
Opening imaginary playworlds to unlock the limitless possibilit ies of children!

The Licket y Playcards A GUIDE

 الککیٹیسپاٹ ایک بچوں کے تھیٹر کمپنی اور تھیٹر ہے جوفن کے کھیل پر تعمیر کیا جاتا
 ہے. الکیٹی پلے کارڈ نئے ، روایتی کھیلوں ، شاعری ، گانے ، نغمے اور خیالی کھیل کی

 رسگرمیوں کا مجموعہ ہے جو گروہ میں تصوراتی کھیلے جانے والے کھیل کو بہت آسان اور
لطف اندوذ بناتا ہے!اس گائڈ سے آپ کو رشوع کرنے میں مدد ملے گی۔

 ہم دیکھتے ہیں کہ الکٹی پلے کارڈ کھیل کے ذریعے بہت سے بچوں میں اعمتاد ، مساجی
.مہارت ، زبان اور خواندگی ، حصت اور خوحشالی میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا جاتا ہیں

 ہم کس طرح کھیلتے ہیں کہ ساتھ اتنا ہی اہم ہے کہ ہم کیا کھیلتس ہیں!
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اس طرح سے کھیل کو سیکھنا ذندگی کا ایک ہرن ہے۔ یہ سننے، جواب دینے،تصور کرنے،مسئلہ
کو حل کرنے،ایجاد کرنے،دورسوں کی محایت کرنے اورباریاں لینے اور اس بات کو دریافت

کرنے کہ بارے میں ہے کہ تصوراتی کھیل میں ّآپ کوئ بھی،کہیں پر بھی،اورکچھ بھی کر سکتے ہی

 والد” یہ پر لطف ہوتا ہے اور واقعی آپ کو آپ
کے بچے اور ان کے تصورات کے ساتھ زیادہ

ملوث کرتا ہے

 2019 میں الککیٹیسپاٹ کی ٹیچر کی جانچ
 کہ مطابق ، 100 ٪ فیصد بچوں نے بہرت

 ذہنی پختگی اعمتاد اورابھرنے کی قوت کا
 مظاہرہ کیا۔ 90 ٪ بہرت زبان میں معارشتی

ہرن اور استعامل اور عمل کا مظاہرہ کیا۔

Ooooooh!

!
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Where to start
تیار ہونے کیلئے کچھ کپڑے لیں - اس سے
آپ ال حمدود کردار ختلیق کر سکتے ہیں۔ 

1. وارم اپ - 2 لکیٹی وارم اپ ویڈیوز آن الئن سے دیکھ کر
!کریں - یا حمض موسیقی پرکچھ رقص کریں!

کھیلنا یہ ہے کہ ہم اپنے جسم و دماغ کو کس طرح آرام دیتے ہیں اور
خود کو زیادہ تر حمسوس ۔کرتے ہیں۔ 

2. فنکی چکن - اس کھیل کو دائرئے میں کھیلیں تاکہ
آپ سب کو دیکھ سکیں اور ہر کوئی آپ کو دیکھ سکے۔ 

3. پرواز والے غبارے - ایک خیالی دنیا کو جلدی سے قامئ کرنا ہے
 جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ 

لکیٹی پلے میں کوئی غلط جواب نہیں ہے ۔ اگر کوئی ہاتھی کو دیکھتا ہے تو پر
!جوش اور پر زور طریقے سے کہنا “ہاں ، میں بھی اسے دیکھ سکتا ہوں

4. ایک گانا- ایک گانے کے گرد چلنے کے
بعد دھیان اور توجہ وآپس آتی ہے۔ 

اس طرح کےکھیل میں زبان کی وجہ سے کوئ رکاوٹ نہی !+ اس
سے زبان کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے 

5. چوڑیلوں کی انگلیوں / راکشسوں کے نقش قدم - ایک
 دلچسپ ڈرامے میں کرداروں کی ختلیق کریں۔ 

 یہاں کوئی جیتا یا ہارتا نہیں ہے - یہ خوشی سے کھیلنے کے بارے میں ہے! جب بچوں کو یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ وہ ہمیشہ دیکھے جائیں گے، ان کی قدر کی جاۓ گی اورانکو شامل کیا جاۓگا ، تو وہ آرام سے رہتے

ہیں اور شاندار اور حیرت انگیز گروپ پلے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

6. جادوئی گیند- یہ تصوراتی مہم جو بر وقت برترتیب دی جاتی ہے۔
کھیل بہرتین تب ہوتا ہیے جب ہر ایک کھیل اس میں شامل ہو- ہم نے دیکھا ہے

کہ ہر کوئی شاندار اور خمتلف خیاالت لے کر آتا ہے ۔

 7. الکیٹی آرٹ گیلری ، نگارخانہ عکاسی ڈرائنگ -·- ہامرے خیاالت ، جذبات اور خیاالت
کومشرتک کرنے میں ہامری مدد کرتا ہے

مبارکباد دینا ، دہرانہ ، سوال کرنا- کسی کی خطوط اندازی کی حوصلہ افزائی
کرنے سے اس کو بہت اچھا حمسوس ہوتا ہے اورزیادہ کرنے کی چاہ ہوتی ہے)خطوط

اندازی باریک بینی سے ہاتھوں کو استعامل کرنے اور سوچ کو اجاگرکرتی ہے 

ہم نے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا یہ طریقہ تیار کیا ہے-دنیا کے کھیل کے ماہرین کا کہنا ہے! آپ
ان کھیل کو کہیں پر بھی کھیل سکتے ہیں-ساتھ ساتھ چلتےہوے ، بس پر. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ

آئیں اور ہامرے ساتھ بھی کھیلیں!
 ای میل/ہامرے بچوں خاندانوں کے نیٹ ورک

 میں شامل ہونے اور ہامرے ساتھ کھیلنے
کے لئے

!منت ، باہر الئیو آن الئن ہوں!

cfn@licketyspit.com   07413 800 342
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