piɔ̈i në cildu në mɛɛthic
Yeŋö ye ya pol? Pol de mïïth ee kë ye cak

kenë kek kuke kë thiekic arëëtic në biän de

piɔ̈iden kunë cildenic ku nyïny de bë rɔt nyic

yen yeŋa. Ku pol anɔŋ aker kuɔ̈tic, ku ke rɔt
loi në dhɔ̈ɔl̈ wääc arëëtic, ye pol baai kanë në
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Ba pol ku ba lɔ kë yïn

tiɔ̈ɔr̈ ic, ye yic nɔŋ raan tök ka kɔc juïc, ye pol

piɛth ka pol lɔ yiɛ̈ŋ, keka tɔ̈ ke nɔŋ yic kë ye
meth tak ku ye kɔc tɔ̈ thïn leec në kam polë

kek, ye yic nɔŋ tɛ̈k ku bë kek ya yïɛn ariöp ku
miɛth de piɔ̈u.

Cäär cenë cɔ̈ɔr̈ në pinynom ëbɛ̈n ee yen

nyuɔth cë man adɛ̈ ke mïïth aye piɔ̈i ku cilkɛ̈
apiɛth të yenë kek nɔŋ ajuɛr de pol lɔgɔk yenë
kek tɔ̈ thïn ku yekɛ̈ pol në biän de kë nyickɛ̈.

Dupiööc ku makɛ̈ɛr̈ lil ke thoŋ man ye lui kënë
mïïth në gɔ̈c de kuɛ̈nden në mɛɛthic; cït man

de thukul de mïthii (Kindergarten) ka ɣään
yenëke mïïth mik thïn (childcare), ka bɛ̈ɛï
yenë ke mïïth muk thïn kanë thɛɛk yenë ke
mïïth muk ke thɛɛk ke thukul cë thök, ku jɔl

Ba pol ku ba lɔ kë yïn piɔ̈i

“Pol ee mïïth yiɛ̈n nomlääu lëu benë kek nɔŋ
ka nyickɛ̈ kek në cildenic, ku yekɛ̈ cak, tɛ̈kkɛ̈
ku ye kɛ̈ŋ nyiɛi muk. Pol anɔŋ riɛr ku kuɔny
ye yiɛ̈n mïïth ku lëu benë kek ya thïïc, ku
yekɛ̈ ka cë röth wuɔ̈c luk ku ye tɔ̈ ëë ke tɛ̈k
apiɛth. Pol ee miith cɔk cil apiɛth ku yekɛ̈ dït
kenë tɛ̈ŋ piɛth man ye kë gäm ŋɔ̈th benë kek
këdɛ̈ nyic ku bïk piɔ̈i.” (EYLF, 2009 p. 15)
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ya ajuiir cë kek loi agɔkɛ̈ raan kɔr kek ya

ŋɔ̈ɔẗ h ba tïŋ ee yic nɔŋ: Thuur, bë meth

nɔŋ ajuïïr kuɔ̈tic ke pol ku ye kek loi në

ɣään ɣör ka bë kek nuɛt në adök, kunë

lëu piɔ̈u ku muŋ de mɛnhde. Dupiööc aye

biän de kë nyic meth në luɔi kunë në ɣään
lääu ke pol, man lëu meth bë cath kë cën
riɔ̈c në kam de biän thïn kenë biän bëyic.

Dupiööc në londenic kedhia aye piɔ̈ c në

piöc wääcic ku yekɛ̈ nɔŋ ajuiir ke piɔ̈c
wääc ëya ke ye biän de kuɔny de mïïth

kedhia në thukulic ku bik cil apiɛth në
kuɛ̈ndenic, bik kɛ̈ŋ nyic, bïk ya thïïc ku

bïk nɔŋ kë nhiärkɛ̈ pinyden ku kɔc ye yök

kenë kek. Në kam yenë meth pol keka nɔŋ

ka ye kek tak, ku ye rɔt dhom, bë thööŋ,
bë cak, bë këdɛ̈ kuany cök, bë jam,bë

thïïc, bë leŋ, bë piŋ, ku tɛ̈k, ku yekëdɛ̈ yök
në ye guɔ̈p, ye kɛ̈ŋ jak ku ye ŋöör. Pol ee

tɔ̈ ke nɔŋic jam, luk ku cäär de kë cë riäk,

nɔŋ werek ye kek tɛɛm ku bë ke ciɛ̈c në
werek yek bɛɛr dhuk kɔ̈th në luɔiden, ku

yekɛ̈ yïïk në kuur, kanë luuŋken ke pol,
athöör de wël cë kek liääp, pol wääcic

yenë meth rɔt nyiɔl, bïk weec në tiɔp ku

bïï cuïc, bïk thuur në ke ciin, në thät ya
thɔ̈ɔŋ̈ ëë pol në liɛtic, ku pol në tiɔ̈p nuëkic
kunë liɛtic, bik pol në weet, bïk ya lui në

maany, bïk ceŋ në aläth, në ka cë kek cuïc,

ka cë thuur, bïk yuup, bïk diɛ̈r, bïk ket, bïk
yith, bïk yöt, bïk kat, yekɛ̈ yöt në nai/dau,

bïk piŋ në juɛ̈r de akölkööl, kuɛ̈n de
akölkööl në thoŋ de Leglith kunë thook

kɔ̈k pei, pol në ka ye kek thɔ̈ɔŋ̈ , kuɛ̈n de

buɔ̈k cë gɔ̈ɔr̈ , pol në piu yic, puɔ̈r de dom
ku jɔl ya kɔ̈k juïc ye kek loi.

ka lui në kë tök thok ka nɔŋ kë riɛ̈k, bë ka

Pol ee töŋ de ka thiekic të nɔŋ mïïth

thïn. Ku ka benë raan kek piɔ̈i bë rɔt nyic

ku yekɛ̈ thɔ̈ɔŋ̈ ku yekɛ̈ dhiac ëë ke cil ku

jöt them ku yr kɛ̈ŋ tïŋ të yenë kek röth luɔi

Ba pol ku ba lɔ kë yïn piɔ̈i

yen yeŋa ku yekɛ̈ piöi në lööŋ ke pol, ku

yekɛ̈ määthden gɔl ëtɛ̈n, ku ye nɔŋ ciɛŋ

piɛth yekɛ̈ yiɛ̈k nhial ku yekɛ̈ nɔŋ ŋɔ̈th
tënɔŋ thiäk ke kek, ye dupiööcken ka

mïïthye pol kenë kek. Pol ee mïïth yiɛ̈n
nomlääu ben ya pol ku ye piɔ̈u miɛt në köl
de kë piɛth, ku ye daai në kë piɛth bë yök

tueŋ, në yuïkic ka tiɛ̈mde, në awäny cë loi,
ke loi, ku ye lëk jöt cë yök dhil në them ka

nyïny cë piɔ̈ɔc̈ , ku ye nɔŋ tɛ̈ŋ de kë bë luel

kedhia, ee kek kuɔny bïk piny ceŋ ya caar
ye raan de kek nɔŋ akeer ben rɔt nyic
apiɛth. Alëu mïïth bïk nhiar bïk ya pol ke
pɛ̈i në thɛɛk kɔ̈k, aye ke nhiar bë raan pol

në mɛnh töŋ ye määthde ka mïïth kerou ku

yekɛ̈ tak bïk pol eeke lik ka juïckɛ̈ ëë ke
ye mïïth kedhia. Pol de mïïth alëu bë yic

nɔŋ awuɔ̈u ka bë yic ciɛ̈n awuɔ̈c në thɛɛk
kɔ̈k, ka bë lɔyiɛ̈ŋ ka bë ya kë dït arëëtic.

Pol atɔ̈ ke ye miith yiɛ̈n nomlääu ku cil de

ku ye kör në nyïny jöt ku kë bë loi athɛɛr.

guɔ̈p ku ye mïïth yiɛ̈n ŋɔ̈th, riɛr de piɔ̈u ku

Pol në biänthïn ku pol në tiɔ̈ɔr̈ ic ke ye

kaken ya caar ku loikɛ̈ kek apiɛth.

ajuɛ̈ɛr̈ de dupiööc ke ye biän de kë ye

yekɛ̈ aŋokken yïïk ku ye mïïthkuɔny bïk

loi ëbɛ̈n kan takic të cenë ke ye kan caar.

Cë man, bë rɔt dhoom ke thal cɛ̈m ka ke

nyooth të kɔɔrë meth bë nɔŋ kë bë
nyuɔ̈th yen.

muk meth; ka bë rɔt loi ke ye lathkëër de

Na ye yen cïï mïïth tak bïk pol, ke ka nɔŋ

ka thuuk. Yekakɛ̈ aye mïïth piɔ̈ɔc̈ ku ye

pïïrden ku bïk kɛ̈ŋ nyic në nyïny bïï kɔc

në dhɔ̈ɔl̈ wääc arëëtic në baai baŋ ceŋkɛ̈.

kuɔny bïk ya rëër ë ke pial guup, yekɛ̈

Ajuɛ̈r de piɔ̈c cë juiir ku lëk de nyïc ku luɔi

ku thööŋ de nom. Cë man, adɛ̈ ke mïïth

gël de mac, ke ye akëm; ka ke ye raan ɣɔc

lööŋ ye kek tääu bë kek ya gël në biän de

kek cɔk nyic ka wääc ku të yekɛ̈ luɔ̈I röth

kɔ̈k ya nyic. Lööŋ cë kek tääu aye mïïth

nyïïn tïït në röth ku yekɛ̈ nɔŋ ceŋ de tëk

de kë bïï nyic aŋot ëë ke kën guɔ gɔl alëu

alëu bïk lööŋ tääu bë ya nyinde ya tiit të

në ka bïk kek tak, bïk kat, ka bïk ya lui në

nomlääu benë kek bïïk lööŋken ya loi ku

bë kek yiɛ̈n thiäŋ de piɔ̈u benë dac dhäär
ka cë kek kɔɔr kek ku yekɛ̈ röth tïŋ ke cën

kë lëukɛ̈. Bë meth piɔ̈c në biän de pol alëu
bë mïïth kuɔny bïk piɔ̈cden kukë cïïk nyic

bïï ya thɔ̈ɔŋ̈ ku yekɛ̈ nɔŋ ŋɔ̈th në nyïïc ku
këriɛ̈ɛc̈ loikɛ ëbɛ̈n yekɛ̈ dhil në them ku
bïk ya nɔŋ nyïny wääcic kuka loikɛ̈ kek.

Na jɛ̈l mïïth në ajuɛr de thukul de mïïthii

pole kek në alɛŋlɛŋ. Ku ke miïth yïɛn
yekɛ̈ nyiɛi tak ku yekɛ̈ kë cë wääc nyiɛ̈i
luk, yekɛ̈ jam piɔ̈c ku yekɛ̈ piɔ̈c në ceŋ de

rëër në tök ku bïk kuɛ̈n de nambaai ya
nyic kuɛ̈n de thook. Lööŋ akɔr bë kek ya
cɔk kɔ̈c yic arëëtic ku bïk röth ya lëu

kenë runken në biän de cilden agokɛ̈ kek
ya piŋ të kuënë kek.

Kunë kam de pol, ke mïïth aye cil kenë

mat kenë piɔ̈c ku bïk jäl gɔl në ajuɛr piɛth

tak ke piɛth kenë kek. Cë man, na wɛ̈ɛl̈ ë

de piɔ̈ɔc̈ de thukul cë juïr.

Dupiööc ye piɔ̈ɔc̈ në thukuul ke mïïth

kor aye nɔŋ ajuiir wääc ku dhɔ̈ɔl̈ juic

yenë kek ke piɔ̈ɔc̈ . Ee nɔŋ ajuɛr de ka ye
kek nyuɔth të cenë mïïthkuɔ lɔ, man ye
ya ajuɛr lɔcök, ka cïït man de kët ku

diɛ̈r, akölkööl ku jam. Ku biänditdɛ̈

nyïny de kë kɔrkɛ̈ ku në dhöl piɛth yekɛ̈
pïu në liɛtic, ke pïu abë liɛt kek joc agut cë
bïk dëu ku cïn pïu ber tɔ̈, ku jɔl pïi däc cë
döŋ ke nïïm kuɔ̈t. Mïïth alëu bik ɣään

duuk ke pïu ya kuet ku tïŋ të ciɛ̈th ke thïn.
Ku ye ajuɛrë ku daai cït yekënë alëu bë

meth gäm nomlääu ben bën ya makɛ̈lil ke
në mɛɛth ka thaany të cen dït.

dhiac në akɔ̈lic, ke mïïth aye ke puɔ̈l bë

Na ye daai në mɛnhdu në nïïn yen ke pol,

ŋɛk tak në kë kɔr bë loi ku bë pol në ŋö,

ke ka ye tɔ̈ ëë tɛ̈n nyïïn të pol kek, në

Dupiööc are nɔŋ ajuɛr de kuɔny ku

kek ŋɛ̈I bilk u jɔl ya kë bë nyic në piŋnom.

ku ye kam yïndë lëu ben pol në ye polë.

daaiden, pïŋ, kë bïk jak ka ye kë bë raan de

Ba pol ku ba lɔ kë yïn piɔ̈i

ku bïk thukul jäl gɔc në Përaimerï, keka ye
röth jɔt ëë ke cë nɔŋ mei në ajuɛr de pol
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Mïïth aye nɔŋ ajuɛr yenë kek keriɛ̈ɛc̈ yekɛ̈

në nyindhia, bë kɛ̈ŋ ya thɛm, bë piɔ̈c ku ye kek
käär, ka cïït yiith ayekɛ̈ them në guupken bïk

ɣet të mec nhial, bïk pol në thuur ka cuɛ̈i, bik

alɛ̈thken ya tääu kë pɛi, bïk ya thɔ̈ɔŋ̈ në tëk në

ɣään kor, bïk ya teem në magath kepɛ̈c, bïk ya
yöt ke pɛ̈I ka bïk röth ya pïk ke pɛ̈i në tiim de

alɛŋlɛŋ kɔ̈u. Ku nyïc de ye kakɛ̈ ye kë kor ka

dït anɔŋ kë piɛ̈th ye yiɛ̈n meth, kɔc ke meth ku

jɔl ya akutnom de dupiööc man ye yen kuɔny
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Mïïth alëu benë raan ke kë thɛɛr ya dhuɔ̈kpiny

në piɔ̈ɔc̈

Pol atɔ̈ ke ye mïïth yiɛ̈n nomlääu lëu bënë kek

ya jam apiɛth ku yekɛ̈ thïïc. Bik nyiɛi cil ku bïk

cïk nyic ya käär kenë wël cïïk kek nyic ke ye
piööc de thok, kuɛ̈n, ku gäär de nambaai ku

piöc në ciɛŋ. Kunë polic, ke mïïth aye piɔ̈c në
jam ku yekɛ̈ piöc në ceŋ kenë kɔc kɔ̈k.

Ba pol ku ba lɔ kë yïn piɔ̈i
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