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 سرلیک: ټاپوکو!
 

کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   
 کوچنۍ ډلې  3 3 1

 لوی ډلې 

ژبه  پښتو  دقیقې  120  

 

 لنډیز:  

! عادي سړی! هرڅوک دا ویل ډیر ژر یا وروسته اوریدلي دي. مګر د مختلف کلتورونو   عادي ښځه 

 مختلف کلتورونو "عام" چلندونه راټول شوي او بحث کیږي. ترشا څه شی دی؟ پدې فعالیت کې د 

 کلیدي ټکي:  

 د چلند نمونې ، ټولنیز توپیرونه . 

 موخې:  

د فعالیت هدف د کډوال پس منظر سره او پرته زده کونکي د مختلف کلتورونو د ځانګړي ښځینه او  

کوي چې توپیرونه او ورته والي  نارینه سلوک سټرایټیټو څخه پوهه کول دي او له همدې امله روښانه 

 شتون لري. 

 برخه اخیستونکي: 

 ځوانان ، لویان ، د بیالبیلو ټولنیزو او کلتوري ډلو څخه .  

 توضیحات: 

 کلتوري اړیکو نښې هم کیدی شي.  - عادي چلند کیدی شي چال چلن وي ، مګر دا د مختلف ټولنیز  

کړي او د جنسیتي رولونو په تړاو یې منعکس  کلتوري چلندونه فرض  -دا فعالیت باید خنډ او ټولنیز 

 کړي. 

دا په فارم کې ترسره کیږي د زده کونکي سروې ،د دوی ځوابونه راټول شوي دي ،د مثال په توګه ،  

الندې فورمه د ځواب کارتونه په بلتن بورډ کې او د ځانګړو معیارونو لخوا ترتیب شوي. معیارونه  
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یرونه او ورته  پخپله د زده کونکو لخوا پیژندل شوي. پدې فعالیت کې ، د مختلف کلتورونو تر مینځ توپ

 والي باید روښانه وي. 

 مواد: 

 کارتونه ، د پریزنټشن قضیه ، د بلیټین تختې ، نښه کونکي .  

 طریقه: ناڅاپي سپړنه 

 د اسانتیاوونکو لپاره الرښوونې: 

کلتوري شرایطو کې د   - د دې فعالیت هدف دا معلومول دي چې د جندر رول په بیالبیلو ټولنیز  

ی شوی. د پایلې په توګه ، فعالیت باید د دې نقشونو پیژندلو لپاره هدف وي ،  "عادي" چلند لخوا ځانګړ

 مګر د ټولنیز یوځایوالي په پام کې نیولو سره د دوی تر پوښتنې الندې راولي. 

 سرچینه:  

 .e.Vد کلتور انډبیټ ښوونې او روزنې مواد 

 الرښود: 

 (ACW)  ټولنه د فرهنګ او کار   - همکار: کلتور او آربیټ ای وی. 


