Tanken med denne amharisk/dansk pegebog er, at den skal være til hjælp i en overgangsfase, indtil barnet lærer dansk. Især med større børn, tænker vi, det er smart at kunne nogle af de mest basale ord og
vendinger på amharisk, samt at vi har nogle billeder til at støtte kommunikationen.
Bogen indledes med billeder til at fortælle børnene om deres nye navne og om rejsen til Danmark. Derefter
kommer ting/situationer i hjemmet. Vi har til billederne brugt ting fra vores eget hjem, så det er ting
børnene helt konkret kan genkende i deres nye hjem. I kan enten bruge bogen, som den er. Evt kun bruge
udvalgte sider af den, eller I kan printe bogen og selv sætte lignende billeder ind af jeres egen bil, seng...
Bagerst i bogen er der en liste over ord og veninger, der ikke lige var så lette at tage billeder af. Det er måske endda nogle af de vigtigste vendinger til at skabe tryghed. Til sidst står der lidt om udtalen.
Bogen er dels blevet til ved hjælp af ordlister, oversættelse af ord, vi ønskede at kende og endelig de ord, vi
lærte under vores 1½ måneds ophold i Addis, da vi hentede vores tre børn på 1, 4 og 5 år. Flere af de ord,
vi bruger her, er ord, som vores børn har lært os. Vi vil derfor gerne understrege, at I i bogen ikke finder et
korrekt amharisk - men derimod børnesprog.
Bogen er sat op, så den (bortset fra denne side) passer til at blive skåret over efter print til A5-størrelse.
Man kan købe A5 plastiklommer og A5 ringbind/plastmapper.
Og så vil jeg sige tusind tak til LotteC fra Adoptionzone.dk for oversættelse at rigtig mange ord og vendinger.
Skulle du have spørgsmål, kommentarer eller andet, er du velkommen til at kontakte mig på itranholm@
hotmail.com. Held og lykke med bogen. Jeg håber, den kan bruges.
Venlig hilsen
Irene Tranholm-Mikkelsen

Barnets/ børnenes navn(e)

Indsæt billede af
barnet/børnene

Wondem = bror
Ehyt = søster
Abat(abatji) = far (min far)
Enat/mama (mamaje) =
mor (min mor)

Indsæt billede af jer selv

Mekina = bil

ayat = bedsteforældre
akyst = tante
agot = onkel
akist lidj = fætter
Akist setelidj =kusine
Wædag = ven

Airoplan = fly
billede af dem, der henter i
lufthavnen.

Mekina = bil

Bet = hjem/hus

Ye lidj mekina
wember =
børne-bil-stol
(autostol)

Bango/djibe djib = bad
Samuna = sæbe
Fota = håndklæde

Messtawot = spejl
Qonjo = smuk
Samuna = sæbe
Wuha = vand

Ye Tirs berush
= tandbørste

Schintebet = toilet
Schinti (sjinti) = tisse
Kakka = lave stort, snavset

Wuha = vand

(I Addis siger de ofte ’highland’
om mineralvand og ’ambo’ om
danskevand)

Temash (f)/temah (m)
= er du tørstig?

Dabbo = brød
Muz = banan
Beskut = kiks
Rabesh (f)/rabeh (m)
= er du sulten?

Kukumber = agurk
Karot = gulerod
Dennetj = kartofler
Ruz = ris
Appel = æble
Wein = druer
Byrtukan = appelsin

Qurs = morgenmad
Mesa = frokost
Erat = aftensmad
Genfo = grød
Wetet = mælk
Bertjiqo = glas
Chëmaqæ =juice

tuto eller tito =
sut og sutteflaske

Sahën = tallerken
Kubaya = plastik eller blik kop
(sini = kop)
Billawa = kniv
Shuka = gaffel

Suri = bukser
T-shirt = T-shirt
Kalsi = strømper

Pant = underbukser
Kalsi = strømper

Qemiz = kjole

Qot = jakke
Tjamma = sko
Shurab = sweater
Beredesh(f)/beredeh (m)
= fryser du?

Alga =seng
Deb = bamse
Mebrat = lys/lampe
Dekemesh (f)/dekemeh (m)
= er du træt?
Dehna deri (f)/dehna der (m)
=godnat

Wereqet = papir
Krayon = farver
Mekez = saks

Therepéza - bord
Wember - stol

Mezmur =
sang
Mezemer =
synge

Kwas = bold

Djuwa =
gynge
Djuwa djuwe =
gynggang

Metzehaf
= bog

A ndre

ny ttige ord og vendinger

Tenastalin - goddag / hej
Chao-chao - farvel
Ischí (udtale isji) - ok eller ja
Aw – ja
Aj- nej
Yellem – nej –har vi ikke/findes ikke
Mënalbat - måske
Gobez - godt (eller det var fint)
Joel gobez - godt Joel.
Konjo = smuk, flot, godt
Konjolidj = smukke barn
Konjono = det er flot, smager godt
Chëggër yellem –no problem
Amazegenalløv –tak
Læla – mere/en til/flere
Tinish - lille/lidt
Telek - stor
bet-am - meget/højest/størst (fx bet-am gobes)
Baqa - stop !
Terisjalløw - mæt/færdig ( med at spise, på toilet..)
Goi - vent lidt.
Qass - rolig
Qasbel - forsigtig
Adagenja- farlig
Efaraløv - bange
Atefrau - du skal ikke være bange
Ajzosj (f) tryk på aj/ ajzoh (m) - trøstende ”så, så”/rolig.

Etebekesjalløv (f) tryk på te og sja/etebekehalløv (m)
-Jeg passer på dig
Zembel - vær stille
Tolo - hurtigt/snart/straks
Ataruth - løb ikke
Kefétjew - åbn eller ”op”/op på armen.
Eweddesjalløv (f) tryk på wed og sja/eweddehalløv
- jeg elsker dig ( vores børn siger Otesjalløw/otehalløw)
Dehna nesh (f)/Dehna Neh (m)
–hvordan går det
Ëndemen adersh(f)/ Ëndemen aderk (m)
- Godmorgen
Efellegallo – jeg vil gerne have
Tefellegallesh (f)/ tefellegalleh (m) – vil du have det/
den
Alfellegem – jeg vil ikke have
Aj Amazegenalløv –nej tak
Inero - med
Ajnero - uden
Mën tëfellëgiyallesh(f)/
Mën tëfellëgalleh (m)– hvad vil du
Azënyallesh (f)/ Azënyalleh(m) – er du ked af det
Ebakesh (f)/ ebake (m) - svarer ca. til det engelske
’please’
Jikarta - undskyld
Algeling - hjælp mig
Emmatallo - jeg kommer

Nei (f)/na (m) - kom
Teuwat - morgen
kæsæat - eftermiddag
Meshet - aften
Mata - nat
Bohala - bagefter
Sari - i dag
Nege - i morgen
Mendeno - hvad er det?
Mano - hvem er det?
Qaskassa - kold
Mukat - varm
Wutji - ud!

(f) -Når du taler til en pige
(m) Når du taler til en dreng
Lidt om udtalen:
Q udtales eksplosivt som en mellemting mellem k
og g. Kan man ikke det, bør man holde sig til k.
Alle a’er udtalsen som a’et i appelsin,
R’er udtales som rulle-r’er, ligesom på norsk bokmål.
O’er udtales som en mellemting mellem o og å.

