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 سرلیک: شور تعقیب کړئ 
ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   

ژبه پښتو 1    ورځ کوچنۍ ډلې  1 2 2   

کله چې تاسو نوي چاپیریال ته راشئ ، ستاسو ټول حواس اندیښمن کیږي ، نو تاسو کولی شئ له  لنډیز:

دوی څخه بشپړه ګټه پورته کړئ؛ یوازې یو نامعلوم هیواد ته د وروستي سفر په اړه فکر وکړئ: د 

د شاوخوا   لندبل خوند څخه تر تکلیف ، ولټي ذائقې او د پلټنې احساساتو ته. حتی کله چې موږ غلي یو ،

چاپیریال غږونه او غږونه زموږ د پلټونکي اپریټس لخوا نیول شوي؛ دوی د چاپیریال ځانګړتیاو پورې 

اړوند معلومات لري ، کوم چې زموږ سفر یا زموږ ورځنی ژوند اغیزه کوي. د حسی محرومیت 

وړاندې کوي او  البراتوارونو څخه پرته ، هرچیرې نړۍ غږونه ، غږونه ، میوزیک ، غږونه ، تالونه  

په ناڅاپي ډول ، موږ دوی زموږ د ذهن ، زړه او کړنو سره نښلوي. سربیره پردې ، په ورته ساحه کې  

، غږونه او غږونه توپیر لري یا د هوا ، فصل او نورو په پام کې نیولو سره توپیر کولی شو. د فعالیت 

اتو ته ال ډیر پاملرنه وي چیرې چې  هدف دا دی چې وړتیا رامینځته کړي چې د چاپیریال د پلټنې محرک

 موږ طبیعي پیژندل شوي یو ، د دوی او نورو سره د فردي الرې په توګه د نښلولو وړتیا منعکس کوي. 

 کلیدي ټکي: د اوریدلو مهارتونه ، ثبت کول ، چاپیریال. 

اوریدلو او انعکاس  موخې: فعالیت د تجربې تمرین په جریان کې زموږ د ځینې مهارتونو ، پاملرنې ، 

 پیژندلو او پراختیا لپاره دی. 

 ه لپار کچو ټولو په ښوونځي د  کونکي زده او ښوونکي ، روزونکي: اخیستونکي  برخه

مرحلې به په ورته ځای کې   2جزیات: فعالیت به په دوه مرحلو کې ترسره شي )سهار او ماسپښین ، 

مرحلې په جریان کې به دوه ډلې رامینځته شي او د د لومړي  مګر په مختلف وختونو کې ترسره کیږي.

 ښار مختلف ځایونو کې به ورسره وي 
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)سړکونه ، مارکیټونه ، طبیعي پارکونه او کوم بل ټکی چې د غږونو او غږونو انګیزو هڅولو وړ  

وي(؛ د تګ په جریان کې برخه اخیستونکي وهڅول شي چې د غږ احساس لوړ کړي او ځینې وختونه 

دقیقو لپاره د دوی د سترګو تړل یا د سترګو تړل د پروسې اسانه کولو لپاره ودروي. له دوی څخه  د څو 

به غوښتنه وشي چې یادداشتونه واخلي یا غږونه او غږونه ثبت کړي چې د دوی پاملرنه یې په  

ځانګړي ډول راپورته کړي ترڅو دوی چوپتیا ته غوږ شي او د دوهم پړاو په جریان کې دوی ته  

پورته کړي ، هغه الملونه په پام کې ونیسي چې د دوی مصلحتونه یې ټیټ کړي ، د دوی یادونه ، .. را

او څرنګه دوی د اصلي ځایونو او ټولو هغو عناصرو سره چې دوی ورسره اړیکه نیولی شي سره تړاو  

و سره  لري ، د بیلګې په توګه چاپیریال ، مشاهدې ، افکار او احساسات د غږونو / غږونو اورید 

رامینځته شوي ، نفوذ د ورځني فعالیتونو په اړه د پلټنې لید. په پام کې نیولو سره چې د ماسپښین په  

جریان کې د فعالیت تکرار به پیچل وي او ډلې به دمخه د دې لپاره روزل شوي وي ، دا ډله به تل په یو  

خصي ارزونه کې. پاتې وخت  مختلف وخت کې د چاپیریال غږ کې بدلونونو تحلیل کې دخیل وي ، او ش

د دوه تجربو تجربه کولو او تبادلې لپاره ګډونوالو ته په یوه ډله کې د راوستلو لپاره وکارول شي ، کوم  

 چې د ځایونو په انتخاب او د ثبت او غږونو پایله کې توپیر لري. 

 وسایل.  بنداژونه ، نوټ بوکونه ، قلمونه ، ګرځنده تلیفونونه یا د غږ ثبتولو نور : مواد

 : ایکولوژیکي مشاهده ، د روزنې ډله ، د وخت وخت  طریقه

د اسانتیا کونکو لپاره الرښوونې: د فعالیت / تمرین وړاندیز کولو پرمهال ، اړینه ده چې اسانګر هم د 

دوی د ژوند تجربې یادونو کې برخه واخلي ، که امکان ولري ، د سپارښتنې په واسطه چې پخپله تولید  

 په انټرنیټ کې آډیو موادو باندې شتون لري .شوي یا 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 :  ذخیره خواړو د 

 همکار: محرم شوی )امکان لري چې د کارپوهانو ډلو د همکارۍ غوښتنه وکړئ( 


