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መዝናኛ
4ኛ ክፍል ሳምንት 14 Leveled



መጽሃፉን ከማንበባችሁ በፊት ቀጥሎ ለቀረቡት 

ጥያቄዎች ትክክለኛ መልሶችን ስጡ።

1. መዝናኛ ምንድን ነው?

2. የመዝናኛ ዓይነቶች ምን ምን ናቸው?

3. እናንተ ራሳችሁን እንዴት ታዝናናላችሁ?

የመምህራን ማስታወሻ

ይህ መጽሀፍ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የንባብ ክሂልን ለማሳደግ እና ልጆች 

ጥሩ የተዘጋጀ ነው። ተማሪዎች ይህንን መጽሀፍ ተጠቅመው የመናገር፣ የማዳመጥ፣ 

የማንበብና የመፃፍ ክሂሎቻቸውን እንዲያዳብሩ የወላጆች ና የመምህሮች እገዛና ክትትል 

እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። መምህሮች፣  በመጽሀፉ ውስጥ ያሉ ይዘቶችን በተገቢ መንገድና 

በትክክል በማንበብና በማስነበብ ድርሻችሁን ልታበረክቱ ይገባል። የተከበራችሁ 

መምህራን እና ሌሎች አጋዥ አንባቢዎች፣ ይህንን መጽሀፍ ለተማሪዎች ከማንበባችሁ 

በፊት በግላችሁ አንብቡና ሀሳቡን በመረዳት በቂ ዝግጅት አድርጉ። 
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ምዕራፍ አንድ፡ መዝናኛ ምንድን ነው?

ሰዎች በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ተሰማርተው የእለት 

ተእለት ክንዋኔዎችን ያከናውናሉ። በክንዋኔያቸው ሂደትም 

አእምሯቸውና አካላቸው እረፍት ይፈልጋሉ። ስለዚህ 

አእምሯቸውንና አካላቸውን ከነበረው ሁነት በማውጣት 

ራሳቸውን ዘና ማድረግ ይፈልጋል። በዚህም ምክንያት 

ራሳቸውን ለማስደሰት፣ የአእምሮ እርካታ ለማግኘትና 

አካላቸውንም ለማጠንከር የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን 

ያደርጋሉ፤ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሁነቶችን ይመለከታሉ፤ 

ያዳምጣሉ። እንደዚህ ዓይነቱ ሂደት መዝናኛ በመባል 

ይታወቃል። መዝናኛ ሰዎች ከተለመደው ተግባራቸው 

ወጣ ብለው አእምሯቸውን የሚያረኩበት፣ መንፈሳቸውን 

የሚያስደስቱበት፣ አካላቸውን የሚያጠነክሩበት፣ 

አብሮነታቸውን የሚያዳብሩበትና የተለያዩ ገቢዎች 

የሚያገኙበት ሁነት ሊሆን ይችላል።
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ምዕራፍ ሁለት፡ የመዝናኛ ዓይነቶች

የመዝናኛ ዓይነቶች በጣም ብዙ ናቸው። ነገርግን 

ከመከታተልና ከመሳተፍ አንፃር በሁለት ከፍሎ ማየት 

ይቻላል። ሰዎች በተለያዩ የመዝናኛ ቦታዎች በመገኘት 

የመዝናኛ ዓይነቶችን በመመልከትና በማዳመጥ ራሳቸውን 

ያዝናናሉ። ወይም ደግሞ በቀጥታ በተለያዩ የመዝናኛ 

ዓይነቶች በመሳተፍ ሊዝናኑ ይችላሉ። በዚህ ሁነት 

ራሳቸውን የሚያዝናኑ ሰዎች መንፈሳቸውን ያረካሉ፤ 

አካላቸውንም ያዳብራሉ።
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ሰዎች የእግር ኳስ፣ የመረብ ኳስ፣ የጠረጴዛ ኳስና የቅርጫት 

ኳስ በመጫወት ራሳቸውን ያዝናናሉ። ዋና በመዋኘት፣ ቀላል 

የአካል እንቅስቃሴዎችን በማድረግ፣ በመሮጥ፣ ከጓደኛ ጋር 

በመጫወት፣ በመዝፈን ወይም በመደነስ ሊዝናኑ ይችላሉ።  

በእንደዚህ ዓይነት መዝናኛዎች በቀጥታ በመሳተፍ 

የሚዝናኑበት መንገድ ራስን የማሳተፍ የመዝናናት ዓይነት 

በመባል ይታወቃል። ሌላው ደግሞ ሰዎች የተለያዩ የመዝናኛ 

ቦታዎችን በመጐብኘት፣ የተለያዩ ስፖርታዊ ውድድሮችን፣ 

ቲያትሮችን፣ ፊልሞችን በመመልከት፣ ወይም በማዳመጥ 

ራሳቸውን ያዝናናሉ። እነዚህም ሰዎች በመዝናኛዎች በቀጥታ 

ተሣትፎ ሳያደርጉ የሚዝናኑባቸው የመዝናኛ ዓይነቶች 

ናቸው። እነዚህ የመዝናኛ ዓይነቶችም የተለያዩ ታሪካዊ 

ቦታዎችንና ቅርሳቅርሶችን መጎብኘት፣ ሀገራትን መጎብኘትና 

ባጠቃላይ የቱሪስት መስህቦችን መጎብኘት ሊሆኑ ይችላሉ። 

ሰዎች እነዚህን የመዝናኛ ቦታዎች ሲጎበኙ ታሪኮችን በሚገባ 

ያውቃሉ። ተጨማሪ እውቀቶችንም ያገኛሉ። እንዲሁም 

የሀገራቸውን ምንነት ለሌሎች ለመግለጽ ትልቅ እድል 

ይፈጥርላቸዋል።
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ሰዎች በተለያዩ ባህላዊ ክብረበዓሎች ላይ በመገኘት 

የበዓሉ ተሣታፊ በመሆንም ራሳቸውን ያዝናናሉ። 

ለምሣሌ በትንሳኤ፣ በጥምቀት፣ በገና፣ በኢድአልፈጥርና 

በሌሎች በዓላት ሰዎች የእምነት ሥርዓታቸውን 

በማክበር ይደሰቱበታል፤ አብሮነታቸውን ያጠናክሩበታል፤ 

ማህበራዊ ግንኙነታቸውንም ያዳብሩበታል፣ በክብረበዓላቱ 

ወቅት ተነፋፍቀው የቆዩ ዘመድ አዝማዶች በመገናኘት 

ናፍቆታቸውን እየተወጡ ይጫወታሉ። በዚህ ጊዜም 

ራሳቸውን ያዝናናሉ።

በተጨማሪም የተለያዩ ሙዚቃዎችን በማዳመጥ መፃህፍትን 

በማንበብ የሚዝናኑም አሉ። ሰዎች እነዚህን የመዝናኛ 

ዓይነቶች በመጠቀም መንፈሳቸውን ማደስና ተጨማሪ 

እውቀት ማግኘት ይችላሉ። የመዝናናት ዓይነቶች የተለያዩ 

የመዝናኛ ቦታዎችን መጎብኘት፣ ስፖርታዊ ውድድሮችን 

መመልከት፣ ሙዚቃዎችን ማዳመጥ፣ መጽሃፍ ማንበብ 

ወይም የአካል እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ብቻ አይደለም። 

የተለያዩ ሥራዎችን በማከናወን ሰዎች ሊዝናኑ ይችላሉ። 

ለምሣሌ ሥነጽሁፎችን በመፃፍ፣ ሥዕሎችን በመሳል፣ 

አትክልትን በመንከባከብ ሊዝናኑ ይችላሉ።
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ምዕራፍ ሶስት፡ የመዝናኛ ጥቅም

የተለያዩ መዝናኛዎችን በመመልከት፣ በማዳመጥና በቀጥታ 

በመሣተፍ ብዙ ጥቅሞች ይገኛሉ። መንፈስን ማርካት፣ 

አካልን ማጠንከር፣ እውቀትን ማዳበር፣ አብሮነትን 

ማጠናከርና ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ አቅምን ማጎልበት 

ከመዝናኛ የሚገኙ ዋና ዋና ጥቅሞች ናቸው።

ሰዎች ሙዚቃዎችን በማዳመጥ፣ ቲያትሮችን በመመልከት፣ 

በባህላዊ ክብረበዓላት በመሣተፍ መንፈሳቸውን ያድሣሉ። 

ከጓደኞቻቸው ጋር በመጫወት፣ የተለያዩ ቦታዎችን 

በመጎብኘትም አእምሯቸውን ዘና ያደርጋሉ። እንዲሁም 

የተለያዩ ስፖርታዊ ውድድሮችን በመመልከትና 

በመጫወትም መንፈሳቸውን ያረካሉ። ሰዎች በዚህ ዓይነት 

መልኩ መንፈሳቸውን በሚያድሱበት ጊዜ ለዕለት ተዕለት 

ሥራዎቻቸው መነቃቃትን ይፈጥርላቸዋል። ደስተኞችና 

ጤነኞች ስለሚሆኑ ተግባራትንም በተቀላጠፈ መንገድ 

የመስራት እድል ይፈጥርላቸዋል።
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ሰዎች የተለያዩ የመዝናኛ ዓይነቶችን በመጠቀም 

መንፈሳቸውን ማርካት ብቻ ሳይሆን አካላቸውንም 

ያዳብራሉ። ለምሣሌ የአካል እንቅስቃሴዎችን በሚያደርጉበት 

ጊዜ የሰውነት ክፍሎቻቸው ስለሚጠነክሩ ሥራዎችን 

ለመሥራት በቂ ጉልበት ያገኛሉ። ለተለያዩ በሽታዎችም 

አይጋለጡም። የስኳር በሽታ፣ የደም ግፊት፣ በሰውነታቸው 

ውስጥም የስብ ክምችት (የኮሊስትሮል) በሽታ አይዛቸውም። 

ለበሽታዎቹ የተጋለጡ ቢሆኑም እንኳ በመዝናኛ መልኩ 

የሰውነት እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ከበሽታቸው ሊፈወሱ 

ይችላሉ።

ሰዎች መጻህፍትን በማንበብ ራሳቸውን ሊያዝናኑ ይችላሉ። 

በተለይ የልብወለድ መጻህፍትን ማንበብ አእምሮን ዘና 

ለማድረግ አቅም አላቸው። አንባቢዎች አእምሯቸውን 

እያዝናኑ ከገፀባህርያት ጋር በሚያደርጉት መስተጋብር 

እውቀታቸውን ያዳብራሉ፤ በሥነምግባርም ይታነፃሉ። 

በተጨማሪም ሙዚቃዎችን በማዳመጥ ቲያትሮችንና 

ፊልሞችን በመመልከት መንፈሳቸውን በማደስ ከመዝናኛዎቹ 

ብዙ የእውቀት ግብአቶችን በማግኘት ክሂሎቻቸውን 

ያዳብራሉ።
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በተለያዩ መዝናኛዎች በመጠቀም ራስን ማዝናናት መቻል 

አብሮነትንም ያዳብራል። ሰዎች በተናጠልም በቡድንም ሆነው 

ሊዝናኑ ይችላሉ። ነገርግን በሚዝናኑበት ቦታ ሁሉ ከሌሎች 

መሠል ሰዎች ጋር ይገናኛሉ። አብረው ለመጫወትና 

ገጠመኞቻቸውን ለመጋራት፣ ጊዜያቸውን በጋራ ለማሳለፍ 

እድል ያገኛሉ። ከዚህ በፊት ተገናኝተው የማያውቁ ሰዎችም 

ሊተዋወቁና ጓደኝነት ሊመሠርቱ ይችላሉ።

ይህ ሁኔታ ደግሞ የመዝናኛ ጊዜያቸውን እንዲናፍቁና 

ደስተኛ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። በመዝናኛ ቦታ ባጋጣሚ 

የተዋወቁ ሰዎች አብሮነታቸውን በማዳበር በሌሎች 

ደስታዎችና ችግሮች እንዲገናኙ እድል ይፈጥርላቸዋል። 

እንዲተሳሰቡ፣ እንዲረዳዱና ሃሣባቸውን እንዲካፈሉ 

ያግዛቸዋል። ልምዳቸውንም በማጋራት መንፈሳዊና ማህበራዊ 

እሴቶቻቸውን እንዲያዳብሩ ሰፊ እድል ይፈጥርላቸዋል። 

በዚህ ዓይነት አጋጣሚ የተገናኙ ሰዎች ያለፈ ታሪካቸውን 

ለሌሎች በማጋራትና የሌሎችንም ታሪክ በማዳመጥ 

ለወደፊት ህይወታቸው ሊጠቅሙ የሚችሉ መሠረታዊ 

ነገሮችንም ሊገነዘቡ ይችላሉ።
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መዝናኛ፣ ከላይ የተጠቀሱትን ጥቅሞች ብቻ የሚያስገኝ 

አይደለም። በመዝናኛዎች መጠቀምና መዝናኛዎችን ለሰዎች 

ማመቻቸትም ገቢ በማስገኘት ትልቅ ጥቅም ይሰጣል። 

ለምሣሌ ሰዎች የእግር ኳስ ጨዋታን በመመልከት 

ለመዝናናት ወደኳስ ሜዳ ሊሄዱ ይችላሉ። የእግር ኳሱንም 

በማየት ለመዝናናት የተወሰነ ገንዘብ ይከፍላሉ። ቱሪስቶች 

የተለያዩ ታሪካዊ መስህቦችን ለመጎብኘት ወደቦታው ይሄዳሉ።

ጉብኝቱንም በማከናወን ለመዝናናት ገንዘብ ይከፍላሉ። 

እንዲሁም በተለያዩ አጋጣሚዎች ሰዎች ለመዝናናት 

ወደሆቴሎች ይገቡና የተለያዩ ምግቦችንና መጠጦችን 

ይጠቀማሉ። ይህም ለሆቴል ባለቤቶች የገቢ ምንጭ 

ያስገኛል። እንዲሁም በከተሞች አካባቢ የተያለያዩ 

ፊልሞችንና ቲያትሮችን ለመመልከት ወደቲያትርና ፊልም 

ቤቶች የሚገቡ ሰዎች ለፊልምና ለቲያትር አዘጋጆችና 

አመቻቾች ገቢ ያስገኛሉ። በተለያዩ የስፖርት ማሰልጠኛዎች 

በመግባት የሰውነት እንቅስቃሴ በማድረግ ራሳቸውን 

የሚያዝናኑ ሰዎችም የገቢ ምንጭነታቸው የላቀ ነው።
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ምዕራፍ አራት፡ ክልላዊ የመዝናኛ ቦታዎች

በአማራ ክልል የተለያዩ የመዝናኛ ቦታዎች አሉ። የፋሲል 

ግንብንና የላሊበላ ውቅር አቢያተክርስቲያንን መጎብኘት ትልቅ 

የመንፈስ እርካታ ይሰጣል። ታሪክን ወደኋላ ተመልሰን 

እንድንቃኝና እንድናደንቅ ያስችሉናል። የጣና ሃይቅንና 

በጣና ሀይቅ ዙሪያ ያሉ ገዳማትን በመጎብኘትም ሀገራችንን 

እንድናውቅ፣ ታሪካችንን እንድንገነዘብ ትልቅ ዕድል ይሰጣል።

በአማራ ክልል የቱሪስቶች መስህብ ከሆኑት ከተማዎች 

አንዷ ባህር ዳር ናት። ባህር ዳር በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ 

የምትገኝ ሲሆን የአማራ ክልል ዋና ከተማ ናት። ባህር 

ዳርና በዙሪያዋ የሚገኙት የጣና ሃይቅና የጥቁር አባይ 

ወንዝ ለቱሪስት መስህብነት ትልቅ ፋይዳ አላቸው። ከተማዋ 

ልብን በሚሰርቁና እጅግ በተዋቡ የዛፍ ዓይነቶች፣ አበባዎች፣ 

አትክልትና ፍራፍሬዎች የታጠረች ናት።
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ከተማዋ ከአዲስ አበባ በ578 ኪ.ሜ አካባቢ ርቀት ላይ 

የምትገኝ ሲሆን፣ ከባህር ወለል በላይ ወደ1800 ሜትር 

ከፍታ አላት። ባህር ዳር ሞቃታማ የአየር ንብረት ያላት 

ከተማ ስትሆን ሰዎች ለመኖሪያነትና ለመዝናኛነት 

የሚመርጧት ውብ ከተማ ናት። በክረምት ወራት የአባይን 

ፏፏቴ አወራረድ ለማየት የሚመጡ ቱሪስቶች በጣም ብዙ 

ናቸው። እነዚህ ቱሪስቶች ዋናው ዓላማቸው ፏፏቴውን 

በማየት መደሰት ቢሆንም ሌሎችን የቱሪስት መስህቦችንም 

በመጎብኘት ጥሩ ጊዜ ያሳልፋሉ።

የጥቁር አባይ ምንጭ የሆነው የጣና ሀይቅ ከሰኔ 

እስከመስከረም ድረስ ከፍተኛ ሃይል ይኖረዋል። በእነዚህ 

ጊዜያት ፏፏቴውን የሚጎበኙ ሰዎች የፏፏቴውን አወራረድ 

በመመልከት ልዩ የመንፈስ እርካታ ያገኛሉ። ፏፏቴውን 

ከሩቅ ሆነው ሲመለከቱት የውሃው ፍንጣቂ በፊት ላይ 

ስለሚያርፍ ሰውነትን ቀዝቀዝ ያደርጋል።
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በፏፏቴው ሥር የሚታየው ቀስተዳመና በተለያዩ ቀለማት 

አሸብርቆና ደጋን መሰል ቅርፅ ይዞ ሲታይ ልብን ይማርካል። 

ጎብኚዎች ወደአባይ ፏፏቴ ሲሄዱ በመኪናና በጀልባ ይጓዛሉ። 

የጀልባ ጉዟቸው በጣም ጥቂት ጊዜያትን ቢወስድም ወንዙን 

በጀልባ ማቋረጥ ትልቅ ደስታን ይፈጥራል። እንዲሁም 

በአባይ ፏፏቴ አጠገብ ባለው ድልድይም መሻገር በጣም 

ያስደስታል። 

በተለይ የአባይ ፏፏቴን ለማየት ከጢስ አባይ ከተማ 

ተነስተው በእግራቸው የሚሄዱ ሰዎች ድልድዩን ማቋረጥ 

የግድ ይሆንባቸዋል። ድልድዩ በጣም ረዥም ከመሆኑ 

የተነሳ ሰዎች ሲሄዱበት የመንቀሳቀስ ባህርይ ይታይበታል። 

ነገርግን እጅግ ጠንካራና ከብረት የተሰራ በመሆኑ ምንም 

አያስፈራም። አንዳንድ ሰዎች ግን ድልድዩን ለመሻገር 

ይፈራሉ። ሌሎች ሰዎች ሲሻገሩ ሲያዩ ደግሞ ፍርሃታቸውን 

ያስወግዱና ያለምንም ችግር ድልድዩን ይሻገራሉ። ይህም 

ሁነት በውስጣቸው የአሸናፊነትን መንፈስ ያላብሳቸውና 

በጣም ይደሰታሉ።
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ሌሎች በአማራ ክልል የሚገኙ የመዝናኛ ቦታዎች ደግሞ 

የራስ ዳሽን ተራራና የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርኮች 

ናቸው። እነዚህን የመዝናኛ ቦታዎች የሃገር ውስጥም 

ሆኑ የውጪ ጎብኚዎች ይጎበኟቸዋል። በመዝናኛ ቦታዎቹ 

የተለያዩ እንስሳትና እፅዋት ይገኛሉ። በተለይ በኢትዮጵያ 

ብቻ የሚገኘውን ብርቅዬ እንስሳ “ዋልያ”ን ለመጎብኘት እድል 

ያገኛሉ። ዋልያ ጠቆር ያለ ቡናማ መልክ ያለው የዱር 

እንስሳ ነው።

የዋልያ ቀንዶች ረዘም ብለው ግማሽ ክብ ቅርፅ ያላቸው 

ናቸው። የቀንዶቹ አፈጣጠር ከሥር ወፈር ያሉ ሲሆኑ 

ወደጫፍ ደግሞ የሾለ ቅርፅ ያላቸው ናቸው። ቀንዶቹ 

ከሥር እስከጫፍ ድረስ በተወሰነ ርቀት ላይ ክርክር ያላቸው 

ሲሆን እጅግ ማራኪ ናቸው። የፊት እግሮቹም በነጫጭ 

ቀለማት የተሸለሙ፣ ከአገጩ ላይ ሪዝ መሠል ፀጉር ያለው 

ሲሆን ጅራቱም አጭር ነው። ዋልያ ከደረቱ ሞላና ፈርጠም 

ያለ ሰውነት ያለው ብርቅዬ እንስሳ በመሆኑ ሰዎች የዱር 

እንስሳውን ለማየት በጣም ይጓጓሉ።
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ሰዎች ከክብረበዓላት መካከል አንዱ የሆነውንና በቅርስነት 

መዝገብ የተመዘገበውን የመስቀል ደመራ ሥነሥርዓት 

አከባበርን በመጎብኘት በጣም ይዝናናሉ። እንደኢትዮጵያ 

ዘመን አቆጣጠር ሁልጊዜ በየዓመቱ መስከረም አስራ ሰባት 

ቀን የመስቀል ደመራ ይከበራል። በዚህ ቀን እጅግ ብዙ 

ሰዎች ወደክብረበዓሉ ቦታ በመሄድ የበዓሉን ሥነሥርዓት 

ይከታተላሉ። ደመራው ከብዙ እርጥብና ደረቅ እንጨቶች 

የሚደመር ሲሆን የሶስት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ነው።

ደመራውን ለመደመር በቅድሚያ በመካከል ላይ አንደቋሚ 

የሚያገለግል ረዥም የምሰሶ እንጨት ይተከላል። ከዚያም 

ዙሪያውን እንጨቶችንና ችቦዎችን በማቆም ይሠራል። 

የመስቀል ቅርፅ ያለው የአደይ አበባ ጉንጉን ይጎነጎንና 

በምሰሶው አናት ላይ ይታሰራል። ከዚያም በታወቁ የእምነቱ 

ተከታይ አባቶች ደመራው ይለኮስና ሰዎች ዙሪያውን እየዞሩ 

በመጨፈርና እውን የሆነውን ትርኢት በማየት ይዝናናሉ።
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በኦሮሞ ብሄረሰብ አስተዳደር ውስጥ በከሚሴ ከሚገኙት 

መስጊዶች አንዱ ጥሩሲና በመባል ይታወቃል። ይህ 

መስጊድ ከከሚሴ ከተማ ትንሽ ወጣ ብሎ ይገኛል። መስጊዱ 

የእስልምና እምነት ተከታዮች የሚኖሩበት ቦታ ሲሆን በዚህ 

የእስልምና እምነት ተከታዮች መኖሪያ መስጊድ የእምነቱ 

ተከታይ ወንዶችና ሴቶች ይገኛሉ። መስጊዱ በትላልቅ 

እንጨቶችና የሣር ጎጆዎች የተሰራ ሲሆን የእስልምና 

እምነት ሥርዓት የሚከወንበት ቦታ ነው። 

ይህንን የእምነት ቦታ የእስልምና እምነት ተከታዮችና 

ሌሎችም ሰዎች ሊጎበኙት ይችላሉ። በተለይ የእስልምና 

እምነት ተከታዮች በመውሊድ በዓል ጊዜ በቦታው እየተገኙ 

በቦታው የሚኖሩ የእምነቱ ተከታዮችን ይጎበኛሉ። በዚህም 

ትልቅ የመንፈስ እርካታ ያገኛሉ።
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ምዕራፍ አምስት፡ ማጠቃለያ

ባጠቃላይ መዝናኛ፣ ሰዎች የእለት ተእለት ክንዋኔያቸውን 

ካከናወኑ በኋላ መንፈሳቸውን ለማደስ፣ አካላቸውን 

ለማጠንከር፣ አብሮነታቸውን ለማዳበርና እግረመንገዳቸውንም 

የተለያዩ እውቀቶችን ለማግኘት የሚጠቀሙበት ሁነት ነው። 

የመዝናኛ ዓይነቶችን በሁለት መልኩ ከፍሎ ማየት ይችላል። 

አንደኛው በቀጥታ በመዝናኛው መሣተፍና ራስን ማዝናናት 

ሲሆን ሌላው ደግሞ ሌሎች የመዝናኛ ምንጮችን/ሁነቶችን 

በመመልከትና በማዳመጥ መዝናናት ነው።
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ራስን በማሳተፍ የሚዝናኑባቸው የመዝናኛ ዓይነቶች 

የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ፣ መጽሃፍ ማንበብ፣ 

አትክልትን መኮትኮትና ውሃ ማጠጣት ሊሆኑ ይችላሉ። 

እንዲሁም በተለያዩ ክብረበዓላት ላይ በመሳተፍ መዝፈን፣ 

ወይም ስሜትን መግለፅና የመሳሰሉት ራስን በማሳተፍ 

የሚዝናኑባቸው ናቸው። 

ሌሎችን በመመልከት ለመዝናናት የሚያስችሉ ሁነቶች 

ደግሞ የእግር ኳስ ጨዋታን መመልከት፣ ታሪካዊ 

ቦታዎችንና ቅርሶችን መጎብኘትና የመሳሰሉት ናቸው። 

በተለያዩ መዝናኛዎች መሳተፍ የመንፈስ፣ የአካል፣ 

የማህበራዊና የኢኮኖሚ እሴቶችን በማሳደግ በፍቅር የተሞላ 

ጤንነትን መጐናፀፍ ይቻላል።
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በምንባቡ መሠረት ቀጥሎ ለቀረቡት ጥያቄዎች ትክክለኛ 

መልሶችን ስጡ።

1. የመዝናኛ ዓይነቶች ምን ምን ናቸው?

2. ሰዎች በመዝናናታቸው የሚያገኟቸው ፋይዳዎች ወይም 

ጥቅሞች ምን ምን ናቸው?

3. ሰዎች በመዝናናት ሂደታቸው አብሮነታቸውን እንዴት 

ያዳብራሉ?

4. በመዝናኛ ቦታዎች የተለያዩ ገቢዎችን ለማግኘት 

የሚያስችሉ ግብአቶች ምን ምን ናቸው?

5. በእናንተ አካባቢ ምን ዓይነት መዝናኛዎች አሉ? 

ሰዎችንስ በምን ዓይነት መልኩ የሚያዝናኑ 

ይመስላችኋል?






