
 

 

 

 

 

 

 

" ځور هیوتونویفعال ګډ د لپارهاو والدینو  ماشومانو  د   

  ماشومانو او نویوالد رانوګ
ې لوب د هري ورخې لپاره کشف،  اختراع او ۰ې ځیني مفکوری زده کوی تاسېني الرښود کې الندپه 
تاسې  ، يړوک مرسته ېک وده په مهارتونو د ستاسو سرهې تاس مفکوری کولی شي دا نظرونه او  ۰
۰ولرئ وخت هاو په ګډه ښ یاکړي تر څو یوځ چمتو ته يځوونښ  

د اجتماعې لوبو لپاره ځور یوه  
 

. حافظه. شطرنج.  ئړوک قطه بازی یا کارت بازی
، ونو ) ټولي اجتماعې لوبي دي(  د ځان نویومډ. نگویب

مکعب ) د  او کارتونه کولوو لوب د کاغذ څخه د لپار
ئړک ړجو مقررات خپل.  ئړک لوبو داني( جوړي

 

لپارهسامۍ اور ريګورځان د ځوریوه   
 

 وهی په ای.  ئړکنقاشي  ای رسم هغه ئړغوا ېچ هڅ هر

ګ او رن د۰موصوع باندی رسامي وکړۍ  ګړېانځ

 ، پنسلونه ګهرن: وکاروئ توکي مختلف لپاره کولورسم 

 ونهګرن عيیطبتباشیر ،  ، ونهګرن اوبو د ، قلمونهرنګه 

دي شوي ړجو خهڅ وټبو او النوګ له ېچ  

 



 

 

 

 

 

 

 

پیژنۍ  وددی له پاره چې خپل چاپیلایر  ځور وهی  
 

 خپله په. ژنئیوپ مهیسخپله او ، وګرځۍ  ئړوک مزل
 دانونهیم لوبو د ، پارکونه ، کونهړس ، کورونه ېک مهیس
 یرډی حده تر امکان د. ورئګو نظر وته ی دوکانونه ،
  ويښخو یې ماشومان ېچپیدا کړۍ   ونهیاځ

پارهه ل ېافسان او ېسیک د ځور وهی  

 اوفسانې ،ا ېسیک  خهڅ وادیه خپل د ته ماشومانو
تر ډیره حده  سهیک ېچ ئړوک هڅه. استیووا داستانونه

 ئړکور اجازه ۰وي  پوري هړز په خوندوره ، جالبه او
يایووا سهیک غوره خپل ماشومانو ېچ

  لپاره دسپورت ځوریوه 
 

 تاسو ېچ لپاره کوم د ئړوک سپورت سره ماشومانو د
منډې ، المبو یا : هګتو په مثال د.  لرئ زاتیتجه نړیا

با سیکل .  نسټی زیم د. بالیوال.  بالټفو. آب بازی 
او نور  کول اڅن  ۰چلول 



 

 

 

 

 

 

 

لپاره اڅن او وسندر ، کیوزیم د ځوریوه   
 

 ۰هړک زمزمه سندره یوه.  یش ږغو ته کورټ ګنټ

۰استیاښوور  اڅن هزیدود وادیه د ستاسو ته ماشومانو

 یوه ورځ چې نورو ته خوشحالې ورکړي 
 

له  اند ځ. ئړک خوشحاله بل وی ېک ۍکورن په ځور نن
 له. ئړکیو بل حیران  ۰پاره خوشحالې جوړه کړي

 وخت راتلونکي په  ېچۍ څخه و پوښتي کورن ېخپل
کې تاسې هغوی څنګه او په څه شي خوشحالولي شۍ

ي له پاملرناودستورته د  دود وادیه خپل د ځور وهی
 پاره 

 

 په وادیه هغه او خلکو ، کلتور خپل د سره ماشومانو د

 ماشومانو. یاست  ئغلراې تری تاس ېچ ئږیږوغ هړا

ته درناوی کوئ اود  کلتور خپل تاسو ېچ استیاښو ته

 دودونو او کلتور د ته ماشومانو. کوئ نهیستاهغه 

ئړک حیتشراو ارزش  تیاهم



 

 

 

 

 

 

 

 ۍبهرن - لپاره کولو نیتمر د ېژب محلي د ځور وهی
ئړک زده ېژب  

 

 ېنو پهدهغه هیواد  استی تاسو ېچ ېک وادیه هغه په

 نورو ای انویلو له. ئړک زده ېجمل هځپن ېک ژبه محلي

 ېجمل ته تاسو ېچ ئړوک تنهښغو خهڅ ماشومانو

ییووادرته  درسجوړي کړي او 

     لپاره یاضیر دیوه ورځ 
 

 ېولدا چې  . ئږیږوغ هړا په اتویاضیر د سره ماشوم
 تاسو ېک او څه وخت حالت کوم په  ۰هغه مهمه ده 

 حیتشر اصول ساده اتویاضیر د. لرئ ایتړا ته یاضیر
ئړک

لپاره کولو هڅ وی د سره ویکورن نورو د ځور وهی  
 

 جوړ پالنسره  یاځوی او شئ یاځوی سره ۍکورن ېبل د
 ئړک ترسره یاځویاو هغه  ئړغوا ې یېتاس ېچ ئړک
 ، ژبه ورته په ېچوی ،  هم ۍکورن هغه شي یدیک دا. 

کوينه  ېخبرلکه تاسې 



 

 

 

 

 

 

 

 یوه ورځ د ژبو د لوبو له پاره  
 

 -ژبو د ېک ژبه ۍبهرن ای ژبه خپله په سره ماشومانو د
تورو یا  ورته د ېچ ومومئ کيټ ېداس. ئړوک ېلوب

 ويټلاو توري و کيټ هغه ای. يیږک لیپ رهحروفو س
 سره توري یا حرف  وروستي له کيټ ۍنیمخک د ېچ
. يیږک لیپ  

 نظمونه ، ئړک جادیا کيات یا ټکلم( يالیخ) نوي

استیووا

پارهه ل  نیتمرد  بدن دیوه ورځ   
 

 پیاوړتیا  د یا نسټف ړبشپ بدن د سره ماشومانو د
. ئړوک نونهیتمر  

او نور ۰د زنګنو حرکتونه ) بیتک ( سینه کشي 
استیاښو نونهیتمراو یو بل ته  . وغزوئ ځان۰۰۰

 

  پارهه ل تصوریوه ورځ د خیال یا 
 

ې تاس ېچ ئړک کیشر نظرونه خپل هړا په هڅ هغه د

کوم جنس غواړي  .لري  ېکاو خیال  فکر خپل په یې

کوم سترځواکونه یا پیاوړتیاوی غواړي ولري  ۰ووسي 

 خهڅ وسیک ای طنزونو ، فلمونو ، کتابونو د ې تاس ؟ 

؟یوښخو ستر اتالن  کوم



 

 

 

 

 

 

 

له پاره وسازا ساختیا  وتونړښجویوه ورځ د   
 

 څخه  انویش نورو ای قلمونو ، بکسونو ، نوکارتنوله 

کوښښ  .ئړکاو جوړ  ولټرا شکلونه نور ای برجونه

ثابته ، محکم  اوړووکړي چې د امکان تر حده ل

ئړوک شکلونه جوړ ساختمان او

 ېچوکړۍ  هړک زده هړا په وادیه هغه د ځور وهی
  کوي ژوندپه کې  مهال اوس مو  ۍکورن

 

 یټرنټان په یا ئړوغوا خهډیانو څاونګ اهمکارانو ی له

 دودونو ، خلکو ، عتیطبد واد یه هغه د او ورئګو ېک

 هړا په وونوهنر ای سپورتونو ، وړخوا ، ېژب ،

 ژوندې په کې اوس تاس ېچ ، ئړک ترالسه معلومات

کوئ

  پارهه لیا چکره  دوځېرګ د ځور وهی
 

خواته چکر شي یا  جهیل ای ، ندیس ، لګنځ ، پارکد 
په  ستاسو ېچ تئښوپو خهڅ انویلو له. ئړوک سفر

 هګنڅ ې تاس او دي ېریچکې داسي ځایونه  شاوخوا
شئ ورتللی هلته



 

 

 

 

 

 

 

له پاره وسازا ساختیا  وتونړښجویوه ورځ د   
 

 څخه  انویش نورو ای قلمونو ، بکسونو ، نوکارتنوله 
کوښښ  .ئړکاو جوړ  ولټرا شکلونه نور ای برجونه

ثابته ، محکم  اوړووکړي چې د امکان تر حده ل
ئړوک شکلونه جوړ ساختمان او

  پارهه لو سیکد  ۍکورن یوه ورځ د
 

جالبو ، خندورو  د ېک ۍکورن او ژوند ې په خپلستاس
 ادی په. ئږیږوغ هړا په اوخاطرو تجربو حيیتفر او
. کاوه احساس هګنڅ هغه وخت تاسو ېچ ولئرا

 ژوند هګنرڅو پلرونې ستاس ېچ استیووا ته ماشومانو
کیسي وکړي او خوند واخلۍ ړو خنداجالبه او د  ۰کاوه 

لپار ړېک زده د هړا په عتیطب دیوه ورځ   
 

 ېچ ئږیږوغ هړا په هڅ هغه د سره ماشومانو خپلو د
 ، خلکو د: يړغوا دلیپوه هڅ رډی هړا په یې یدو

او   هړا په کائنات ، ویښپ عيیطب ، واناتویح ، نباتاتو
۰۰۰ 

 هړا په ېد د ته ماشومانو هګنڅسې تا ېچفکر وکړئ 
 ، ېسیک ، یټرنټان ، کتابونه)د  شئ یورکول درس

له الري ...( سفرونه

 


