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 د بریالیتوب لپاره ساده �امونھ 

، لوبې وکړئ، خبرې وکړئ ایيو ولولئ، ولیکئ، سندرې   

 د سواد زده کړې لومړني فعالیت پا�ھ 

ننھ فعالیتونو پھ بشپړولو سره جایزې و��ئ!  د د   

 د زیږون �خھ تر �وون�ي پورې د ماشومانو لپاره وړاندیز شوی 

   ۵ فعالیتونھ بشپړ کړئ، بیا پھ اړونده دایره کې یو س�یکر �ای پھ �ای کړئ. یو�ل چې تاسو �ول  ۴ �خھ   ۵ د ھر ساده �ام لپاره لھ

 س�یکرونھ ولرئ ، تاسو بھ جایزه ترالسھ کړئ!
د لوستلو سره مینھ رامین�تھ کول بھ ستاسو ماشوم سره د پاتې ژوند لپاره زده کړې کې مرستھ وکړي!  :ولولئ  

واخلئ  ه کتابونھ کتابتون تھ ورشئ او پھ کور کې د لوستلو لپار.  ۱ 

 ۲   . پھ کتابتون کې د کیسې پھ وخت کې �ډون وکړئ 

 ۳    راحت كريان . د لوستلو لپاره د آرام� �ای جوړ کړئ او د لوستلو لپاره �

 ۴   . د خپل �اونډ شاوخوا و�ر�ئ او ھغھ لیکونھ پھ ن�ھ کړئ چې تاسو یې �ورئ 

.                یو�ای ولول  . بھر                              ۵ 

د �وتو د دې عضالتو سکریبل کول، رسم کول او کارول بھ ستاسو ماشوم لیکلو تھ چمتو کولو کې مرستھ وکړي! ولیکئ:   

پھ �ډه یوه معما بشپړه کړئ  . ۱ 

د لوبو د خوړو د جوړولو لپاره د پلی ډوه استعمال کړئ .          ۲ 

 ۳ . بھر خطونھ یا شکلونھ رسم کړئ (د چاک سره، پھ ش�و یا واوره کې)

ه خبرې وکړئ چې ھر فرد �ان�ړی . د خپلې کورن� ان�ور جوړ کړئ او د ھغھ �ھ پھ اړ ۴ 

ھ دې لیکو کې پرې کړئ یا یې وخوکر�ې رسم کړئ او خپل ماشوم پ . پھ کاغذ باندې ساده  ۵ 
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: سندرې ویل ستاسو ماشوم سره د کلمو غږونو اوریدو کې مرستھ کوي او د دوی د لغتونو پھ جوړولو کې مرستھ کوي! سندره   

 ۱    میوزیک غږ کړئ او یو�ای ن�ا وک  .

وخوا ومومئ. د ھغھ شیانو سره یوه وسیلھ جوړه کړئ چې تاسو د کور شا ۲ 

 ۳. د کور شاوخوا د کار بشپړولو پھ وخت کې خپلھ حماسي سندره جوړه کړئ 

 ۴. یو نوی ډول میوزیک پھ �ډه واورئ

 ۵. د خپلې خو�ې سندره ووایاست. بیا یې �ړندی او �ړندی او �ړندی سندره وکړئ

�ولنیز مھارتونھ وده وکړي! د لوبې وخت ستاسو ماشوم تھ اجازه ورکوي چې خپل خالقیت، لغتونھ او لوبې:   

 ۱. بالکونھ یا بکسونھ �ومره چې تاسو کولی شئ لوړ کړئ

 ۲. داسې و��ئ چې تاسو یو حیوان یاست؛ تاسو کوم غږونھ کوئ؟ 

 ۳. پھ یوه بکس یا �وکرۍ کې د توپونو یا نورو نرمو شیانو د اچولو تمرین وکړئ 

یې بھر ومومئ. د ھغھ شیانو پھ کارولو سره یو �ھ جوړ کړئ چې تاسو  ۴ 

 ۵. د لوبې ډوه �خھ مخلوقات جوړ کړئ او د ھغوی سره کیسھ وکړئ

پو�تنې کول او لھ خپل ماشوم سره خبرې کول بھ ورسره مرستھ وکړي چې نوي �کي زده کړي!  خبرې اترې:  

رن� وپیژني. پھ پرچون پلورن�ي کې خوراکي توکو تھ اشاره وکړئ او لھ خپل ماشوم �خھ وغواړئ چې خواړه یا د ھغې   ۱ 

 ۲ . پھ پارک کې مزل وکړئ او و�ورئ چې �ومره حیوانات او کی�ونھ یو�ای موندلی شئ

 ۳ . خپل ماشوم تھ درې شیان ووایاست چې تاسو یې د دوی پھ اړه خو�وي

 ۴ . خپل �امونھ حساب کړئ کلھ چې تاسو یو�ای روان یاست 

ې وکړئ چې توکي ورتھ یا توپیر مرستھ وکړئ. د ھغھ �ھ پھ اړه خبر. لھ خپل ماشوم سره د کالو مین�لو پھ ترتیب کولو کې  ۵ 

 

 


