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 سیپ  -سرلیک: سیپ 
ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد     واحد      ژبه   دوره 

 پښتو ژبه   دقیقې  45 لوی ډلې  3 3 2

ټول ړاند ګډون کونکي د مور چرګ لپاره لټون کوي. لوبه دوام لري تر هغه چې ټول کوچني   : لنډیز

 چرګان یو له بل سره وصل نشي. شاید یو څوک الهم د هغه ډله ونه موندل شي ... 

 د ډلې متحرکات ، باور ، فزیکي اړیکه ، همدردي : یدي ټکيکل

هدف د اجنبیانو ، سړو او ښځو ترمینځ فزیکي اړیکې اسانه کول دي. وضعیت اغیزه نلري که   : اهداف

چیرې د سترګو تړلو سترګو سره ترسره شي. د دې فعالیت سره موږ هڅه کوو په ارامه او ورزشي  

 چاپیریال کې یوه الره جوړه کړو

ټول برخه اخیستونکي د دوی د سترګو پوښل شوي ، د مور چرګانو لپاره ګوري. تسهیل کونکی    : شرح

یو یا دوه خلکو ته نږدې کیږي او وایي "تاسو به د مور چرګې یاست" او تاسو به چپ یاست. نو  

  ټویټ" ووایی ، که دوی ځواب  -هرڅوک مخلوط کول پیل کوي او د بل چا الس ته ګوري او "ټویټ 

ووایی دوی به د بل لپاره وګوري ځکه چې دا انجلۍ ده. که هغه ځواب ورنکړي ، دا ځکه چې هغه 

 پالر یا مور دی ، دوی به د هغه الس ونیسي او له دوی سره پاتې شي.

 په تدریج سره به تاسو لږ ټیټونه واورئ او یو څه وروسته به هرڅه یوځای شي. 

 اتو مچۍ". اخراج د مختلفو څارویو مخلوط کولو سره اداره کیدی شي ، د مثال په توګه "د ش

 د سترګو پیچونه یا ماسک : مواد

تسهیل کونکی ډله تنظیم کوي ، ګډونوالو ته الرښوونه کوي چې سترګو ته پټي واچوي او هغه   : طریقه

 موضوع ډیزاین کړي چې د مور مرغۍ په توګه غوره کیږي. 
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انګر لپاره الرښوونې: تسهیل کونکی هغه موضوع په ګوته کوي چې د مور چرګ په توګه غوره  د اس

شوې. تاسو کولی شئ نور حیوانات هم تنظیم کړئ چې په مختلف ډلو ویشلو او لوبه نوره متحرک  

 کړئ.

 

(APA)  :ــ    سرچینه 
Creación Positiva (2017). Dinámicas. http://creacionpositiva.org/esp/banco-de-

recursos/maleta-pedagogica.html 
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