዯርጉ ማሳወቅ። 

 ሰናይት ዴጋፍ የምታገኝበትን ቦታዎች መጥቀስ (በትምህርት ንግግሮችን/ተግባቦቶች 
መካፈሌ፣ የማህበረሰብ ከሁሇት አመት  በታቸ ያለ ህጻናት የዴጋፍ ቡዴን፣ የምግብ 
እዯሊ ፕሮግራም እና ወዯ ማህበረሰብ ሰራተኛ መሊክ)። 

 እንዯየአስፈሊጊነቱ ወዯ ጤና ተቁዋም መሊክ። 
 ሰናይትን ማመስገን። 
 ሰሇ ሰርቶማ ሳየቱ ከተሳታፊዎች ጋር መወያየት ። 
 ጥያቄዎችን መመሇስ። 

 
 

ምሳላያዊ ታሪክ  3:  

ሇእናቶች የሚነበብ፡- አንቺ ኮከቤ ነሽ፡፡ ገበያ ውስጥ ፍራፍሬ ስሇምትሸጪ የ1 አመት ወንዴ ሌጅሽ 
ተስፋዬን ሇመመገብ ጊዜ የሇሽም፡፡ ስሇዚህ ህፃኑ ቀኑን ሙለ የሚመገበውን ገንፎ ጠዋት 
ታዘጋጃሇሽ። ተስፋዬ እና የ3 አመት እህቱ ከተዘጋጀው ገንፎ ሲመገቡ ይውሊለ። 
  

1. ሰሊምታ መስጠት (Greet) ፣ መጠየቅ (Ask) ፣ ማዲመጥ (Listen) እና መመሌከት 
 

 ሇኮከቤ ሰሊምታ ማቅረብ እና እንዴትናገር የሚያዯርጉ ጥያቄዎችን መጠየቅ (የማዲመጥ 
እና መማር ክህልቶችን እና በእራስ መተማመንን ማዲበር  እና ዴጋፍ መስጠት 
ክህልቶችን መጠቀም) ፡፡ 

 የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት አመጋገብ ማጣራትን  
መሙሊት።  

 የኮከቤን እና የተስፋዬን  አጠቃሊይ ሁኔታ መመሌከት። 
 የኮከቤን ስጋቶች በጥሞና ማዲመጥ ። 
 ኮከቤን  እየተገበረች ያሇችውን መቀበሌ/ማዲመጥ።  
 

2. ችግሮችን መሇየት (Identify) እና እንዯየ አስፈሊጊነቸው በቅዯም ተከተሌ ማስቀመጥ 
 ኮከቤ ሇአንዴ አመት ሌጅዋ ተስፋዬ የምትሰጠው ገንፎ ብቻ ነው። 
 ኮከቤ የተሇያየ አይነት ተጨማሪ ምግብ እየመገበች አይዯሇም። 
 ኮከቤ ተስፋዬን እየመገበች (በትእግስት እያጫወተች) አይዯሇችም። 
 ኮከቤ ጡት እያጠባች ነው? 
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3. መወያየት (Discuss) ፣ አማራጭ መስጠት/መምከር  (Recommend)፣ ትንሽ በቀሊለ 
ሉተገበር የሚችሌ ተግባር ሊይ መስማማት (Agree)፣ የሚቀጥሇውን ቀጠሮ ማስያዝ  
(Appointment) 

 ኮከቤ ወዯ ገበያ ከመሄዴዋ በፊት ሇሌጆችዋ ምግብ ስሇምታዘጋጅ ማሞገስ፡፡ 
 ከኮከቤ ጋር ስሇተመጣጠነ ተጨማሪ ምግብ (አይነት፣ ውፍረት/ይዘት፣ በቀን ስንት ጊዜ 

፣ ምን ያህል ፣ በትእግእስት መመገብ እና በንጽህና ማዘጋጀት) መወያየት። 

 በቂ ያሌሆነ ተጨማሪ ምግብ የመመገብ ችግርን ሇመቅረፍ ቀሊሌ ሉተገበሩ የሚችለ እና 
የጊዜ ገዯብ ያሊቸው አማራጮችን ማቅረብ እና ኮከቤ ከተጠቀሱት አማራጮች 
ሌትሞክራቸው ፈቃዯኛ የሆነችውን አንዴ ወይም ሁሇት ተግባሮች እንዴትመርጥ 
መርዲት። የአማራጭ ምሳላዎች፤ 
   

 ኮከቤ ገንፎ ውስጥ ፍራፍሬ መጨመር እንዯምትችሌ መጠየቅ። 

 ምን ምን አይነት የቤተሰብ ምግቦች እንዯምታዘጋጅ መጠየቅ እና በምሊሹ ሊይ 

 ተመርኩዞ የቤተሰብ ምግብ የተስፋዬ ገንፎ ውስጥ መጨመር እንዯምትችሌ 
 መጠየቅ። 

 ኮከቤ በተስፋዬ ገንፍ ውስጥ የእንሰሳት ተዋፅኦዎችን መጨመር እንዯምትችሌ  

  መጠየቅ። 

 ኮከቤ በቤት ውስጥ በላሇችበት ጊዜ ተስፋዬን ማን እንዯሚመግብ መጠየቅ። 
 

 አማካሪ በምክክር ካርድች ሊይ ካለ መረጃዎች ሇተስፋዬ ዕዴሜ እና ሁኔታ የሚገባውን 
መርጦ ከኮከቤ ጋር መወያየት፡፡ 
– ከ12 -24 ወራት ተጨማሪ ምግብ መመገብ  

– የምግብ አይነት 

– በትእግስት መመገብ 

 ኮከቤ ገበያ በምትሆንበት ጊዜ ህፃናቱን ሉንከባከብ የሚችሌ ላሊ ሰው በቤት ውስጥ ካሇ 
መጠየቅ፡፡ 

 ኮከቤ ስምምነት ሊይ የተዯረሰባቸውን ተግባሮች እንዴትዯግም መጠየቅ። 
 ኮከቤን ከሁሇት ቀን በኋሊ ቀጣዩን የምክክር ክፍሇ ጊዜ ሇማካሄዴ እንዯምትጎበኝ 

ማሳወቅ።  

 ኮከቤ ዴጋፍ የምታገኝበትን ቦታዎች መጥቀስ (በትምህርት ንግግሮችን/ተግባቦቶች 
መካፈሌ፣ የማህበረሰብ ከሁሇት አመት  በታቸ ያለ ህጻናት የዴጋፍ ቡዴን፣ የምግብ 
እዯሊ ፕሮግራም እና ወዯ ማህበረሰብ ሰራተኛ መሊክ)። 

 እንዯየአስፈሊጊነቱ ወዯ ጤና ተቁዋም መሇክ። 

 ኮከቤን ማመስገን። 

 ሰሇ ሰርቶ ማሳየቱ ከተሳታፊዎች ጋር መወያየት ። 

 ጥያቄዎችን መመሇስ። 
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አማ 9.1.ሰ፡- የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት አመጋገብን  
            ማጣራት (ይህ ቅፅ ስሌጠና እንጂ ሇቤትሇቤት ወይም ሇጤና አገሌግልት  
            አይዯሇም) 

  
 

የእናት ወይም ተንከባካቢ 
ስም 

የህፃን ስም የህፃን ዕዴሜ 
(በወር) 

   

የእናት/ተንከባካቢ 
ምሌከታ 

 

የህፃን ህመም ህፃን ታሟሌ ህፃን አሌታመመም ህፃን እያገገመ ነው 

የህፃኑ እዴገት 
እየጨመረ ነው አዎ አይዯሇም ሇውጥ የሇውም/ቀጥ ብሌዋሌ  

 

ስሇ ጡት ማጥባት 
ይንገሩኝ። ጡት 
እያጠቡ ነው? 

አዎ አይዯሇም 

መቼ ጡት 
ማጥባት 
አቆሙ? 

በቀን ስንት 
ጊዜ 

ጡት የማጥባት ችግሮች? ጡት 
ማጥባት እንዳት ነው? 

  

ስሇ ተጨማሪ ምግብ 
ይንገሩኝ 

ሌጅ ናት ላሊ 
ተጨማሪ ምግብ 
እየተመገበ ነው? 

ምን ይዘት: ምን 
ያህሌ 

ወፍራም 

በቀን ስንት 
ጊዜ 

ምን ያህሌ 
(የተመከረ፡ 
250 ሚሉ) 

 ከእህሌ የተሰራ 
ገንፎ ወይም ላሊ 
በአካባቢ የሚገኝ 
ምግብ 

 
   

 ጥራጥሬዎች 
አተር ወይም ላሊ 
በአካባቢ የሚገኝ 
ምግብ 

 
   

 አትክሌት/ፍራፍሬ 
የአካባቢ 
ምሳላዎች 

 
   

 የእንስሳት 
ተዋፅኦዎች ስጋ፣ 
አሳ/ድሮ/እንቁሊሌ 

    

ፈሳሽ ነገሮች  ሌጅዎት ላሊ 
ፈሳሽ እየተሰጠው 
ነው 

ምን 
 

ጡት 
ትጠቀሚያሇሽ 
አዎ/አይዯሇም 

በቀን ስንት 
ጊዜ 

ምን ያህሌ 
/የተመከረ 
250ሚሉ 

 ላሊ ወተቶች  
 

  

 ላሊ ፈሳሾች     

ላልች ችግሮች?  

እናት/ተንከባካቢ 
ይመግባለ? 

ህፃናት ማን 
ይመግበዋሌ? 

 
 

ንፅህና ህፃኑን በንፁህ ኩባያ እና 
ማንኪያ መመገብ 
 

 

ሇህፃናት ተጨማሪ ምግብ 
ከመዘጋጀቱ በፊት፣ ህፃናት 
ከመመገባቸው በፊት እጅን 
በስሙና እና ውሃ መታጠብ 

ህፃኑ ከመመገቡ በፊት 
እጆችን በንፁህ ውሃ እና 
ሳሙና መታጠብ 
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አማ 9.1.ሸ፡- የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት በታች ያለ ህፃናት አመጋገብ 
            መመሌከቻ ቅጽ (ይህ ቅፅ GALIDRAÃ ሊይ ብቻ ያተኩራሌ) 
 

የአማካሪ ስም: _________________________________________________________ 

የተመሌካች ስም: __________________________________________________________ 

የጉብኝት ቀን: _______________________________________________________________ 

 

( አዎ ከሆነ  እና አይዯሇም ከሆነ x) 

አማካሪው 
የመስማት እና የመማር ክህልቶች: 

 ከእናት /ወሊጅ/ተንከባካቢ እኩሌ ከፍታ ኖሮት ሇመተያየት የሚያስችሌ ቦታ 
መቀመጥ። 

 በጥሞና ትኩረት ሰጥቶ ማዲመጥ (ከተቻሇ የሚማከረውን ሰው መመሌከት)። 

 g!z@ ms-T። 

 በዝርዝር መሌስ መመሇሰ የሚያስችለ ጥያቄዎችን መጠየቅ። 

 በጥሞና ማዲመጥን ሇማመሊከት ጭንቅሊትን በአዎንታ መነቅነቅ እና ፈገግ ማሇት። 

 እናት የተነገረቸውን ዯግሞ መናገር። 

 ጥፋተኝነትን ሉፈጥሩ የሚችለ ቃሊትን አሇመጠቀም። 

 እናት/ተንከባካቢ እንዴትናገር ጊዜ መስጠት። 

 

የበራስ መተማመንን ማዲበር እና ዴጋፍ መስጠት ክህልቶችን መጠቀም: 

 እናት የምታስበውን እና የሚሰማትን መቀበሌ። 

 የእናት/ተንከባካቢ ስጋቶችን ማዲመጥ። 

 እናት በትክክሌ እየፈጸመች ያሇቻቸውን ባህሪያት ሇይቶ ማሞገስ። 

 ተግባራዊ ዴጋፍ መስጠት። 

 ትንሽ ጠቃሚ መረጃ መስጠት። 

 ቀሊሌ ቋንቋ መጠቀም። 

 አንዴ ወይም ሁሇት አማራጮችን ማሳወቅ እንጂ ትእዛዝ አሇመስጠት። 

 

መጠየቅ፣ ማዲመጥ እና መመሌከት 
(አዎ ከሆነ √  አይዯሇም ከሆነ ×) 

አማካሪው 
 ዕዴሜን በትክክሌ አጣርትዋሌ? 

 በአካባቢው የዕዴገት ክትትሌና ዴጋፍ ካሇ እናት ስሇህጻናት እዴገት 
መስመር ያሇትን ግንዛቤ አጣርትዋሌ? 

 ህፃን በቅርብ ታሞ ከነበር አጣርትዋሌ? 
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ጡት ማጥባት: 

 አሁን ያሇውን የጡት ማጥባት ሁኔታ አጣርትዋሌ? 

 የጡት ማጥባት ችግሮች ካለ አጣርትዋሌ? 

 እናት ጡት ስታጠባ ተመሌክትዋሌ? 

ፈሳሾች: 

 ህፃን ላሊ ፈሳሽ ነገሮች ይሰጠው እንዯሆነ አጣርትዋሌ? 

ምግብ: 

 ህፃን ላሊ ምግብ ይወስዴ እንዯሆነ አጣርትዋሌ? 

በትእግስት ማግባት: 

 ህጻኑ  ምግብ በሚመገብ ግዜ እርዲታ እንዯሚያገኝ ጠይቅዋሌ? 
ንፅህና፡: 
 ከአመጋገብ ጋር የተያያዘ ንፅህናን አጣርትዋሌ? 

 

መሇየት 
(አዎ ከሆነ √  አይዯሇም ከሆነ  ×) 

አማካሪው? 

 የአመጋገብ ችግሮችን ሇይትዋሌ? 

 ችግሮችን እንዯየአስፈሊጊነታቸው በቅዯም ተከተሌ አስቀምጥዋሌ?(ችግሮች ከአንዴ 
በሊይ ከሆኑ) የተመረጠውን ችግር መጻፍ: __________________________________ 
 

መወያየት፣ መምከር፣ ሉተገበሩ የሚችለ ቀሊሌ ተግባሮች ሊይ መስማማት 
(አዎ ከሆነ √  አይዯሇም ከሆነ  ×) 

አማካሪ፡ 
 እናት/ተንከባካቢ የተመከሩ የአመጋገብ ባህሪያት ስትፈፅም ያሞግሳሌ? 

 የጡት ማጥባት ችግሮችን ሇይቶ መፍትሄ ይሰጣሌ? ምሳላ፡- ትክክሌ ያሌሆነ 
አስተቃቀፍ እና አጏራረስ ሲኖር ያስተካክሊሌ? 

 ሇዕዴሜ የተመከሩ የአመጋገብ ባህሪያቶች ሊይ ውይይት ያዯርጋሌ? 

 አንዴ ወይም ሁሇት (የጊዜ ገዯብ ያሊቸው) ሇህፃኑ ዕዴሜ የሚገቡ የአመጋገብ 
አማራጮችን ያቀርባሌ? 

 እናት ያለባትን የአመጋገብ ችግሮችን ሇመፍታት ሌትፈፅማቸው የምትችሊቸውን 
አንዴ ወይም ሁሇት አማራጮች እንዴትመርጥ ይረዲሌ? 

 ከህፃኑ ሁኔታ ጋር የሚሄደ ተገቢ የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎቸ/የምክክር 
ካርድችን በመጠቀም መረጃዎች ሊይ ከእናት ጋር ይወያያሌ። 

 እናት ስምምነት ሊይ የተዯረሰባቸውን ተግባሮች እንዴትዯግም ይጠይቃሌ። 

 የተዯረሰበትን ባህሪያት መመዝገብ?______________________ 

 እናት ጥያቄዎች/ስጋቶች ካለዋት ይጠይቃሌ? 
 እንዯየአስፈሊጊነቱ ወዯ ላሊ ቦታ ይሌካሌ? 

 እናት ተጨማሪ ዴጋፍ ሌታገኝ የምታገኝባቸውን ቦታዎች ይጠቁማሌ? 

 ሇሚቀጥሇው የምክክር ክፍሇ ጊዜ ቀጠሮ ይሰጣሌ? 

 እናትን ያመሰግናሌ? 
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አማ 9.1.ቀ፡- የሁሇት አመት በታች ያለ ህጻናት አመጋገብ ምሌከታ ማጠቃሇያ ቅጽ 
 

 ከ ስዴሰት ወር በታች ያለ ህጻናት 

 
የመጀመሪያ ጉብኝት  
ስም 

 
 

ዕዴሜ  
 

የተሇዩ የአመጋገብ ችግሮች  
 
 
 
 
 
 

የተሰጡ አማራጮች  
 
 
 
 
 
 
 

እናት ሇመሞከር የተስማማችባቸው 
አማራጮች 
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ክፍሇ ጊዜ 9.2:  
 

የክፍሇ ጊዜ ዓሊማዎች:  
 

ይህ ክፍሇ ጊዜ ሉጠናቀቅ ተሳታፊዎች 
 

1. የማህበረሰብ ውይይትን/ ማስተባበርን መመሌከት፣ ማሰብ፣ መሞከር እና መተግበርን 
በመጠቀም ማመቻቸት ይችሊለ፡፡ 

2. የማህበረሰብ መሪዎችን ከሁሇት አመት በታች ስሊለ ህፃናት አመጋገብ ማነቃቃት እና 
ተገቢ የአመጋገብ ባህሪዎችን ሇማራመዴ የማህበረሰብ መሪዎች ተሳትፎ አስፈሊጊ መሆኑን 
እንዳት ማሳወቅ እንዯሚችለ ይረዲለ፡፡ 

3. የማህበረሰብ መሪዎችን  ስሇ የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎች አጠቃቀም  እንዳት 
ማስተዋወቅ እንዯሚቻሌ ይገነዘባለ። 

 

የክፍሇ ጊዜ ተግባሮች እይታ 
 

ተግባር 9.2.1:- መመሌከት፣ ማሰብ፣ መሞከር እና መተግበርን በመጠቀም ውይይት ማመቻቸት 
ተግባር 9.2.2፡- ማህበረሰብን ማነቃቃት  
ተግባር 9.2.2:-  የማህበረሰብ መሪዎችን የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎችን አጠቃቀም ማሳወቅ  
 

የማስሌጠኛ ዘዳ: የቡዴን ውይይት፣ ሀሳብ ማመንጨት፣ የትናንሽ ቡዴኖች (Buzz group)  
               ውይይት ፣ ሰርቶ ማሳየት፣ ገሇፃ እና ውይይት፣ ሌምዴ መጋራት፣ አስመስል  
                መጫወት 
 

 

የአመቻቺ ማስታወሻ: 

 አማ  9. 2ሀ: መመሌከት፣ ማሰብ፣ መሞከር እና መተግበርን በመጠቀም የቡዴን ውይይት 
ክፍሇ ጊዜን ማካሄዴን መመሌከቻ ቅጽ  

 አማ 9.2 ሇ፡- የማነቃቃት ክፍሇ ጊዜ  
 

ቅዴመ ዝግጅት:   

 የክፍሇ ጊዜ ዓሊማዎችን በፍሉፕ ቻርት ሊይ መፃፍ 

 ታሪኮችን፣ አስመስል መጫወትን እና ስእልችን ማዘጋጀት እና መሇማመዴ 

 የማስታወሻዎችን ኮፒ ሇተሳታፊዎች ማዘጋጀት 

 የስሌጠና ክፍለን ሇቡዴን ውይይት ማዘጋጀት 
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ዓሊማ 1:- መመሌከት፣ ማሰብ፣ መሞከር እና መተግበርን በመጠቀም የውይይት ክፍሇ    
        ጊዜ ማመቻቸት  
 

ተግባር 9.2.1:- መመሌከት፣ ማሰብ፣ መሞከር እና መተግበርን በመጠቀም የውይይት ክፈሇ ጊዜ  
           ማመቻቸት  
የስሌጠና ዘዳዎች:  ሌምዴ መጋራት 
 

የተግባር ማብራሪያ: 

1. አመቻች ከተሳታፊዎች ጋር በመሆን ተግባር ተኮር የውይይት ክፍሇ ጊዜ (የማህበረሰብ 
ውይይት/ማህበረሰብን ማስተባበር) ማዴረግ። ተሳታፊዎች እንዯ ማህበረሰብ አባሊት 
ይሆናለ፡፡ አመቻቺ በ ከሁሇት አመት በታች ያለ ህፃናት አመጋገብ ዙሪያ ታሪክ በመናገር 
ወይም ዴራማ በማካሄዴ መመሌከት፣ ማሰብ፣ መሞከር እና መተግበርን ማካሄዴ፡፡  

2. የታሪክ እና የዴራማ ምሳላዎችን ከታች መመሌከት። 

 ታሪክ መናገር፡- ታሪኩን ከመናገር በፊት መሇማመዴ እና ሇተሳታፊዎች በሚስብ 
መሌኩ መናገር (ታሪኩን አሇማንበብ)። 

 ዴራማ ማካሄዴ፡ አመቻቺ እና ተሳታፊዎች የተሇያዩ ገፀባህሪያትን በመሊበስ ዴራማውን 
አስመስል መጫወት። 

3. ዴራማው ወይም ታሪኩ ከተጠናቀቀ በኋሊ ተሳታፊዎችን የሚከተለትን ጥያቄዋች መጠየቅ፣ 
ሀ/ በተመሳሳይ ሁኔታ ሊይ ብትሆኑ ምን ታዯርጋሊችሁ? ሇምን? 
ሇ/ ምን አይነት ችግሮች ይገጥማችሁዋሌ? 

ሏ/ እነዚህን ችግሮች እንዳት ሌትወጡ ትችሊሊችሁ?  

መ/ ምን አይነት ተግባራዊ ሉዯረግ የሚችሌ እርዲታ ትሰጣሊችሁ? 

4. በመቀጠሌ ተሳታፊዎችን የሚከተለትን ጥያቄዎች መጠየቅ፣ 
ሀ/ ስሇዚህ የቡዴን ክፍሇ ጊዜ ምን ተሰማችሁ? 

ሇ/ ይህ የቡዴን ክፍሇ ጊዜ ከትምህርታዊ ንግግር በምን ይሇያሌ? 

5. መወያየት እና ማጠቃሇሌ፡- አመቻች በተግባር ተኮር የውይይት ክፍሇ ጊዜ የቡዴን አባሊት 
የሚያገኙትን መረጃ ከራሳቸው ሁኔታ ጋር እንዱያገናኙ እና ከተሇመዯው የተሇየ አዱስ ነገር 
እንዱሞክሩ ማበረታታት፡፡  

 

ታሪክ  (ምሳላ) 
 
ከእሇታት አንዴ ቀን ከዚህ ቅርብ በሆነ ቀበላ አሇሚቱ የተባሇች ወጣት ሴት የመጀመሪያ ሌጅዋን፤ 
ሀብታሙ የተባሇ ወንዴ ሌጅ ተገሊገሇች፡፡ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ህፃናትን እስከ 6ወር ዴረስ 
ጡት ብቻ ስሇማጥባት ሲስተምሩ ስሇሰማች ሃብታሙን እስከ 6 ወር ዴረስ የጡት ወተት ብቻ 
አጠባች፡፡ አሁን ሃብታሙ ከ6ወር በሊይ ስሇሆነው ተጨማሪ ምግብ መስጠት መጀመር ፈሇገች፡፡ 
ነገር ግን እናትዋ እና አማችዋ የጡት ወተት ብቻ እየተሰጠው ይህና እንዯሆነ እና ተጨማሪ 
ምግብ ሇመዋጥ ዕዴሜው ገና እንዯሆነ ነገሩዎት፡፡ እንዱሁም ተጨማሪ ምግብ መስጠት ካሇባት 
በቀሊለ የሚውጠውን አጥሚት እንዴትሰጠው መከሩዋት፡፡ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛዋ ሇጉብኝት 
ስሇምትመጣ አሇሚቱ ሃብታሙ የሚያስፈሌገውን ላሊ ምግብ ሌትጠይቃት ፈሌጋሇች፡፡ 
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አጭር ዴራማዎች 
 
ዴራማ 1 

እናት፡-ሌጅሽ 7 ወሩ ነው፡፡ በቀን አንዳ ገንፎ ትሰጪዋሇሽ፡፡ ባሇቤትሽ ላልች ተጨማሪ ምግቦችን 
እንዴትገዢ አይስማማ ብሇሽ ፈርተሻሌ፡፡ 

አባት፡-ባሇቤትህ ሇሌጆቻችሁ ተጨማሪ ምግብ ሇመግዛት ገንዘብ ያስፈሌጋታሌ ብሇህ አታምንም። 

የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛ፡- የቤት ጉብኝት እያካሄዴሽ ነው፡፡ አባት እና እናት ሇሌጃቸው 
ሉሰጡዋቸው የሚችለዋቸውን ምግቦች እንዱመርጡ እና በቀን የሚሰጠውን ገንፎ ወዯ 3 ጊዜ 
እንዱያሳዴጉ ትረጂያሇች። (የተናጠሌ ተግብቦት መሳሪያዎች ፣የምክክር ካርዴ እና የቤተሰብ ጤና 
ካርዴ መጠቀም ትችያሇሽ)  

ዴራማ 2:- 
 
እናት ፡-ሌጅሽ 10 ወሩ ነው። ጡት እያጠባሽው ነው፡፡ ወዯ ስራ ስትሄጂ ሌጅሽን አያቱ ጋር 

ትተያሇሽ፡፡ አያቱ ህፃኑን ትመግባሇች። 
 
አያት፡-የ10 ወር የሌጅ ሌጅሽን በየቀኑ ሌጅሽ ስራ ስትሄዴ ትንከባከቢያሇሽ፡፡ በቀን ሁሇቴ ገንፎ  
     ትመግቢዋሇሽ፡፡ 
 
አባት፡- የእርሻ ስራ ስትሰራ ስሇምትውሌ ሌጀህ ምን አይነት ምግብ እንዯሚመገብ እና በቀን ስንት 
ጊዜ እንዯሚመገብ አታውቅም፡፡ ሌጅህን መመገብ ያአንተ ስራ ነው ብሇህ አታምንም፡፡ ስሇዚህ 
ሌጅህን መመገብ አትፈሌግም፡፡ 
 
የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኛ፡- እናት አና አያትን አንዴ ሊይ በማነጋገር የሚከተለትን ባህሪያቶች 
እንዱፈጽሙ ትመክሪያሇሽ 

1. ላልች በአካባቢ የሚገኙ ምግቦች መጨመር 
2. የምግብ ውፍረት/ይዘት መጨመር 
3. ህፃኑ በቀን የሚመገብበትን ጊዜ መጨመር 
4. ህፃኑ የሚመገባውን ምግብ መጠን መጨመር 

 
ዴራማ 3  
 
እናት፡ የ 8 ወር ሌጅሽን ጡት እያጠባሽ ነው፡፡ ከተሇያዩ እህልች የተሰራ ገንፎ ብቻ 
ትመገቢዎሇሽ፡፡ ገንፎው ውስጥ አንዲንዴ  ጊዜ የሊም ወተት እና ዘይት ትጨምሪያሇሽ፡፡ ሇሌጅሽ 
እንቁሊሌ ፣ ስጋ እና አትክሌት መሰጠት ተገቢ አይዯሇም ብሇሽ ታምኛሇሽ፡፡ ይህንን የምታምኚው 
እነዚህ ምግቦች በዚህ ዕዴሜ ሇህጻኑ ይከብዲለ እና ያንቁታሌ ብሇሽ ስሇምታምኚ ነው፡፡ 
በተጨማሪም  አትክሌቶች ህጻኑን ያሳምሙታሌ ብሇሽ ታስቢያሇሽ፡፡ ባሇቤትሽ እና ላልች 
የቤተሰብ አባሊት በሀሳብሽ ይስማማለ፡፡ 
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አባት፡ ሌጅህ አሁን እየተመገበ ያሇው ምግብ ሇእዴገቱ በቂ ነው ብሇህ ታስባሇህ፡፡ ባሇቤትህ 
በእንስሳት ተዋጽዎች እና በ አትክሌቶች ዙሪያ ያሊትን ሀሳብ ትጋራሇህ፡፡ 
 
የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛ፡ ከእናት፣ አባት እና ቤተስብ አባሊት ጋር ምክክር ታካሂጃሇሽ፡፡ 
በምክክሩ ጊዜ የህጻናት ሆዴ ከስዴት ወር በሁዋሊ ምግብ መፍጨት እንዯሚጀምር እና የእንስሳት 
ተዋጽዎ ምግቦች እና አትክሌቶች ከሁሇት አመት በታች ሊለ ህጻናት በጣም አስፈሊጊ እንዯሆኑ 
ታብራሪያሇሽ፡፡ የህጻኑን ገንፎ ከእህሌ እና ጥራጥሬ ዴብሌቅ እንዳት ማዘጋጀት እንዯሚችለ እና 
ስጋ ፣ እንቁሊሌ እና አትክሌቶችን ህጻኑን እንዲያንቀው አዴርገው እንዳት ማዘጋጀት እንዯሚችለ 
ታብራሪያሇሽ፡፡ 
 
ዴራማ 4 
 
እናት እና አባት፡ የ 1 አመት ከ 3 ወር ሌጃችሁ ታማሇች፡፡ ሁሇታችሁም ሇሌጃችሁ ጡት 
ማጥባት እና ምግብ እና ፈሳሽ ነገር መስጠት ተቅማጥዋን እና ትውከትዋን ያባብሰዋሌ ብሊችሁ 
ስሊሰባችሁ ምንም አይነት ምግብ አትሰጥዋትም፡፡ ሇበሽታዋ መዲኒት እንዱሰጣት ወዯ ጤና ኬሊ 
ወሰዲችሁዋት፡፡ 
  
የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛ፡ እናት እና አባት ሌጃቸውን ወዯ ጤና ኬሊ ሲያመጡ አገኘሻቸው፡፡ 
በምክክር ወቅት ሌጃቸው ስዴታገግም ከመዲኒት መተጨሪ ሳታቁዋርጥ ጡት መጥባት ተጨማሪ 
ምግብ መመገብ እና ላልች ፈሳሾች ሉሰጣት እንዯሚገባ ታማክሪያሇሽ፡፡ በተጨማሪም ህጻንዎ 
ከተሻሊት  በኃሊ ቢያንስ ሇሁሇት ስማንታት ከወትሮው ተጨማሪ ምግብ ሉሰጥዎት እንዯሚገባ 
ትመክሪያሇሽ፡፡(የተናጠሌ ተግብቦት መሳሪያዎች ፣የምክክር ካርዴ እና የቤተሰብ ጤና ካርዴ 
መጠቀም ትችያሇሽ)  
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አማ  9. 2ሀ: መመሌከት፣ ማሰብ፣ መሞከር እና መተግበርን በመጠቀም የቡዴን ውይይት ክፍሇ    
        ጊዜን ማካሄዴን መመሌከቻ ቅጽ  
  
 

 ( አዎ ከሆነ  እና አይዯሇም ከሆነ x) 

አማካሪው 
 እራሱን አስተዋውቋሌ?  
 
መመሌከትን  ተጠቅምዋሌ - ተሰታፊዎችን መጠየቅ:  
 b¬¶k# D‰¥W wYM SXl# MN tkst?  
 b¬¶k# bD‰¥W wYM bSXl# lY Ãl#T g[ ÆH¶ãC MN Xydrg# nW?  

 ገጸ ባህሪያቱ እየሰሩ ስሊሇው ነገር ምን ተሰማቸው? ለምንድን ያደረጉትን አደረጉ?  
 
ማሰብን ተጠቅምዋሌ - ተሰታፊዎችን መጠየቅ:  
 ¥N UR TS¥¥§Ch#? lMN?  

 k¥N UR xTS¥ÑM? lMN?  

 b¬¶k# ፣ bD‰¥W wYM bSXl# Ãl#T tGÆéC tqB§Ch# B¬µ£Ç MN _QM 
¬g¾§Ch#?  

 kmnUg¶Ã RXs# UR ytÃÃz# mLXKèCN xB‰RTêL? 

 
መሞከርን ተጠቅምዋሌ - ተሰታፊዎችን መጠየቅ:  

 btmlk¬Ch#T ¬¶K ፣ bD‰¥ wYM bSXL §Y ÃlC XÂT wYM l@§ giÆH¶ 

b!çn# xÄÄ!S tGÆ‰TN lmäkR f”d¾ YçÂl#? 
 y¥HbrsB xÆ§T btmúúY h#n@¬ WS_ b!çn# xÄÄ!S tGÆ‰TN lmäkR f”d¾ 

YçÂl#? lMN?  
 
መተግበርን ተጠቅምዋሌ - ተሰታፊዎችን መጠየቅ:  
 XÂNt btmúúY h#n@¬ §Y BTçn# MN ¬dRU§Ch#?lMN?  

 ÃsbCh#TN lmf[M MN CGéC ÃU_¥Ch#êL? 

 CGéCN XNÁT TwÈ§Ch#?  

 q$LF mLXKèCN dgm? 
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ዓሊማ 2፡- የማህበረሰብ መሪዋችን ስሇተጨማሪ ምግብ እና ተገቢ የሆነ ተጨማሪ ምግብን 
         ሇማራመዴ ስሊሊቸው ሚና ማነቃቃት 
 

ተግባር 9.2..2፡- ማህበረሰብን ማነቃቃት  
 

የስሌጠና ዘዳዎች፡- ሀሳብ ማመንጨት፣ የቡዴን ውይይት፣፣ ገሇጻ እና ውይይት 
 

 

የተግባር ማብራሪያ 1: 

1. ከተሳታፊዎች ጋር በመሆን ማህበረሰብን ማነቃቃት ምን እንዯሆነ ሀሳብ እያመነጩ 
መወያየት።  

2. የተሳታፊዎችን ምሊሽ ፍሉፕ ቻርት ሊይ መመዝገብ። 

3. የማህበረሰብ ማነቃቃት ማስታወሻ ሊይ የተጠቀሱት 3 ነጥቦች እስኪነሱ ውይይት 
ማካሄዴ። 

4. ከታች ከተዘረዘሩት ነጥቦች በተሳታፊዎች ያሌተጠቀሱትን በማንሳት ማጠቃሇሌ። 

ማህበረሰብን ማነቃቃት፣ 
 የማህበረሰቡን  አመጋገብ ሇማሻሻሌ በሚዯረጉ ውሳኔዎች የማህበረሰብ መሪዎችን 

ማሳተፍ፣ 

 የህፃናትን የስነምግብ ሁኔታ ሇማሻሻሌ የሚሰጡ የተጨማሪ ምግብ ግሌጋልቶችን 

ሇማካሄዴ የማህበረሰብ አባሊትን በችግር መሇየት፣ ማቀዴ እና የሚያስፈሌጉ ሀብቶችን 

መሇየት ሊይ ማሳተፍ ፣ 

 በማህበረሰብ ውስጥ ሇውጥ ሇማምጣት የማህበረሰቡ አባሊትን ሀሳብ እና ሌምዴ 

ማዲመጫ መንገዴ ነው። 

የተግባር  ማብራሪያ2:  

1. ተሳታፊዎችን 5 አባሊት ወዯ አሊቸው ቡዴኖች መከፋፈሌ።  

2. ተሳታፊዎችን የማህበረሰብ ማነቃቃት ሲታቀዴ ሉዯረጉ የሚገባቸውን ነጥቦች 
እንዱጠቅሱ መጠየቅ። 

3. ተሳታፊዎች መሌሶቻቸውን እንዯመዘግቡ ፍሉፕ ቻርት መስጠት። 

4. ቡዴኖች በውይይት ጊዜ የገሇጹትን ነጥቦች የሚያቀርብ አንዴ የቡዴን አባሌ 
እንዱመርጡ መጠየቅ። 

5. ምሊሾችን የማያቀርቡ 2 ቡዴኖችን መምረጥ። 

6.  ላልች ቡዴኖች ተጨማሪ ነጥቦች ካለ እንዱጠቅሱ መጠየቅ። 

7. ከመረጃ ሌውውጥ በኋሊ ያሌተነሱ ነጥቦችን በመጥቀስ የሚከተለትን ነጥቦች 
ማጠቃሇሌ። 
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የማህበረሰብ ማነቃቃትን ማቀዴ 

1. የጨማሪ ምግብ ዋና ዋና ገጽታዎች ሇውይይት ማዘጋጀት። 

2. ከቀበላ ኃሊፊዎች ጋር ግንኙነት መፍጠር። 

3. ከቀበላ ኃሊፊዎች ጋር በመተባበር የማህበረሰብ መሪዎችን እና ላልች የሚመሇከታቸው 

አካሊትን ማነቃቃት ክፍሇ ጊዜው ሊይ እንዱሳተፉ መሇየት። 

4. የተጨማሪ ምግብ ማነቃቃት ክፍሇ ጊዜው የሚዘጋጅበትን ቀን መወሰን እና 

ሇተሳታፊዎች ማሳወቅ። 

5. የማነቃቂያ ክፍሇ ጊዜው የሚዯረግበትን ቦታ ማዘዘጋጀት። 

 



106 

 

 

 አማ 9.2.ሇ የማነቃቃት ክፍሇ ጊዜ 

የማነቃቃት ክፍሇ ጊዜ መግቢያ፣ ውይይት እና ማጠቃሇያ ክፍልች አለት። 

መግቢያ 

 ሇማህበረሰብ አባሊት ሰሊምታ ማቅረብ፡፡ እራስን ማስተዋወቅ እና የማህበረሰብ አባሊት 
እራስቸውን እንዱያስተዋውቁ ማዴረግ። 

 የክፍሇ ጊዜው ዓሊማ ስሇማህበረሰቡ የተጨማሪ ምግብ ባህሪያት ሇመነጋገር እና 
እንዳት እነዚህ ባህሪዎችን ሇማሻሻሌ እንዯሚቻሌ ሇመወያየት እንዯሆነ መጥቀስ። 
የውይይቱ ውጤቶች እንዳት ጥቅም ሊይ እንዯሚውለ መጥቀስ። የሚነሱ ሃሳቦች 
በሚስጥር እንዯሚያዙ እና ሃሳቦች በትክክሌ እንዱታወሱ ማስታወሻ እንዯሚያዝ 
መጥቀስ፡፡ 

 የተሳካ ክፍሇ ጊዜ እንዱኖር ክፍሇ ጊዜው በሚካሄዴባቸው ህጏች ሊይ መስማማት። 
ከተጠቀሱት ውይይቱን ማካሄጃ ህጏች በተጨማሪ የማህበረሰቡ አባሊት 
የሚጨምሩት ወይም ያሌተስማሙበት ካሇ እንዱያነሱ መጠየቅ፡፡ ውይይት 
ሇማካሄዴ የሚረደ ህጏች ምሳላዎች ከታች ተዘርዝረዋሌ። 

 እንከባበራሇን፣ ሁለም እኩሌ ተሳትፎ ያዯርጋሌ ። 
 በመነጋገርያ ነጥቦች ሊይ ብቻ እንወያያሇን። 
 ከእራሳችን ሌምዴ፣ አመሇካከት እና እምነቶች እንነሳሇን።  
 አዱስ ወይም ተቃራኒ ሃሳብን እናዲምጣሇን። 
 ተቃራኒ ሃሳብ የሚያቀርቡ ተሳታፊዎችን በጥሞና ሇማዲመጥ አና ሃሳባቸውን 

ሇመረዲት እንሞክራሇን። 
 ቀሇሌ ያሇ ንግግር ማዴረግ። 
 ትክክሌ እና ስህተት መሌሶች/ሀሳቦች የለም።  
 ላልችን እኛን ሰው እንዱያነጋግረን በምንፈሌገው መሌኩ እናነጋግራሇን። 

 በማህበረሰቡ ውስጥ ከተጨማሪ ምግብ ጋር በተያያዘ እየተካሄደ ያለ  ተግባሮችን 
መጥቀስ፡፡  

 ተሳታፊዎቹ በበቂ ሁኔታ መነሳሳታቸውን ማረጋገጥ እና ትክክሇኛውን ሁኔታ 
በሚገባ እንዱያጣሩ መርዲት። 

በተጨማሪ ምግብ ሊይ መወያየት 

የተጨማሪ ምግብ መረጃ ያሇባቸውን መሳሪያዎቸ ውይይቱን ሇማካሄዴ መጠቀም  

ውይይቱን ማጠቃሇሌ 

 ውይይቱን ከማጠቃሇሌ በፊት ተሳታፊዎቹን ስሇ ማነቃቂያ ክፍሇ ጊዜው 
የተሰማቸውን እንዱጠቅሱ መጠየቅ። 

ምሳላ:  
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 ከውይይቱ የተገኙ ሇማህበረሰቡ የሚሆኑ ቁሌፍ መሌእክቶች ምንዴን ናቸው? 

 ምን ተረዲን፤  
 ስሇ አጠቃሊይ ማህበረሰቡ ተጨማሪ ምግብ ባህሪያት? 

 ስሇ እራሳችን ተጨማሪ ምግብ ባህሪያት? 

 ሇመጪው ትውሌዴ ሇውጥ ሇማምጣት ያሇንን ሃይሌ?  

 ከዚህ ውይይት ምን አዱስ አመጋገብ ዘዳ ተገኘ?  

 እነዚህ አዱስ የአመጋገብ ዘዳዎች ሇወዯፊት እቅድቻችን እንዳት ይጠቅማለ? 

 ማህበረሰቡ ተገቢ ያሌሆነ የተጨማሪ ምግብ አመጋገብን ሇማሻሻሌ ሉተገብራቸው 
የሚችለ ሁሇት አማራጮችን(ተግባሮችን) እንዱመርጥ መርዲት። 

 የተመረጡትን ተግባሮች በተወሰነ ጊዜ ውስጥ በማህበረሰብ የሚተገበሩ እና በቤተሰብ 
የሚተገበሩ ብል መከፍፈሌ። 

 ከማህበረሰቡ ጋር ተግባሮቹ እንዳት፣ መቼ እና በማን አንዯሚተገበሩ እና ማን 
ክትትሌ እንዯሚፈፅም መወሰን፡፡ 

 ክፍሇ ጊዜውን ማህበረሰቡን በማመስገን ማጠቃሇሌ፡፡  

ማስታወሻ:   የማነቃቃት ክፍሇ ጊዜ ሊይ የሚሳተፍ አንዲንዴ ተሳታፊዎች በማህበረሰቡ 
ውይይት ሊይ ሉሳተፉ ይችሊለ ፡፡ 
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ዓሊማ 3: የማህበረሰብ መሪዎችን የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎችን እንዳት መጠቀም እንዯሚቻሌ  
       ማሳወቅ 
 

ተግባር 9.2.3: የማህበረሰብ መሪዎችን የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎችን አጠቃቀም ማሳወቅ  
             

የስሌጠና ዘዳዎች: ገሇፃ እና ውይይት ፣ የቡዴን ውይይት 
 

የተግባር መመሪያ  

1. የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎችን ሇተሳታፊዎች መስጠት። 

2. የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎችን ምን እንዯሆኑ እና ጥቅማቸውን ማብራራት። 

3. ተሳታፊዎችን ሇ5 መክፈሌ እና የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎች አጠቃቀም ዯረጃዎችን 
አንዱዘረዝሩ መጠየቅ። 

4. መሌስ መመዝገቢያ ፍሉፕ ቻርት መስጠት። 

5. ሁሇት ቡዴኖች ስራቸውን እንዱያቀርቡ መጠየቅ። 

6. ላልች ቡዴኖች ተጨማሪ ሀሳብ ካሇ እንዯጨምሩ መጠየቅ። 

7. የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎች አጠቃቀም ዯረጃዎችን ማሳየት እና ተሳታፊዎች ካቀረቡት 
ጋር አገናኝቶ መወያየት። 

8. የውይይቱን ዋና ዋና ነጥቦችን በመጥቀስ ማጠቃሇሌ። 

 

የተጨማሪ ምግብ የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎች: -የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች እና 

የማህበረሰብ የጤና ሠራተኞች ሇምክክር እና ስምምነት ሊይ ሇመዴረስ ወይም ቁሌፍ መሌእክቶችን 

ሇቤተሰብ እና የማህበረሰብ አባሊት ሇማስተሊሇፍ የሚጠቀሙባቸው ግብአቶች ናቸው፡፡ የተናጠሌ 

ተግባቦት መሳሪያዎች ውይይቶች ቀሊሌ እና ግሌፅ እንዱሆኑ ይረዲለ፡፡ 
 

የተጨማሪ ምግብ የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎች ጥቅም:  

 ተገቢ የሆነ የተጨማሪ ምግብ አመጋገብ ግንዛቤን ሇመጨመር። 

 ንግግርን ቀሊሌ እና የሚስብ ሇማዴረግ። 

የተጨማሪ ምግብ የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎች እነማን ናቸው 

 የተጨማሪ ምግብ ምክክር ካርድች 

 ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት የእዴገት ሂዯት ፖስተር 

 ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት ማጣቀሻ መፅሃፍ 
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የተጨማሪ ምግብ የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎችን መጠቀሚያ መመሪያ 
 

የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች እና የማህበረሰብ ጤና ሠራተኞች የተናጠሌ ተግባቦት 

መሳሪያዎችን ሇመጠቀም ሲያቅደ ከታች የተዘረዘሩትን ነጥቦች ማገናዘብ አሇባቸው። 

 

1. መመሌከት:  ከምክክር ወይም ውይይት ክፍሇ ጊዜ በፊት የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎችን 

መመሌከት፤ እራስን ከመሳሪያዎች ጋር ሇማስተዋወቅ እና ቁሌፍ መሌእክቶችን ሇማወቅ 

አስፈሊጊ ነው፡፡ በምክክር ካርድች ሊይ ያሇውን መረጃ ሇማጠናከር ከሁሇት አመት  በታች 

ያለ ህፃናት አመጋገብ ማጣቀሻ መፅሏፍን መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

2. ማስተዋወቅ: የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎችን ወይም ስእልችን ከመጠቀም በፊት ምን 

እንዯሆኑ ማስተዋወቅ አስፈሊጊ ነው፡፡ 

3. ማሳየት: የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎችን ሲፈጉ ብቻ ማሳየት እና መቼ እና እንዳት 

ጥቅም ሊይ እንዯሚውለ ማቀዴ አስፈሊጊ ነው፡፡ የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎች 

ሇተሳታፊዎች በግሌፅ መታየት አሇባቸው፡፡ ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት የእዴገት 

ሂዯት ፖስተር ህጻኑ ከተወሇዯ ሁሇት አመት እስኪሆነው መሇጠፍ አሇበት፡፡ 

4. ማብራራት: የምክክር ካርድችን ያሇ አግባብ ማብራሪያ መጠቀም አይመከርም፡፡ አማካሪው 

የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎችን ሊይ ያለ ቁሌፍ መሌእክቶች ማብራራት አሇበት፡፡ 

የመረጃ ሌውውጡ አሳታፊ እና የሚስብ መሆን አሇበት፡፡ ከሁሇት አመት  በታች ያለ 

ህፃናት የእዴገት ሂዯት ፖስተር አጠቃቀም ሇእናቶች/ሇአማካሪዎች በሚገባ መብራራት 

አሇበት፡፡ 

5. ማንሳት: የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎች በማያስፈሌጉባቸው ውይይቶች ሀሳብ እንይሰረቁ 

መነሳት አሇባቸው።  

6. ክትትሌ: ሇእናቶች/ተንከባካቢዎች ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናቶች የእዴገት ሂዯት 

ፖስተር አጠቃቀምን በተመሇከተ መዯበኛ ዴጋፍ ሉሰጥ ይገባሌ፡፡ 
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ክፍሇ ጊዜ 10 

አዋቂዋችን የማስተማሪያ ዘዳዎች 

 

 

መግቢያ 
በዚህ ክፍሇ ጊዜ አዋቂዎቸን ማስተማሪያ ዘዳዎች እና ተሳትፎን የሚጨምሩ ማስተማሪያ 
ዘዳዎች ይብራራለ፡፡ 
 
የክፍሇ ጊዜው አሊማ፡-  
 

ይህ ክፍሇ ጊዜ ሲጠናቀቅ ተሳታፊዎች፡- 
  

1. አዋቂዎቸን ማስተማሪያ ዘዳዎችን ያብራራለ፡፡  
2. አሳታፊ ትምህርትን ሇማካሄዴ የሚያስችለ የማሰሌጠኛ ዘዳዎችን ይገነዘባለ፡፡ 

 

የክፍሇ ጊዜ ተግባሮች እይታ 
 

ተግባር  10.1:   በአዋቂዎቸን የማስተማሪያ ዘዳዎች እና ተሳትፎን የሚጨምሩ ማስተማሪያ 
ዘዳዎች ሊይ ሀሳብ  ማመንጨት፡፡ 
 
የሚፈጀው ጊዜ፡ 1 ሰአት 
 
የስሌጠና ዘዳዎች: ሀሳብ ማመንጨት፣ ገሇጻ እና ውይይት 
 
ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች: 
 ፍሉፕ ቻርት እና ማርከር   

 
የአመቻች ማስታወሻ:  አማ. 10: አዋቂዎችን ማስተማሪያ ዘዳዎች እና የማሰሌጠኛ ዘዳዎች 
 
ቅዴመ ዝግጅት:   

 ዓሊማዎችን ፍሉፕ ቻርት ሊይ መመዝገብ፡፡ 
 የማስታወሻዎችን ኮፒ ሇተሳታፊዎች ማዘጋጀት፡፡ 
 የስሌጠና ክፍለን ሇቡዴን ውይይት ማዘጋጀት፡፡ 
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ዓሊማ 1፡ አዋቂዎቸን የማስተማሪያ ዘዳዎች እና ተሳትፎን የሚጨምሩ ማስተማሪያ ዘዳዎችን 
ማብራራት፡፡           
 
ተግባር 10.1:   በአዋቂዎቸን የማስተማሪያ ዘዳዎች እና ተሳትፎን የሚጨምሩ ማስተማሪያ 
ዘዳዎች ሊይ ሀሳብ ማመንጨት፡፡ 
 
   የስሌጠና ዘዳዎች:  ሀሳብ ማንጨት ፣ ገሇጻ እና ውይይት 
 

የተግባር  ማብራሪያ 
 

1. ክፍሇ ጊዜውን ማስተዎወቅ ፡፡ 

2. ተሳታፊዎች  በአዋቂዎቸ የማስተማሪያ ዘዳዎች  እና አስፈሊጊነታቸው ዙሪያ ሀሳብ 
እንዱያመነጩ መጠየቅ ፡፡ ምሊሾችን ፍሉፕ ቻርቶች ሊይ መመዝገብ፡፡ 

3. ተሳታፊዎች ተሳትፎን የሚጨምሩ ማስሌጠኛ መንገድችን እንዱጠቅሱ መጠየቅ ፡፡ 

4. ምሊሾችን ፍሉፕ ቻርቶች ሊይ መመዝገብ፡፡ 

5. በ አማ. 10: አዋቂዎችን ማስተማሪያ ዘዳዎች እና የማሰሌጠኛ ዘዳዎች የተጠቀሱ 

ነጥቦችን በማንሳት ክፍሇ ጊዜውን ማጠቃሇሌ፡፡ 
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አማ. 10: አዋቂዎችን ማስተማሪያ ዘዳዎች እና የማሰሌጠኛ ዘዳዎች 

ከታች የተዘረዘሩት አዋቂዎችን ማሰሌጠኛ መንገድች የተሳካ ተግባቦት ሇማዴረግ ይጠቅማለ፡፡ 
 

 
አዋቂዎችን ማሰሌጠኛ ዘዳዎች 

አዋቂዎች እራሳቸውን የሚያስተምሩበትን ሁኔታዎች ማመቻቸት 
 አዋቂዎች ስሇ ውሳኔያቸው፣ ተግባራቸው እና የሚማሩትን የመምረጥ ሀሊፊነትን 

መውሰዴ ሌማዲቸው ነው፡፡ 
 በመማር ሂዯት ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ሲኖራቸው የበሇጠ ይማራለ፡፡ 

 
ተሳትፎን ማበረታታት 
 በስሌጠና ወቅት አዋቂዎች የተማሩትን አዱስ እውቀት የሚሇማመደበት (ተግባር ሊይ 

የሚያውለበት) አጋጣሚዎች ሲመቻቹሊቸው የበሇጠ ይማራለ፡፡ 

አዋቂዎችን ማክበር እና መዯገፍ ያስፍሌጋሌ  
 አዋቂዎች ገንቢ ዴጋፍ ባሇበት ሁኔታ የበሇጠ ይማራለ፡፡  
 ከአለታዊ ግብረመሌስ ይሌቅ ሙገሳ እና ማበረታታት ያስፈሌጋሌ፡፡ 
 ሇተሳታፊዎች አብረናቸው ሌንማር እንዯምንፈሌግ ማሳወቅ አሇብን፡፡ 

 
ከተሳታፊዎች ሌምዴ ሊይ መነሳት  
 ስኬታማ ስሌጠና ተሳታፊዎች የነበራችው እውቀት  እና ክህልት ሊይ አዱስ 

እውቀትን የሚጨምሩበትን አጋጣሚ ይፈጥራሌ፡፡ 
 ሇተሳታፊዎች ሌምዴ ቦታ መስጠት አዱስ እውቀት እና ክህልትን  እንዱቀበለ እና 

ከቀንተቀን ክንውኖች ጋር እንዱያገናኙ ያስችሊቸዋሌ፡፡ 
 

ስሌጠናው ጠቃሚ እንዱሆን ማዴረግ  
 አዋቂዎች በስራ ቦታቸው እና በማህረሰባቸው የሚጠቅማችው መረጃ እና ክህልት 

የሚሰጡ አጋጣሚዎች ሲኖሩ የበሇጠ ተሳትፎ እና ምሊሽ ይሰጣለ፡፡ 
 በተጨማሪም ወዱያውኑ ተግባር ሊይ የሚያውለት ስሌጠና ይፈሌጋለ፡፡ 
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አዋቂዎችን የማሰሌጠኛ ዘዳዎች 

ተቁ.  ዘዳዎች እና ማብራሪያዎች  
1 ገሇጻ እና ውይይት  

 በዚህ ዘዳ የአንዴ አርእሰት ገሇጻ ሇተመሌካች ወይም ሇተሳታፊ ይሰጣሌ፡፡ 
 ገሇጻዎችን ስእልችን በመጠቀም እና ታሪኮችን በመናገር የበሇጠ የሚስቡ እንዱሆኑ 

ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡  
 አመቻች በተሳታፊዎች ያሌተነሱ ነጥቦች እና አጽኖት ሉሰጣቸው የሚገባ ነጥቦች ሊይ 

ገሇጻ ያዯርጋሌ፡፡ 
2 ጨዋታዎች  

 የተሇያዮ ጨዋታዎች ተሳታፊዎችን በስሌጠና ወቅት ሇማነቃቃት ያገሇግሊለ፡፡ 
 ጨዋታዎች ከተሇመደ የስሌጠና ዘዳዎች እንዯ ሇውጥ ያገሇግሊለ፡፡ 
 ተሳታፊዎች ሲዯክሙ እና አዱስ ክፍሇ ጊዜዎች ሲጀመሩ ጨዋታዎች ማነቂያቂያ 

ይሆናለ፡፡ 
3 ገንቢ ግብረ መሌስ 

 እንዯ አስመስል መጫወት እና ሰርቶ ማሳየት ያለ የማሰሌጠኛ ዘዳዎችን ስንጠቀም 
ተሳትፎን ሇመገምገም ግብረ መሌስ ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህንን ሇማሳካት የተሳታፊ እና 
የአመቻቺ ገንቢ ግብረመሌስ አስፈሊጊ ነው፡፡ 

 ገንቢ ግብረመሌስ ጥንካሬዎችን ፣ ዴክመቶችን እና መሻሻሌ ያሇባቸውን ገጽታዎች 
መሇየት አሇበት፡፡ 

 ገንቢ ግብረመሌስ በጥሩ በተፈጸመ ተግባር ጀምሮ መሻሻሌ ያሇባቸውን ገጽታዎች 
መሇየት  አሇበት፡፡ 

4 መሌስ የሚያነሳሱ ጥያቄዎች   
 ሇተሳታፊዎች ሌምዴ እና እውቀት ቦታ መስጠት ሇአዋቂዎች ትምህርት አስፈሊጊ 

ነው፡፡ 
 ጥያቄ እና መሌስ ከተሳታፊዎች ሌምዴ ሇመማር እና ተሳታፊዎች የሚያውቁትን 

ነገር ሇመከሇስ ይጠቅማሌ፡፡ ይህ ዘዳ አመቻች የተሳታፊዎችን እውቀት እንዱገመግም 
ያስችሊለ፡፡  

 ይህንን ሇመፈጸም ሁሇት አይነት ጥያቄዎች ጥቅም ሊይ ሉውለ ይችሊለ፡፡ እነሱም፡- 
 የማስታወሻ  ጥያቄዎች፡- ተሳታፊዎች መረጃን ያስታውሳለ 
 የሀሳብ ጥያቄዎች፡- ተሳታፊዎች ያገኙትን እውቀት ተገረባር ሊይ ያውሊለ፡፡ 

 ጥያቄዎች ግሌጽ እና አንዴ ሀሳብ ብቻ መያዝ አሇባቸው፡፡ አመቻች ትክክሇኛ መሌሶች 
ትክክሇኛ መሆናቸውን መግሇጽ እና አንዴ ትክክሇኛ መሌስ ብቻ እንዯላሇ መገንዘብ 
አሇበት፡፡   
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5 ምሳላያዎ  ታሪኮች (case studies) 
 ተሳታፊዎች በቃሌ ወይም በጽሁፍ ታሪክ ይሰጣቸው እና  ይህንን ታሪክ አንብበው ችግሮችን 

ሇይተው እንዱፈቱ ይጠየቃለ፡፡ 
 ምሳላያዊ ታሪኮች ተሳታፊዎች እውቀታቸውን ችግሮችን ሇመፍታት እንዱያውለ ያስችሊለ፡፡ 
 ምሳላያዊታኮች ግሌጽ አሊማ ሉኖራቸው ፣ በእውነተኛ ታሪኮች ሊይ ሉመሰረቱ እና ውይይት 

ሇማዴረግ እና ችግር ሇመፍታት የሚያስችለ ጥያቄዎች ሉኖሩዋቸው ይገባሌ፡፡  
 

6 ሀሳብ ማመንጨት (Brainstorming) 
 ሀሳብ ማመንጨት ተሳታፊዎች በአንዴ አርእስት ሊይ በሰፊው እንዱያስቡ (ሀሳብ 

እንዱያመነጩ) ሲፈሇግ ያገሇግሊሌ፡፡ 
 የሀሳብ ማመንጨት ክፍሇ ጊዜን ሇመጀመር ሰፊ መሌስ ሇመመሇስ የሚያስችለ ጥያቄዎችን  

መጠየቅ ያስፈሌጋሌ፡፡ ተሳታፊዎች የተሇያዮ መሌሶችን እና ሀሳቦችን እንዱያነሱ ሉበረታቱ 
ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 የተነሱ ሀሳቦች እና ጥያቄዎች ውይይት እንዲደረግባቸው እና ስምምነት ላይ 
የተደረገባቸው ሀሳቦች እንዱመረጡ መመዝገብ አለባቸው፡፡  

 የተሳሳቱ ሀሳቦች ከተነሱ አመቻች ክፍሇ ጊዜው ሉጠናቀቅ ሲሌ አንዲንዴ ሀሳቦች ሇምን 
ትክክሌ እንዲሌሆኑ በማብራራት ማስተካከሌ አሇበት፡፡ 

 
በሀሳብ ማመንጨት ጊዜ፡ 
 ስህተት ወይም መጥፎ የሆነ ሀሳብ እንዯላሇ በግሌጽ መነገር አሇበት፡፡ 
 ሁለም ተሳታፊ በሰፊው እንዱሳተፍ ግምገማ የላሇበት የውይይት መዴረክ መፍጠር አስፈሊጊ 

ነው ፡፡ 
 ከተሳታፊዎች አንደ የተነሱ ሀሳቦችን እንዱመዘግብ መምረጥ፡፡ 
 ሀሳቦችን በተናጋሪው አንዯበት እንዯተነገሩት አዴርጎ መመዝገብ፡፡ 
 የሚነሱ ሃሳቦች የተሳታፊዋች ሁለ እንዯሆኑ ማሳወቅ፡፡ 
 ሀሳብ ያሌገሇጹ ተሳታፊዎች እንዱሳተፉ ማበረታታት፡፡ 

 
7 የዴርጊት መርሀ ግብር ማዘጋጀት 

 የዴርጊት መርሀ ግብር ማዘጋጀት ተሳታፊዎች በስሌጠናው ወቅት ያገኙትን እውቀት እና 
ክህልቶች እንዱያብሊለ እና ወዯ ሚተገበሩ እቅድች እንዱሇውጡ ይረዲሌ፡፡ 
 

 ተሳታፊዎች የስሌጠና ተግባሮችን ወዯ በስራ ሊይ የሚተገብሩ ተግባሮች እንዱሇውጡ 
ይረዲሌ፡፡ በተጨማሪም ሇክትትሌ እንዯመነሻ ያገሇግሊሌ፡፡ 

 
8 የቡዴን ውይይት 

 ተሳታፊዎች በተመረጠ አርእስት ሊይ እንዱወያዩ መከፋፈሌ፡፡ ይህ ዘዳ ሇተሇያዩ ቡዴኖች 
የተሇያየ  አርእሰት በመስጠት  በአንዴ ጊዜ የተሇያዩ አርእስቶች እንዱሸፈኑ ያስችሊሌ፡፡ 

በቡዴን ውይይት ጊዜ 
 በያንዲንደ ክፍሇ ጊዜ ይህ ዘዳ እንዳት ጥቅም ሊይ እንዯሚውሌ ማቀዴ ያስፈሌጋሌ፡፡ 
 ሇእያንዲንደ ቡዴን ውይይት ግሌጽ አሊማዎች ያስፈሌጋለ፡፡  
 ተሳታፊዎች በግሌጽ እንዱወያዩ ማበረታታት ያስፈሌጋሌ፡፡ 
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9 ሰርቶማሳየት 
 በሰርቶ ማሳየት ጊዜ አመቻች አንዴ ተግባር እንዳት እንዯሚፈጸም ዯረጃ በዯረጃ እየሰራ 

ያሳያሌ፡፡ 
 ይህ ዘዳ ሰሌጣኞች ክህልቶችን ማዲበራቸውን ሇማረጋገጥ ይጠቅማሌ፡፡ተሳታፊዎች ያዩትን 

ሰርተው እንዱያሳዩ ሉጠየቁ ይችሊለ፡፡ 
 ተሳታፊዎች ያዪትን ሰርተው ካሳዩ በሁዋሊ ግብረመሌስ እንዱሰጡ ሇማስቻሌ ፣ 

ስርቶማሳየቱን ሇመፈጸም ያጋጠማቸውን ችግሮች ሇማወቅ እና በአካባቢያቸው 
ሉተገብሩዋቸው የማይችለዋቸውን ገጽታዎች ሇመሇየት ገሇጻ ማዴረግ ይችሊለ፡፡ 

በሰርቶ ማሳየት ጊዜ: 
 በክፍሇ ጊዜ ማስታወሻዎች ሊይ በመመርኮዝ የሰርቶ ማሳየቱን ዯረጃዎች መጻፍ አሇበት፡፡ 
 የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች መዘጋጀት አሇባቸው፡፡ 
 እያንዲንደ ዯረጃ በሚፈጸምበት ጊዜ ማብራሪያ መስጠት እና ተሳታፊዋች እያንዲንደን 

ዯረጃ መረዲታቸውን መረጋገጥ አሇበት፡፡ 
 ከተሳታፊዎች መሀከሌ አንዴ ሰው ዯረጃዎችን እንዱያብራራ እና እንዱያጠቃሌሌ 

ማዴረግ፡፡ 
 በክፍሇ ጊዜው ተግባር መግሇጫ ሊይ ከተገሇጸ ተሳታፊዎች ያዩትን ሰርተው እንዱያሳዩ 

ማዴረግ፡፡ 
 አመቻች መመሌከት እና ግብረመሌስ መስጠት አሇበት፡፡ 

 
10 አስመስል መጫወት ( Role Play) 

 ተሳታፊዎች በስራ ቦታቸው የሚገጥማቸውን ሁኔታዎች አስመስል ሇማቅረብ እና እነዚህን 
ሁኔታች እንዳት እንዯሚወጡ ሇመሇማመዴ አስመስል መጫወት አስፈሊጊ ነው፡፡ 

 አስመስል መጫወት ተግባራዊ ሉዯረጉ የሚቸለ ክህልቶችን ሇማዲበር እና ሰሌጣኞች 
ክህልቶቻቸውን እንዱያሻሽለ  ግብረመሌስ ሇመስጠት ያስችሊሌ፡፡ 

 በአስመስል መጫወት ጊዜ በማህበረሰቡ ሉታዩ የሚችለ ክስተቶች ጥቅም ሊይ ይውሊለ፡፡ 
 

በአስመስል መጫወት ጊዜ:- 
 በአስመስል መጫወቱ ጊዜ ተሳታፊዎች እንዳት መቀጠሌ እንዲሇባቸው እና ምን 

እንዯሚጠበቅባቸው መብራራት አሇበት፡፡ 
 ላልች ተሳታፊዎች እና አመቻቺ መመሌከት እና ገንቢ ግብረ መሌስ መስጠት 

አሇባቸው፡፡ 
 ከአስመስል መጫወቱ በሁዋሊ ግብረመሌስን ሇማነሳሳት የመወያያ ነጥቦችን ማዘጋጀት 

ያስፈሌጋሌ፡፡ 
 

11 የመስክ ጉብኝት 
 የመስክ ጉብኝቶች በስሌጠና ጊዜ የተገኙ እውቀቶችን እና ክህልቶችን ሇመሇማመዴ አስፈሊጊ 

ናቸው፡፡ 
 
በመስክ ጉብኝት ጊዜ 

 የመስክ ጉብኝቱን ቦታ መምረጥ እና የሚመሇከታቸውን የመንግሰት ባሇስሌጣናትን ፈቃዴ 
መጠየቅ ያሰፈሌጋሌ፡፡ 

 ሇመስክ ጉብኝቱ ግሌጽ አሊማ ማስቀመጥ አስፈሊጊ ነው፡፡ ተሳታፊዎች የመስክ ጉብኝቱን 
አሊማ ከጉብኝቱ በፊት ማወቅ አሇባቸው፡፡ 

 ተሳታፊዎቹን እንዯየ አስፈሊጊነቱ ማቡዋዯን፡፡ 
 ሇጉብኝቱ የሚያስፈሌጉትን ቁሳቁሶች ማዘጋጀት፡፡ 
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ክፍሇ ጊዜ 11 

የመስክ ጉብኝት እና ግብረመሌስ 
 

 

መግቢያ: 
 

በዚህ ክፍሇ ጊዜ ተሳታፊዎች በቀዲሚ ክፍሇ ጊዜዎች ያገኙትን እውቀት እና ክህልቶች ወዯ 
ማህበረሰቡ በመሄዴ ተግባር ሊይ ያውሊለ፡፡ ስሇ ተጨማሪ ምግብ መረጃ ይሰበስባለ፣ ከእናቶች ጋር 
ምክክር እና ስምምነት ሊይ መዴረስን ይሇማመዲለ፡፡ የመስክ ውጤቶች በክፍሌ ውስጥ አቅርበው 
ውይይት ያካሂዲለ፡፡ 
 

አሇማዎች:  

 

ይህ ክፍሇ ጊዜ ሲጠናቀቅ ተሳታፊዎች፡- 
 

1. ዕዴሜያቸው ከ6-24 ወራት የሆኑ ህፃናት ካሊቸው እናቶች ጋር ምክክር እና ስምምነት ሊይ 
መዴረስን ይሇማመዲለ፣ 

2. በመስክ ሊይ ተጨማሪ ሌምምዴ (ምሌከታ) የሚያስፈሌጋቸውን ጉዲዮች ይሇያለ፣  

3. የምክክር መስክ ሌምምዴን ጥንካሬ እና ዴክመት ይገመግማለ። 

 

የክፍሇ ጊዜ ተግባሮች እይታ 
 

ተግባር 10ሀ:   ዕዴሜያቸው ከ6-24 ወር የሆነ ሌጆች ካሊቸው እናቶች ጋር በሚዯረግ የምክክር 
            ሙከራ ከአመጋገብ ጋር የተያያዙ ነጥቦችን ይሇያለ።  
                                 

ተግባር 10ሇ:    የምክክር መስክ ሌምምዴን ጥንካሬ እና ዴክመት ይገመግማለ፡፡ 
 

የሚፈጀው ጊዜ፡ 3 ሰአት 
 

የስሌጠና ዘዳዎች: የመስክ ጉብኝት፣ ምሌከታ፣ የቡዴን ውይይት 
 

ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች: 

 ፍሉፕ ቻርት፣ ማርከር ፣ መሇጠፊያ ፕሊስተር 

 ተጨማ ምግብ ቅፅ ፡ የእናት እና ሌጅ ጥንድች ማጣራት 

 አማ 9.1.ሰ፡- የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት በታች ያለ ህፃናት አመጋገብን  
               ማጣራት  
 የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎች / የምክክር ካርድች 
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 የቤተሰብ ጤና ካርዴ  

 የተጨማሪ ምግብ ፎርም 3፡ የመስክ ጉብኘት ምክክር ማጠቃሇያ ቅፅ 

 

የቅዴመ ዝግጅት 
 

1. ዓሊማዎችን ፍሉፕ ቻርት ሊይ መመዝገብ፡፡ 

2. ከመስክ ጉብኝቱ አንዴ ሳምንት በፊት ከማህበረሰብ መሪዎች ጋር ቀጠሮ ማስያዝ፡፡ 

3. ቡዴኖችን መፍጠር እና ከንዴ ቀን በፊት መመሪያ መስጠት፣ 
4.  የምክክር ማጠቃሇያ ቅፅ ኮፒዎችን አሳዴጏ  (በፍሉፕ ቻርት መጠን) ማዘጋጀት፣ 
5. የተጨማሪ ምግብ ፎርም 1 እና 2 ኮፒዎችን ማዘጋጀት። 
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ዓሊማ 1:- ዕዴሜያቸው ከ0-24 ወራት የሆነ ሌጆች ካሊቸው እናቶች ጋር ምክክር ማካሄዴን   
         መሇማመዴ 
ዓሊማ 2:- በማህበረሰብ መስክ ጉብኝት ጊዜ ተጨማሪ ሌምምዴ የሚፈሌጉ ገጽታዎችን መሇየት 
 

ተግባር 11ሀ: ዕዴሜያቸው ከ0-24 ወራት የሆነ ሌጆች ካሊቸው እናቶች ጋር ምክክር ማካሄዴን  
       መሇማመዴ።በመስክ ጊዜ ተጨማሪ ሌምምዴ/ምሌከታ የሚፈሌጉ ገጽታዎችን ሇመሇየት።  
 

 
የተግባር መመሪያ 
 
1. ክፍሇ ጊዜውን ማስተዋወቅ። 

2. በጋራ የምክክር አና ስምምነት ሊይ መዴረስ GALIDRAA  ቅዯም ተከተልችን መከሇስ።  

3. ተሳታፊዎችን ሇሁሇት መክፈሌ:  

a) የመጀመሪያው ቡዴን ከእናት /አባት/ተንከባካቢ ጋር ምክክር እና ስምምነት መዴረስን 

    ያካሂዲሌ (ህጻን ከ 6-24 ወራት)። 

       b)  የሁሇተኛው ቡዴን ግብረ መሌስ ሇመስጠት ውይይቱን የምሌከታ ቅፅ በመጠቀም 

       ይመሇከታሌ።        

4. አማካሪው አማ 9.1.ሰ፡- የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት በታች ያለ ህፃናት 
አመጋገብን ማጣራት እንዱመሇከት መጠየቅ ፡፡ 

5. አማካሪው ሇዕዴሜ ተገቢ የሆኑ የተናጠሌ ተግባቦት መሳሪያዎች/የምክክር ካርድችን ሇእናት 

እንዱያሳይ መጠየቅ። 

6. ተመሌካቹን አማ 9.1.ሸ፡- የጥንዴ እናት እና ሌጅ ከሁሇት አመት በታች ያለ ህፃናት 

አመጋገብ መመሌከቻ ቅጽ እንዱሞሊ መጠየቅ። 

7. ተሳታፊዎች ቦታ ተቀያይረው እያንዲንደ ባህሪ (አማካሪ/እናት) እንዱሇማመደ መጠየቅ።   

እያንዲደ ተሳታፊ ሁሇት የምክክር ክፍሇ ጊዜዎችን መሇማመዴ አሇበት፡፡ 

8. በመስክ ሇይ የበሇጠ ሌምምዴ አና ምሌከታ የሚያስፈሌጋቸውን ገፅታዎች መሇየት። 
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ዓሊማ 3: የመስክ የምክክር ሌምምዴን ጥንካሬ እና ዴክመት ሇይ ሃሳብ መስጥት 
 

ተግባር 10ሇ: የመስክ የምክክር ሌምምዴን ጥንካሬ እና ዴክመት ሊይ ሃሳብ መስጠት 
 

የስሌጠና ዘዳዎች: የማህበረሰብ ጉብኝት ሊይ ሃሳብ (ግብረመሌስ) መስጠት 
 

የተግባር መመሪያ 
 
1. በስሌጠናው ቦታ በጋራ ሁለንም ጥንዴ ተሳታፊዎች የምክክር ሌምዲቸውን በጉብኝ 

ማጠቃሇያ ቅጽ (በግዴግዲ ሊይ ወይም መሬት ሇይ በተሇጠፈ) ሊይ እንዱያጠቃሌለ መጠየቅ። 

2. የእያንዲንደን ጥንዴ ቡዴን የመስክ ጉብኝት በማጠቃሇያ ቅጽ ሊይ በመመዝገብ ማጠቃሇሌ። 
   የማጠቃሇያ ቅጹን በፍሉፕ ቻርት ሊይ ማዘጋጀት እና የሚታይበት ቦታ መሇጠፍ። 

3. በፍሉፕ ቻርት ሊይ በጠረጴዛ መሌክ የሚዘጋጀው ማጠቃሇያ ከታች የተዘረዘሩት ነጥቦች 

ሉኖሩት ይገባሌ:   

 የተሳታፊዎች ስም፣ የህፃን ስም እና ዕዴሜ፣ 

 ሰሊምታ ማቅረብ፣ መጠየቅ፣ ማዲመጥ እና መሌክት፡- ህመም፣ ጡት ማጥባት (በቀን 

ስንት ጊዜ እና ችግሮች) ተጨማሪ ምግብ፡- በቀን ስንት ጊዜ፣ መጠን፣ ውፍረት፣ 

አይነት፣ የትእግስት መመገብ  እና ንፅህና። 

 መሇየት፡- የተሇዩ ችግሮች፣ እንዯየ አስፈሊጊነታቸው የተወሰኑ ችግሮች  

 መወያየት፣ አማራጭ መስጠት/መምከር ፣ በተግባር ሊይ መስማማት፣ ቀጠሮ ማስያዝ ፡ 

የተጠቀሱ አማራጮች፣ ስምምነት ሊይ የተዯረሰባቸው ተግባሮች፣ ተግባራዊ ሉዯረጉ 

የሚችለ የጊዜ ገዯብ ያሊቸው፣ ስምምነት 

4. ተሳታፊዎች ግብረመሌስ ይሰጣለ እና ይቀበሊለ። 

5. አመቻቺ እና ተሳታፊዎች ሌምምዴ እና ምሌከታ የሚያስፈሌጋቸውን ክፍተቶች መሇየት። 

6. መወያየት እና ማጠቃሇሌ። 
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የተጨማሪ ምግብ ቅፅ 3፡ የመስክ ምክክርን ማጠቃሇያ ቅፅ 

GAL መሇየት 

(Identify) 
DRAA 

የተሳታፊ ስም  የህጻን 
ዕዴሜ     እና 
ስም 

ህመም ጡት ማጥባት የተሇዩ 
ችግሮች 

ተጨማሪ ምግብ የተሇዩ 
ችግሮች/ 
የተመረጡ 
ችግሮች  

ሇእናት 
የተሰጡ 

አማራጮች  

ስምምነት ሇይ 
የተዯረሰባቸው 
ተግባሮች/ 
ሉተገበሩ 

የሚችለ የጊዜ 
ገዯብ ያሊቸው 

አዎ/ 
አይ 

ስንት 
ጊዜ 

አይነት ውፍረት ስንት 
ጊዜ 

መጠን በትእግስት 
መመገብ 

ንፅህና 
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ክፍሇ ጊዜ  12 

የዴርጊት መርሀ ግብር ማዘጋጀት 

 

 

መግቢያ 
 

በዚህ ክፍሇ ጊዜ ተሳታፊዎች ያገኙትን እውቀት እና ክህልቶች ሇማህበረሰቡ 
የሚያስተሊሌፉበትን የዴርጊት መርሀ ግብር ይሰራለ፡፡ የትግበራ እቅደ ከሁሇት አመት  
በታች ያለ ህፃናት አመጋገብ ተግባሮች፣ የታቀደ ተግባራትን የሚመራ እና የሚከታተሌ 
ሰው፣ ተግባሮች የሚፈፁሙበት ጊዜ፣ የሚፈፀምበት ቦታ፣ የሚያስፈሌጉ ግብአቶች፣ አና 
ክትትሌ በማን እና መቼ እንዯሚዯረግ መግሇጽ አሇበት፡፡ 
 

ዓሊማ፡ 
ይህ ክፍሇ ጊዜ ሲጠናቀቅ ተሳታፊዎቸ: 

 

1. በመጡበት ማህበረሰብ ውስጥ የተጨማሪ ምግብ አመጋገብን ሇማሻሻሌ የሚተገበር 
የዴርጊት መርሀ ግብር ያዘጋጃለ፡፡ 

2. የተሳታፊዎች ከስሌጠና በኋሊ ያሇ የተጨማሪ ምግብ እውቀት ጥንካሬ አና ዴክመት 
ይጣራሌ። 

 

የክፍሇ ጊዜ ተግባሮች እይታ 
 

ተግባር 11 ሀ:  የዴርጊት መርሀ ግብር ማዘጋጀት  
 

የሚፈጀው ጊዜ: 60 ዯቂቃ 
 

የስሌጠና ዘዳዎች: ሀሳብ ማመንጨት ፣ የቡዴን ውይይት 
 

ሇስሌጠናው የሚያስፈሌጉ ቁሳቁሶች:  

 ፍሉፕ ቻርት እና ማርከር  

 የዴርጊት መርሀ ግብር ማዘጋጃ ቅፅ 

 የስሌጠና በኋሊ ጥያቄዎች 

 ቅፅ: የተጨማሪ ምግብ ቅፅ 4፡ ስሌጠና እና የማህበረሰብ ተግባር የትግበራ እቅዴ 
 

የአመቻቺ ዝግጅት 
1. ዓሊማዎችን ፍሉፕ ቻርት ሊይ መፃፍ፣ 
2. የስሌጠና ክፍለን ሇቡዴን ውይይት ማዘጋጀት። 
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ዓሊማ 1: በመጡበት ማህበረሰብ ያሇውን የተጨማሪ ምግብ አመጋገብ ሇማሻሻሌ የትግበራ 
        እቅዴ ማዘጋጀት 
 

ተግባር 11 ሀ: የተግባር እቅዴ ዝግጅት 
 

የስሌጠና ዘዳዎች: ሀሳብ ማመንጨት፣ በቡዴን ውይይት 
 

የተግባር መመሪያ (60  ዯቂቃ): 

 

1. ክፍሇ ጊዜውን ማስተዋወቅ። 

2. ተሳታፊዎችን የሚከተለትን ጥያቄዎች መጠየቅ 

 የትግበራ እቅድች ምን እንዯሆኑ 

 ከዚህ በፊት የዴርጊት መርሀ ግብር አዘጋጅተው እንዯሆነ መጠየቅ 

 ከዚህ በፊት ያዘጋጁትን ወይም የተጠቀሙበትን የዴርጊት መርሀ ግብር 

እንዱገሌጽ መጠየቅ 

 የዴርጊት መርሀ ግብር ክፍልችና እና ጥቅማቸውን እንዱያብራሩ ማዴረግ 

3. የተጨማሪ ምግብ የዴርጊት መርሀ ግብር ቅፁን በመጠቀም የዴርጊት መርሀ ግብር 

ማዘጋጀትን ማብራራት። 

4. ከአንዴ ወረዲ የመጡ ተሳታፊዎች አንዴ ሊይ አዴርጎ በቡዴን መከፋፈሌ። 

5. ተሳታፊዎች ሇየወረዲቸው የትግበራ አቅዴ እንዱያዘጋጁ እና ሇተቀሩት ተሳታፊዎች 

እንዱገሌፁ መጠየቅ። 

6. ተሳታፊዎች ግብረ መሌስ ያቀርባለ። 

7. የትግበራ እቅደን ኮፒ ሇ ከሁሇት አመት  በታች ያለ ህፃናት አመጋገብ አማካሪው 

ሇክትትሌ ማስረከብ። 

8. ክፍሇ ጊዜውን ማጠቃሇሌ። 
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ቅፅ: የተጨማሪ ምግብ ቅፅ 4፡ ስሌጠና እና የማህበረሰብ ተግባር የትግበራ እቅዴ 
 ወረዲ: _______________________________________ 

የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛ (ዎች): _________________________________________ 

ተግባሮች  
(ምን) 

ተጠቃሚ 

(ሇማን) 
የሚፈጽመው ስው    

(ማን) 

 
ጊዜ 

 (መቼ)  
 

ቦታ 

(የት)  
ቁሳቁሶች 

(ሇምን) 

 
ክትትሌ: የተናጠሌ እና 

ብዴን 

(ማን እና መቼ) 
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አባሪዎች 

አባሪ ሀ፡ የቅዴመ  እና ዴህረ ሙከራ ጥያቄዎች 

 
እነዚህ ጥያቄዎች የተዘጋጁት ተጨማሪ ምግብን በተመሇከተ ያሇውን ክፍተት ሇመሇየት 
ነው፡፡ ስሇዚህም የሚዯረጉት ጥረቶች በሙለ እነኚህን ክፍተቶች በመሙሊት አገሌግልት 
አሰጣጡን ሇማሻሻሌ ይሆናሌ፡፡ መሇያ ቁጥራችሁን ብቻ ጻፉ ስም መጻፍ አይጠበቅባችሁም፡፡ 

መሇያ ቁጥር______________ 

 
1. በተሰጠው ቦታ ሊይ እውነት፣ ሀሰት ወይም አሊውቅም በማሇት የ “X” ምሌክት ያዴርጉ 

 ጥያቄዎች እውነት ሀሰት አሊውቀውም 

1 ከስዴስት ወር በኋሊ የጡት ወተትን ብቻ 
መመገብ የሌጁን ፍሊጎት በበቂ ሁኔታ 
ሉያሟሊ አይችሌም፡፡ 

x   

2 የምግብ ዕጥረት እና አሇመመጣን የአንዴ 
አመት ህጸን ሊይ የሚያስከትሇው ጉዲት 
የሶስት ዓመት ህጻን ሊይ ከሚያስከትሇው 
ጉዲት የከፋ ነው፡፡ 

 x  

3 በመጀመሪያዎቹ ሁሇት ዓመታት በምግብ 
ዕጥረት እና አሇማመጣጠን የሚከሰቱ 
ጉዲቶች ሇማስከተሌ አይቻሌም፡፡ 

x   

4 አንዴ ህጻን ስዴስት ወር ሲሆነው ሌመው 
የተፈጩ ሇስሊሳ ምግቦችን ሇመብሊት 
አይችሌም፡፡ 

 x  

5 እናት በማትኖርበት ወቅት በጡጦ መመገብ 
የተሻሇ ዘዳ ነው፡፡ 

x   

6 ህጻናት ስዴስት ወር ሳይሆናቸው በፊት 
ጥማቸውን ሇማርካት ውሃ መስጠት 
ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 x  

7 ተቅማጥ ሇያዘው ህጻን  ተጨማሪ ፈሳሽ 
ነገር መስጠት ተቅማጥን ያባብሳሌ፡፡ 

x   

8 ከታናሽ እህት ይሌቅ አዋቂዎች ህጻናትን 
እንዱመገቡ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

x   

9 የአብሽ ውሃ እና ቀጭን አጥሚት መመገብ 
ህጻናት ጤናማ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡፡ 

 x  

10 ሇ6 ወር ህጻን ከቀጭን አጥሚት ይሌቅ ሊሊ 
ያሇ ወፍራም ገንፎ የተሻሇ ነው፡፡ 

x   

 
 
 



125 

 

 
 

ክፍሌ 2፡- ከተቀመጡት አማራጮች ውስጥ ትክክሇኛውን መሌስ/መሌሶች ይክበቡ 
 
1 ከሚከተለት ሀረጎ ውስጥ “ተጨማሪ ምግብን” በዯንብ የሚገሌጸው የቱ ነው? 

ሀ/  አራት ወር ሊይ አጥሚት መጀመር 
ሇ/  አራት ወር ሊይ ጠጣር ምግቦችን መጀመር 
ሏ/ስዴስት ወር ሊይ ከጡት ተጨማሪ ጠጣር ምግቦችን  መስጠት 
መ/ስዴስት ወር ሊይጡትን ትቶ  ጠጣር ምግቦችን  መስጠት 
 

2 ህጻናት ስንት ዓመት እስኪሆናቸው ጡት መጥባት አሇባቸው? 

ሀ/  ሇመጀመሪያዎቹ ሁሇት ዓመታት ብቻ 
ሇ/  ሇመጀመሪያዎቹ ሁሇት ዓመታት እና ከዚያ በሊይ 
ሏ/  ሇመጀመሪያዎቹ ስዴስት ወራት 
መ/  ሇአንዴ ዓመት 
ሠ/  አሊውቅም 

 
3 ከሚከተለት ምግቦች ውስጥ የትኞቹን ሇህጻናት ገንፎ በሚዘጋጅበት ጊዜ መጨመር 

ይቻሊሌ? 

ሀ/  እንቁሊሌ 
ሇ/  ወተት 
ሏ/  የዯረቀ ስጋ ደቄት 
መ/  ከሊይ የተዘረዘሩትን በሙለ 
ሠ/  መሌሱ አሌተሰጠም 

4  የህጻናት ገንፎ ውስጥ ሌዩ ሌዩ ምግቦችን ሇመጨመር የሚያስፈሌገውን ገንዘብ 
ማዘጋጀት የማን ሃሊፊነት ነው? 

ሀ/  የእናቶች 
ሇ/ የአባቶች 
ሏ/  የእናቶች/የአሳዲጊዎች/የአባቶች 
መ/  የጤና ባሇሙያዎች 
 

5  ከ12 ወር እስከ 24 ወር ዕዴሜ ክሌሌ ውስጥ ያለ ህጻናት በቀን ሇምን ያህሌ ጊዜ 
ተጨማሪ ምግብ መመገብ ያስፈሌጋቸዋሌ? 

ሀ/  3 ሙለ የቡና ሲኒ እና አንዴ መክሰስ 
ሇ/  2 ሙለ የቡና ስኒ እና ሶስት መክሰስ 
ሏ/ 4 ሙለ የቡና ስኒ እና ከ አንዴ እስከ ሁሇት መክሰስ 
መ/  አሊውቅም 

6 የተጨማሪ ምግብን ይዘትን በምን መንገዴ ሇማሻሻሌ ይቻሊሌ? 

ሀ/  ገንፎ ሲዘጋጅ የሚጨመረውን ውሃ በወተት መተካት 
ሇ/  ቅቤ ወይም ዘይት ገንፎው ሊይ መጨመር  
ሏ/  የተፈጨ አትክሌት እና እንዯ ስጋ ወይም አሳ ያለ የእንሰሳት ተዋፅዎችን  
መጨመር  
መ/  መሌስ የሇውም 
ሠ/  በ ሀ፣ ሇ እና ሏ መሰረት ሉሻሻሌ ይችሊሌ 
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ረ/  አሊውቅም 
 

7 ከሚከተለት ቅዯም ተከተልች ዉስጥ ከእናቶች ወይም ከአሳዲጊዎች ጋር ስሇተጨማሪ 
ምግብ ተመካክሮ ስምምነት ሇመዴረስ የሚረዲው ትክክሇኛ ቅዴመ ተከተሌ የቱ ነው? 

ሀ/  መጠየቅ፣ ሰሊምታ መስጠት፣ መወያየት፣ ማዲመጥ፣ መሇየት፣ መምከር፣ 
መስማመት እና ቀጠሮ መስጠት 
ሇ/  ሰሊምታ መስጠት፣መጠየቅ፣ ማዲመጥ፣ መሇየት፣ መወያየት፣ መምከር፣ 
መስማማት እና ቀጠሮ መስጠት  
ሏ/  መምከር፣ መስማማት፣ መጠየቅ፣ ሰሊምታ መስጠት፣ መወያየት፣ ማዲመጥ፣ 
መሇየትና ቀጠሮ መስጠት 
መ/  መወያየት፣ ማዲጥ፣ መሇየት፣ መምከር፣ መስማማት፣መጠየቅ፣ ሰሊምታ መስጠት 
እና ቀጠሮ መስጠት 

8 የታመሙ ህጻናትን አመጋገብ በተመሇከተ ትክክሇኛ ያሌሆነዉ አረፍት ነገር የቱ ነው? 

ሀ/  ህጻኑ ሲታመም ፈሳሽ ነገሮችን በዯንብ መስጠት ያስፈሌጋሌ፡፡ 
ሇ/  የታመሙ ህጻናት የምግብ ፍሊጎ ስሇማይኖራቸው ጠጣር ምግብን መመገብ 
አያስፈሌግም፡፡  
ሏ/  ሁለም መሌስ ይሆናሌ፡፡ 
መ/  አሊውቅም 

9 ከሚከተለት ውስጥ ሇህጻን ሌጅ የሚሆን የገንፎ ደቄት ሇማዘጋጀት የሚመከረው የቱ 
ነው? 

ሀ/  ገብስ፣ ጤፍ፣ ስንዳ እና በቆልን ማዯባሇቅ 
ሇ/  ገብስ፣ ቀይ ጤፍ እና ስንዳን ማዯባሇቅ  
ሏ/  ገብስ፣ ሽንብራ፣ ስንዳ እና ምስርን ማዯባሇቅ 
መ/  ሁለም መሌስ ይሆናሌ 
ሠ/  አሊውቅም 
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አባሪ ሇ” yt=¥¶ MGB xzg©jT mm¶ÃãC1  

 
:D»ÃcW k6(11 wR lçn# HÉÂT yt=¥¶ MGB xzg©jT  
 

1. bwtT½ bµéT XÂ bzYT¼ Qb@ yblig yb#§ gNæ (kwtT½ kµéT XÂ kzYT¼ 
Qb@ UR ytzUj yb#§ gNæ 

ÃSfLg# _Ê MGïC m-N 

yb#§ Çq&T k½ yb#Â Sn! m-n# kF Ãl 

wtT 1 Ñl# yb#Â Sn! 

µéT 1 µéT 

Qb@¼ zYT 3 yšY ¥Nk!Ã 

Wh 4½ yb#Â Sn! 

x×Ä!N yt=mrbT =W lÈ:M 

lÖ¸ 1 mµkl¾ m-N ÃlW  

ÑZ 1 xnSt¾ m-N ÃlW  

 

btlÃ† yMGB xYnèC ybligWN gNæN XNÁT ¥zUjT YÒ§L  

1. yb#§WN Çq&T kWhW XÂ kwtt$ UR ¥êhD½ =W m=mR XÂ XúT §Y mÈD 
2. µét$N Lõ½ mqqL XÂ mF=T 
3. bgNæW WS_ ytf=WN µéT XÂ Qb@¼ zYT m=mR  XÂ dUGä b¥¥sL 

gNæWN bdNB XNÄ!bSL ¥DrG 
4. gNæW XNÄ!qzQZ b¥DrG XÂ lÖ¸ =Mö gNæ WS_ bm=mR ¥¥sL 
5. HÉn#N bTXGST XÂ XNÄ!mgB b¥br¬¬T b¥Nk!Ã mmgB 
 

ytzUjW yMGB m-NÝ 3 yb#Â Sn!  

MGb#N l¥zUjT XÂ l¥BsL y¸ÃSfLgW g!z@Ý 25 dqE” 

 

lmKsS y¸çN ÑZ 

1. Ñz#N ¥-BÂ m§_  
2. bNi#H k#ÆÃ WS_ ¥Nk!Ã bm-qM mF=T 
3. HÉn#N b¥Nk!Ã mmgB 
 
1 XD»Ãcý k6 - 23 wR lçÂcý bx!T×ùÃ l¸gß# HÉÂT ytzUj yt=¥¶ 

MGB xzg©jT msr¬êE yMGB ZGJT XÂ yxmUgB mm¶Ã 
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2: k>é½ k>Nk#RT XÂ ktE¥tEM UR y¸zUJ XNj‰ 
 

y¸ÃSfLg# _Ê MGïC m-N 

ytö§ xtR (>é )Çq&T 1 mµkl¾ m-N ÃlW yëRÆ ¥Nk!Ã 

>Nk#RT ¼ >Nk#RT 

tE¥tEM 1mµkl¾ m-N ÃlW  

Qb@¼zYT 3 yšY ¥Nk!Ã 

Wh  4 yb#Â s!n! 

x×Ä!N yt=mrbT =W lÈ:M 

XNj‰ 1/5 yxND XNj‰  

BRt$µN  1 TLQ m-N ÃlW  

 

FTFT XNj‰ k>é UR XNÁT ¥zUjT YÒ§L  

1. >Nk#Rt$N mKtF XÂ bzYT ¥q$§§T  
2. tE¥tEÑN mqqL½ m§_ XÂ mKtF 
3. ytktfWN tE¥tEMÝ Wh WS_ m=mR XÂ ¥F§T 
4. yxt„N Çq&T XÂ x×Ä!N yt=mrbTN =W m=mR XÂ XSk¸bSL DrS 

¥¥sL  
5. >éW bdNB s!bSL XNj‰WN m=mR XÂ ¥êhD 
6. ytzUjWN MGB XNÄ!qzQZ ¥DrG XÂ HÉn#N bTXGST XÂ XNÄ!mgB b¥br¬¬T 

b¥Nk!Ã mmgB 
 

¥S¬wšÝ ¥GßT b¸ÒLbT g!z@ bxtR Çq&t$ MTK bdNB ytf= SU  

         m-qM 

ytzUjW MGB m-NÝ 3 yb#Â Sn! 

MGb#N l¥zUjT XÂ l¥BsL y¸ÃSfLgW g!z@ Ý 35 dqE” 

lmKsS y¸çN BRTµ*N 

1. BRt$µn#N ¥-B XÂ m§_  
2. BRt$µn#N bTÂN¹# mö‰r_½ FÊWN ¥WÈT XÂ HÉn# XNÄ!mgbW mS-T 
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3. yMGB xzg©jT 15Ý btE¥tEM½ bµéT½ bwtT XÂ zYT¼ Qb@ yblig y¥>§ 

gNæ  

 

y¸ÃSfLg# _Ê MGïC m-N 

y¥>§ SNÁ 1 yb#Â Sn!  

tE¥tEM 1 tE¥tEM 

Qb@¼zYT 1½ yšY ¥Nk!Ã  

µéT 1 mµkl¾ m-N ÃlW µéT 

Wh  4 yb#Â Sn! 

wtT k½ yb#Â Sn! kF Ãl  

xY×Ä!yt=mrbT =W lÈ:M 

BRt$µN 1 mµkl¾ m-N ÃlW 

 

btlÃ† yMGB xYnèC ybligWN gNæ XNÁT ¥zUjT YÒ§L 

 

1. y¥>§WN Çq&T kWh½ kwtT XÂ x×Ä!N kt=mrbT =W Ur ¥êhD¼ mq§qL 
XÂ XúT §Y mÈD 

2. tE¥tEÑN mqqL½ m§_Â mKtF 
3. µét$N ¥-B½  m§_¼mÍQ½ mqqL XÂ mF=T 
4. bgNæW §Y ytkftWN tEE¥tEM½ ytf=WN µéT XÂ zYT¼ Qb@ m=mR XÂ 

dUGä b¥¥sL bdNB XNÄ!bSL ¥DrG 
5. gNæW XSk¸qzQZ m-bQ XÂ HÉn#N XNÄ!b§ b¥br¬¬T bTXGST mmgB 

 

ytzUjW ymGB m-NÝ 3 yb#Â Sn! 

MGb#N l¥zUjT XÂ l¥BsL y¸ÃSfLgW g!z@Ý 30 dqE” 

  

lmKsS y¸çN BRTµ*N 

1. BRt$µn#N ¥-B XÂ m§_ 
2. BRt$µn#N bTNN¹# mq$r_ XÂ HÉn# XNÄ!mgbW mS-T 
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:D»ÃcW k 12 ( 23 wR yçn# HÉÂT yt=¥¶ MGB xzg©jT 
 

1. bgÖmN½ bwtT XÂ bzYT¼ Qb@ yblig yb#§ gNæ 

 

y¸ÃSfLg# _Ê MGïC m-N 

yb#§ Çq&T 1 yb#Â Sn! 

gÖmN 3 Q-L 

Qb@¼ zYT 3 yšY ¥Nk!Ã 

wtT 2 yb#Â Sn! 

Wh 4 yb#Â Sn! 

x×Ä!N yt=mrbT =W lÈ:M 

ybsl ፓፓÃ 1¼2 mµkl¾ m-N ÃlW 

 

btlÃ† yMGB xYnèC ybligWN gNæ XNÁT ¥zUJT YÒ§L 

1. gÖmn#N ¥-B½ mKtF XÂ mqqL 
2. s!bSL kXút$ §Y ¥WÈT XÂ mF=T 
3. b#§WN kwtT UR ¥êhD XÂ XúT §Y mÈD 
4. Qb@¼ zYT XÂ x×Ä!N yt=mrbT =W m=mR XÂ b¥¥sL XNÄ!bSL ¥DrG 
5. ytf=WN gÖmn#N m=mR XÂ bTN¹# Wh Xy=m„ b¥¥sL XNÄ!bSL ¥DrG 
6. MGb# XNÄ!qzQZ ¥DrG XÂ bT:GST XÂ b¥br¬¬T HÉn# XNÄ!mgB mRÄT 
 

ytzUjW MGB m-NÝ 4 yb#Â Sn! 

MGb#N l¥zUjT XÂ l¥BsL y¸wSdW g!z@Ý 40 dqE” 

 

lmKsS y¸çN ፓፓÃ 

1. ÃWN ¥-B½ mq$r_ XÂ FÊWN ¥WÈT 
2. ÃWN bTÂN¹# mq$r_ XÂ HÉn# XNÄ!mgbW mS-T 
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2 yMGB xzg©jT 26Ý bxtR Çq&T (>é)½ bµT½ bwtT XÂ bzYT¼ Qb@ yblig y-@F 

gNæ k¸-È wtT UR 

 

y¸ÃSfLg# _Ê MGïC m-N 

y-@F Çq&T kxND yb#Â Sn! ybl- 

yxtR Çq&T 1 yšY ¥Nk!Ã 

µéT 1 xnSt¾ m-N ÃlW  

wtT 1 yb#Â s!n! 

zYT¼Qb@ 2 yšY ¥Nk!Ã   

Wh 6 yb#Â Sn! 

x×Ä!N yt=mrbT =W  lÈ:M 

lm-_ y¸çN wtT  xND b#Â s!n! 

ybsl x‹µì 1 mµkl¾ m-N ÃlW 

 

btlÃ† yMGB xYnèC ybligWN gNæ XNÁT ¥zUJT YÒ§L 

1. y-@ûN XÂ yxt„N Çq&T mNÍT XÂ bgÖDÙÄ úHN WS_ mdÆlQ 
2. btdÆlqW Çq&T §Y Wh XÂ wtT m=mR XÂ bXúT §Y mÈD 
3. µét$N m§_½ ¥-BÂ mqqL  
4. µét$N kXúT §Y ¥WÈT XÂ mF=T 
5. bgNæW §Y ytf=WN µéT½ x×Ä!N yt=mrbTN =W XÂ Qb@¼ zYT m=mR 

XÂ b¥¥sL xNÄ!bSL ¥DrG  
6. MGb# XNÄ!qzQZ ¥DrG XÂ bT:GST XÂ b¥br¬¬T HÉn# XNÄ!mgB mRÄT 

 

ytzUjW yMGB m-NÝ  4  yb#Â Sn! 

MGb#N l¥zUjT XÂ l¥BsL y¸ÃSfLgW g!z@Ý 35 dqE” 

 

lmKsS y¸çN ybsl x‹µì 

1 x‹µìWN ¥-B XÂ m§_ 

2. x‹µìWN bTÂN¹# mq$r_ XÂ HÉn# XNÄ!mgbW mS-T 



132 

 

   
3. kSU XÂ gÖmN w_ UR y¸zUJ XNj‰ k¸-È wtT UR 

 

y¸ÃSfLg# _Ê MGïC m-N 

bdNB ytf= SU 3 yšY ¥Nk!Ã 

gÖmN 3 Q-L 

DNC 1¼2 TLQ m-N ÃlW 

µéT 2 mµkl¾ m-N Ã§cW  

>Nk#RT 1¼2 >Nk#RT 

Qb@¼ zYT 4 yšY ¥Nk!Ã 

Wh 6 yb#Â Sn! 

xY×Ä!N yt=mrbT =W lÈ:M 

y¥>§ XNj‰ yxND XNj‰ „B 

y¸-È wtT 1 yb#Â Sn! 

ybsl ¥NgÖ 1 mµkl¾ m-N ÃlW 

 

ybligWN ySU XÂ gÖmN w_  XNÁT ¥zUJT YÒ§L 

1. btq$§§W >Nk#RT §Y ytf=WN SU m=mR XÂ TN> TN> Wh Xy=m„ 
XNÄ!bSL ¥DrG 

2. gÖmn#N ¥-B½ mKtF XÂ ytq$§§W >Nk#RT XÂ SU §Y m=mR 
3. x×Ä!N yt=mrbTN =W m=mR XÂ Wh bTN> bTN¹# btdUU¸ bm=mR 

¥Bsl#N mq-L 
4. s!bSL MGb#N kXút$ §Y ¥WÈT XÂ kXNj‰ UR mfTfT  
5. MGb# XNÄ!qzQZ ¥DrG XÂ bT:GST XÂ b¥br¬¬T HÉn# XNÄ!mgB mRÄT 
 

ytzUjW MGB m-NÝ 4 yb#Â Sn! 

MGb#N l¥zUjT XÂ l¥BsL y¸wSdW g!z@Ý 1 sxT k35 dqE” 

 

lmKsS y¸çN ybsl ¥NgÖ 

1. ¥NgÖWN ¥-B½ m§_ XÂ mq$r_ 
2. HÉn# XNÄ!mgW mS-T 
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አባሪ መ” :D»ÃcW k6(11 XÂ k12(24 wR yçn# HÉÂT MKKR µRìC 
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አባሪ ሠ፡- ዕሇታዊ ግምገማ  

የሚከተለት ምሳላዎች በየቀኑ መጨረሻ ሊይ ወይም በክፍሇ ጊዜ መጨረሻ ሊይ ግምገማ 
ሇማዴረግ የሚረደ ተግራት መግሇጫ ናቸዉ፡፡ አመቻቾች ከነዚህ በመምረጥ ከስሌጠናዉ 
የተገኘዉን እዉቀት እና ክህልት ሇመገምገም ወይም ግብረ መሌስ ከታሳታፊዎች ሇመቀበሌ 
ሉጠቀሙበት ይችሊለ፡፡  
 

1. ሶስት ቡዯን በመፍጠር ከሚከተለት ጣያቄዎች ዉስጥ አንዴ፣ ሁሇት ወይም ሁሇንም 
በቡዴን እንዱመሌሱ ማዴረግ* 
1) ዛሬ ሇስራችሁ የሚጠቅም ምን ነገር ተማራችሁ? 
2) የወዯዲችሁት ነገር ምንዴነዉ? 
3) የዛሬዉን ክፍሇ ጊዜ ሊማሻሻሌ የሚረዲ ምን አስተያት አሊችሁ? 

   * ከየቡዴኑ አነዴ ሰዉ የቡዴኑን መሌስ እዱያቀርብ ማዴረግ  
 
2. የተሳታፊዎችን ስሜት(mood) የሚሇኩ ፊቶችን መጠቀም፡፡ በፍሉፕ ቻርት ሊይ ከታች 

ያለትን የሚመስለ ሦስት ፊቶችን (ዯስተኛ፣ዯስታም ቅሬታም የማይታይበት፣ ዯስተኛ 
ያሌሆነ) መሳሌ እና ግዴግዲ ሊይ መሇጠፍ፡፡ ተሳታፋዎች በዕሇቱ ክፍሇ ጊዜ መጨረሻ ሊይ 
በፊት ምስልቹ ትክክሌ ምሌክት በማዴረግ የተሰማቸዉን እርካታ ዯረጃ (ረክቻሇሁ፣ 
በመጠኑ ረክቻሇሁ፣ አሌረካሁም) እንዱገሌጹ ማዴረግ፡፡  Images of the following faces 
(smiling, neutral, frowning) are placed on a bench or the floor and participants (at the end 
of each day [or session]) are asked to place a stone or bottle cap on the “face” that best 
represents their level of satisfaction (satisfied, mildly satisfied and unsatisfied). (See Annex 
H: Cut-outs of ‘Happy Faces’) 

 

 

 

 

 

 

ሇግብረ መሌሱ እናመሰግናሇን
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አባሪ ረ፡- በስሌጠናዉ መጨረሻ መገምገሚያ ቅጽ   

እርሶ የሚሰጡት አስተያየት ቀጣይ ስሌጠናዎችን ሇማሻሻሌ ስሇሚረዲ በስሌጠናዉ ማብቂያ ሊይ 
ይሄንን ቅጽ እንዱሞለ በትህትና እንጠይቃሇን፡፡ በእያንዲንደ ጥያቄ ትይዩ ባለት ምርጫዎች   
የ  ምሌክት በማዴረግ ሇአንዴ ጥያቄ አንዴ መሌስ ብቻ ስጡ፡፡ 

ተቁ   ግምገማ  ሙለ 
በሙለ 
እስማማሊሁ  

በመጠኑ 
እስማማሊሁ 

በመጠኑ 
አሌስማም  

ሙለ 
በሙለ 
አሌስማም  

1 ስሌጠናዉ ዓሇማ 1 (ተገቢ ተጨማሪ ምግብ 
ሇምን እንዯሚያስፈሇግ መረዲት እንዱሁም 
የተጨማሪ ምግብ ባህሪያትን መዘርዘር 
መቻሌ) የሚሇዉን አሳክቷሌ፡፡  

    

2 ስሌጠናዉ ዓሇማ 2 (የማግባባያ ክህልትን 
በመጠቀም ቁሌፍ የተጨማሪ ምግብ 
መሌክቶችን ሇእናቶች፣አሳዲጊዎች፣ቤተሰቦች 
እና የማህበረስብ አባሊት ማስተሊሊፍ መቻሌ) 
የሚሇዉን አሳክቷሌ፡፡ 

    

3 ስሌጠናዉ ዓሇማ 3 (እናቶችን መመከር እና 
ላልች የቤተሰብ እና የማህበረሰብ አባሊትም 
ተገቢ የተጨማሪ ምግብ ስርአትን እንዱከተለ 
ሇማዴረግ መዯራዯር መቻሌ) የሚሇዉን 
አሳክቷሌ፡፡  

    

4 ስሌጠናዉ ዓሇማ 4ን (ትክክሇኛ የተጨማሪ 
ምግብ አዘገጃጀትን ሇእናቶች እና አሳዲጊዎች 
ሰረተዉ ማሳይት መቻሌ) የሚሇዉን 
አሳክቷሌ፡፡   

    

5 ስሌጠናዉ የያዛቸዉ ነጥቦች ሇስሌጠናዉ ዓሊማ 
የሚጠቅሙ ናቸዉ፡፡  

    

6 በስሌጠናዉ የተካተቱት ማሰሌጠኛ ዘዳዎች እና 
ተግባራት ከስሌጠናዉ ዓሊማ እና ይዘት አንጻር 
በቂ እና ጠቃሚ ነበሩ፡፡ 

    

7 ማጣቀሻ ጽሁፎቹ ከስሌጠናዉ ዓሊማ አንጻር በቂ 
እና ጠቃሚ ነበሩ፡፡ 

    

8 አመቻቾች የመማር ማስተማር ሂደተን በዯንብ     
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ተቁ   ግምገማ  ሙለ 
በሙለ 
እስማማሊሁ  

በመጠኑ 
እስማማሊሁ 

በመጠኑ 
አሌስማም  

ሙለ 
በሙለ 
አሌስማም  

ሇመምራት (ማመቻቸት) ችሇዋሌ፡፡   

9 የስሌጠና አዲራሹ ሇመማር እና ሌምምዴ 
ሇማዴረግ ምቹ ነበር፡፡  

    

10 በተሳታፊዎች እና በአመቻቾች መሃከሌ የነበረዉ 
ግንኙነት አጥጋቢ ነበር፡፡  

    

11 አመቻቾች ክፍሇ ጊዜዎችን በበቂ ሁኔታ ሸፍነዋሌ 
፡፡  

    

12 በተሳታፊዎች እና በአዘጋጆቹ መሃከሌ የነበረዉ 
ግንኙነት አጥጋቢ ነበር፡፡  

    

13 ሇስሌጠናዉ የተመዯበዉ ጊዜ የስሌጠናዉ ዓሊማ 
ሇማሳካት እና ክፍሌ ጊዜዎችን ሇመጨረሽ በቂ 
ነብር፡፡ 

    

14 ስሌጠናዉ በአጠቃሊይ ሲገመገም ዉጤታማ ነበር፡፡      

 

አስተያየት   
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Thank you for your feedback 
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