
Magnuson 

Children’s 

Garden     -growing a love of nature and gardening

ናይ ዳህሳስ ካርዲ! 
 Tigrinya 

ነዞም ፍሉያት ቦታታት እዚኦም ኣብቲ ጀርዲን ክትረኽቦም ኽእል'ዶ፧ 

ናይ ሓምዂሽታይ ዓሳ ነባሪ ጀርዲን

ኣብ ውሽጢ ዓሚቚ ውቅያኖስ ከምዘሎ 
ሳልሞን ገይርካ ንርእስኻ ሕሰባ። ኣብ 
ያ’ቲ ሓምዂሽታይ ዓሳ ነባሪ ሓንቢስካ 
ንኹሉ ክፍሉ ኣካላቲ ርኸብ። ኣየኖትት 
እዮም ብኣትክልቲ ዝውከሉ፧ 

ጀራዲን ሰልሚ 

ኣብ ጥቓ እዞም ኣብ ማይ ዝዘቕበበ መሬት 
ዝስስኑ ኣትክልቲ ኦረፍቲ ውሰድ፡ 
ውሽጢ ቆልዑ ንኣሽቱ ኸለዉ 
ዝሕምብስሉ ገለ ነገር ምዕባይ! ነቲ ሰማያዊ 
ፍኖት ክትረኽቦ ትኽእል’ዶ፧

ናይ ማዕበል መሐንበሲ ጀርዲን 
ሕጂ ኣብ ጥቓ ሓደ ኣኻውሕ ዘለዎ ገምገም ባሕሪ 
ትሕንብስ ኣለኻ፡ ምስ ኣብ ቲ ማዕበል 
ክትርእዮም ትኽእል ዝመስሉ ፍጥረታት 
ዝመሳሰሉ ኣትክልቲ።  ት ኣትክልቲ እዮም ናይ 
ባሕሪ ኣነሞነስ 
ዝመስሉ፧ ተውሰኽቲ 2 ናይ ማዕበል 
ንበሲታት ክትረክብ ትኽእል’ዶ፧

ጀርዲን ኮኾብ-ዓሳ 
ናብ ነፍስ ወከፍ ቀላጽም ናይቲ ኮኾብ-ዓሳ 
ሓንብስ፡ ናብቶም ኣብ ጥቕኡ ዘለዉ ክልቲ ከኣ 
ቀሪብካ ጠምት። ኣቚጽልቶምን ዕንባታቶምን 
ብኸመይ ካብ 
ሕዶም ይፈላለዩ፡ ወይ ሓደ ይመስሉ፧

ናይ ሳልሞን ናይ ብህይወት ምቕጻል 
መንገዲ 
ኣንጻር ዋሕዚ ይሕንብስ ኣብ መሐንበሲታት ከኣ 
የዕርፍ፡ ምስ ክሎም ኣብ ይኡ ዘለዉ ኣትክልትን 
እንስሳታትን። ካብ ናይ ድቢ ኣጽፋርን ካልእ 
ሃደንትን ንቀቕ!

እቲ መሓለዊ 

እንቋዕ ሓጎሰካ- ኣብቲ ናይ ምጽፋይ ቦታታት 
በጺሕካ ኣለኻ! ሕጂ ናብ ሓደ  ተመሊስካ 
ንኽሎም ዝሃንበስካዮም ቦታታት ከኣ ርኸቦም። 
ማዕረ ክንደይ ቀት ክትርኢ ትኽእል፧



 

ww.magnusonchildrensgarden.org 

ቆፎ ሓሰኻ 
ክሎም ናይ መሬት ፍጥረታት ንዝሞቱ 
ኣቚጽልትን ኣትክልትን ናብ ጽቡቕ ባስ 
ይበታትንዎም፡ እቶም ኣብዚ ቆፎ’ዚ 
ዝነብሩ ዘለዉ ከኣ ካብ ናትና ተረፍ ታ 
ወይ ድርባያት ኣሕምልቲ ንብስባሶም 
ይሰርሑ! ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ካብዞም 
ረታት ርኢኻ ኣለኻ፧

ኲምራ ጉንዲ 

እዞም ጒንድታት እዚኦም’ውን ይብስብሱ 
ኣለዉ! ንናይ ገረብ ቀለቤታቶም ፈቕዶም 
ትኽእል’ዶ፡ ከምኡ’ውን እቶም ጨናፍሮም 
ዝዓበይሉ ኣዒንቲ ዋሪ ረኽቦም 
ትኽእል’ዶ፧ ኣብ ዙርያኻ ካብ ኣግራብ 
ዝተሰርሑ ክትርእዮም ትኽእል ት እንታይ 
እዮም፧

ጽገ ዜሰጋግር ጀርዲን 

ክሎም እዞም ዕንባታት እዚኦም ምጽምጸን 
ጽገን ንኣናህብ፡ ጽንብላሊዓት፡ 
ምቲ ጨራሩ፡ ከምኡ’ውን ካልእ ጠቐምቲ 
ሓሳኹን የቕርቡ! ክንደይ ኣሰጋገርቲ ኣብዚ 
ክትርኢ ትኽእል፧

ናይ ቅርክሃ ገዛ 

ጨናፍር ቅርክሃ ፍሉይ ሰራውር ናይ 
ምዝርጋሕ ክእለት ኣለዎም፡ ስለዚ 
ም ቀልጢፎም ናይ ገዛእ ርእሶም ጨናፍር 
ዘለዎም ጒንዲ ገረብ ይኾኑ! ክንደይ ፍር 
ክትፈቅድ ትክእል፧

ናይ ምንክብላል ሳዕሪ 

እዚ ንቖልዑን ዓበይትን ኣብ ቁልቁለት 
ንኸንከባልሉን ክዘናግዑን ጽቡቕ ቦታ 
 ንጣብ ዝናብ፡ ሓደ ከውሒ፡ ወይ ጒንዲ 
ከምዝኾንካ ገይርካ ንርእስኻ ቊጸር ቲ 
ተንከባልለሉእዋን። ከመይ ይስምዓካ፧

ብኽብረትካ ናብቲ ክዮስክ ምለሰኒ! 

ኣብ ገዛ ክትገብሮም ንትኽእል ዘዘናግዑ ንጥፈታት 
ንምርካብ ንመርበብ ሬታና ርኣዮ፥




