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  اسانګر ته یادونه
 

چې د فزیکي پلوه ښکیل کیدو لپاره ډیزاین شوي پداسې حال کې چې د ارتباطباتاتو لپاره اړین لومړين انګلیيس ټکي  انګلیيس لوبې لري 20دا کتاب 
 هم مترین کوي . هره لوبه الندې برخې لري :

   
  د لوبې نوم                

 

  مخکښ پوښتنه            
 
 
 

 
 

  د بدلونونو لپاره نظریات    
 

 الرښود انځور            
 
 

 مخکې لوبه ولولئ او پوه شئ. توکي چمتو وساتئ 
 ماشومان کولی يش لوبې په پښتو یا دري کې وکړي مګر په انګلیيس یي هم معريف کړئ څومره چې ممکنه وي 
 د لوبې پیل کولو دمخه ، مخکښ پوښتنه وپوښتئ او بحث وکړئ 
   ، په فلیش کارډ کټ کې د قاموسونو لغات په پښتو او دري کې موجود زده  هرکله چې اړتیا ويد لوبې پیل کولو دمخه

 کړئ
 . د دوی تلفظ په دوامداره توګه مه اصالح کوئ ځکه چې دا ممکن دوی د نوې ژبې زده کړې بې حوصلې کړئ 
  کړئ تنظیم د ماشومانو د عمر او کچو پورې د لوبې مقررات 
  کوچني ماشومانو لپاره لوبې اسانه کړيلوی ماشومان وهڅوئ چې د 
 !د وخت په تیریدو رسه لوبې تکرار کړئ او د نوي بدلونونه هڅه وکړئ 

 اړین توکي + الرښوونې
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  Game 1    ! ووایه  Hello  
 
 

 ایا تاسو کولی شئ خپل ځان په انګلیيس معريف کړئ ؟                                                  

 

 
توپ یا نرم شی          

 څنګه لوبه وکړو                                                                                                          

 

 

 

 .لوبغاړی په یوه دایره کې ودریږي 
 :یو لوبغاړی باید بال ولري او ووایی 

 
Hello! My name is 

I stay in Villa 

I like 

What is your name? 

 معريف کوي.بیا ، دوی توپ بل چا ته اچوي او دوی ځان ورته  •
 دوام ورکړئ تر هغه چې هرڅوک ځان معريف کړي •

 

           اړین توکي
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  Game 2  دیوال ځړونکی 

 

  ایا تاسو کولی شئ خپل شاوخوا عام شیان نوم کړئ؟                                                
 

کاغذ او پنسل                                                                 

 څنګه لوبه وکړو  

         

 

 

 
 

 د دې ډیر چلنج کولو لپاره د وخت حد اضافه کړئ !

           اړین توکي

 نور( او ، ټوکر ، پانه ، شیشه توګه: په مثال )د کړي یې لیبل او راوړي شی یو چې وغواړئ لوبغاړو له 
 وکړئ. مرسته کې کولو لیبل په یې رسه دوی له او کړئ رسم یا

 وساتئ لرې څخه بل یو له توکي 
 دي. "ټګګر" لوبغاړي 3 تر څخه 2 له 
 کیدل نیول لخوا "ټګګر" د پرته يش کولی دوی چې څومره کړي راټول شیان څومره باید لوبغاړي نور 

 دي. "خوندي" څخه ټګګر د دوی ، ونیيس دیوال دوی که
 وګټله! هغه کړي راټول شمیر ډیر شیانو د چې هرڅوک 
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  Game 3  د لیک غږونه 
                                                                                                                     ایا تاسو هغه غږونه پیژنئ چې حروف جوړوي؟

 څنګه لوبه وکړ و        
کاغذ او پنسل

 
 
 
 

 
 
 

  لهA  څخهZ .ته د لیک کارتونه جوړ کړئ 
  لوبغاړو څخه فاصله کې په لیکه کې د لیک کارتونه کښینئ.د ټولو 
 .د لیک غږ غږ ووایاست 
  لوبغاړي باید هغه لیک ته ورشې چې دا غږ کوي. د دې تررسه کولو لومړی

 منره ترالسه کوي! 1لوبغاړی 
 

ټکي ولیکئ او لوبغاړي باید د دې ټکي پیل شوي لیک ته 
 ورشي

C B A 

           اړین توکي
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  Game 4  زما رسه حرکت وکړئ 
 

                                                                                           ایا تاسو د عملونو نومونه پیژنئ؟
 څنګه لوبه وکړ و                                                                                                           

 
 

  ورکړئ یې نومونه او کړئ یاد کړنېځینې 
 .لوبغاړي کړنې تکراروي او د دوی نومونه وايي 
 .ټول لوبغاړي په یوه لیکه کې ودریږئ 
 .یو له بل وروسته مختلف عملونه غږ کړئ 
 !که چیرې لوبغاړی په غلط ډول عمل وکړي ، دوی له لوبې بهر دي 

 
 د زړو زده کونکو لپاره د عمل ډیر ټکي وکاروئ
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  Game 5  رنګ چلول 

 

ایا تاسو خپل رنګونه پیژنئ؟   
 

 
څنګه لوبه وکړ و                      

رنګه کاغذ/ رنګه پنسلونه

 

 

 
 
 
 

 د لیکل شوي رنګ نوم رسه د رنګ کارتونه جوړ کړئ. •
 د ماشومانو رسه د رنګونو له الرې الړشئ او هغوی ته ورشئ چې له تاسو وروسته د رنګونو نومونه تکرار کړي. •
 ټیمونو وویشئ 2لوبغاړي په  •
 وښایئ. هغه ټیم چې تاسو ته د دې رنګ شی راوړي لومړی یو منره ترالسه کوي.یو رنګ غږ کړئ او کارت  •

 

 ټیمونه کولی يش د ورته وخت رسه ډیر شیان د وخت حد کې راوړي او ډیرې منرې وګټي!
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  Game 6         زه کوم لیک یم؟  
 ایا تاسو کولی شئ انګلیيس لیکونه ولیکئ؟

 
 څنګه لوبه وکړ و                          

کاغذ او پنسل

 

 
 

 
 

.لیکونه ولیکئ نو لوبغاړي کولی يش دا هر وخت وګوري 
 ټیمونه جوړ کړئ. 3یا  2د 
هر ټیم پریکړه کوي کوم لیک چې دوی غواړي عمل پرې وکړي 
 اټکل وکړي.نور ټیمونه باید د لیک 
هر سم ځواب د اټکل کونکي ټیم او رسپرست ټیم لپاره یو منره ترالسه کوي 
!هغه ټیم چې ډیری منرې لري ، ګټل کیږي 

 
 

ویلو  چې د لیک رسه پیل کیږي د ټیمونه کولی يش د حرف غږ یا ټکي
 لپاره اضايف منره ترالسه کړي .
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  Game 7     د احساساتو سکیټ  
 ایا تاسو احساسات نومولی شئ؟

 څنګه لوبه وکړ و                      

 
 انګلیيس کلمې ویلو او عمل کولو رسه احساسات معريف کړئ. د اړتیا په صورت کې فلش کارتونه وکاروئ. د احساسات  
  ټیمونو وویشئ. 4یا  3لوبغاړي په 
  ورکوي احساسات 3 تههر ټیم بل ټیم. 
 لنډه طرحه چمتو کړي چې پدې کې احساسات شامل وي. دا په پښتو یا دري کې کیدی يش. دوی باید یو 
 ته رایه ورکوي! سکیټ یوځل چې رسته وريس ، ټولې ټیمونه غوره 
 .ټیمونه په سکیت کې د احساس انګلیيس نوم کارولو لپاره د بونس منره ترالسه کوي 

 
 

Thirsty  

Happy Angry 

Hungry 

 

Tired Sad Sick Hurt 
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  Game 8  کله ، کله؟  
 

 ایا تاسو انګلیيس ټکي پیژنئ ترڅو وښیې کله چې یو څه پیښیږي؟

 

 څنګه لوبه وکړ و                      

 ټپ/چاک

 

 
 

                                                                                      Yesterday / Before 

 

 Today / Now  

Tomorrow /After 

  .ټکي وغواړئ او لوبغاړي باید سمې برخې ته وريش. 6ټول لوبغاړي د 'نن/اوس' برخې کې والړ دي 
 .رسعت لوړ کړئ ترڅو دا ډیر چلنجي کړي 
 !که لوبغاړي په غلطه برخه کې جمپ وکړي ، دوی له لوبې بهر دي 

  

 

 .د ټیپ په کارولو رسه ، الندې په ګروپ کې له یو بل څخه د کود کولو واټن کې په نښه کړئ 

 

ته زنګ ووهئ )نن ورځ ،  د ساده کولو لپاره ، د کلمو یوازې یوه سیټ
 سبا ، پرون یا مخکې ، اوس ، وروسته ( 
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  Game 9  
!  د بدن نښه  

 

ایا تاسو کولی شئ د خپل بدن برخې نوم کړئ ؟    
 

           توپنرم          
 څنګه لوبه وکړ و

 

 

 

 
:لوبغاړو ته د بدن الندې برخې ښوونه وکړئ 
hands, legs, stomach, back, face 
.یو لوبغاړی "ټګګر" دی 
 چا وغورځوي ترڅو دوی ونیيس. هغه ټګګر باید منډې وهي او توپ په یو

څوک چې نیول شوی وي د بدن هغه برخه به ووایی چې بال یې وهلی او 
 "ټګګر" کیږي.

!د ټاکيل وخت حد په پای کې ، هغه لوبغاړی چې ټګ شوی نه وي ګټل کیږي 
 

 
د ځمکني مقرراتو رامنځته کول لکه د مخ وهل اجازه نلري که سخت 

 توپ وکارول يش ، او داسې نور
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  Game 10     بالون د المبو وهل 
 تاسو څومره انګلیيس ټکي پیژنئ؟

بالون 1په هر ټیم کې  

 

 څنګه لوبه وکړ و                                                                                
 

 

 

  ګروپونو وویشئ. 4یا  3لوبغاړي په 
.هدف دا دی چې د بالون څپې وساتئ 
 هرکله چې یو لوبغاړی بالون پورته پورته کوي ، دوی باید یوه انګلیيس کلمه

 کړل.ووایی چې دوی زده 
 که بالون ځمکې ته ورسیږي یا دا د الفاظو څخه وتيل وي ، دوی له لوبې

 بهر دي!
 

 د ساده کولو لپاره ، دوی کولی يش د الفبا نومونه هم ووایی 
!د ټیم نور غړي کولی يش هڅه وکړي نور بالونونه ښکته کړي 

 

Vill
a 
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  Game 11  کټګوري لغته کړئ  
 

 تاسو څومره انګلیيس ټکي پیژنئ؟

 
 څنګه لوبه وکړ و                             

کاغذ او قلم / چاک ، فوټبال

 

 

  الندې کټګورۍ د چاک یا کاغذ او قلم په کارولو رسه په دیوال کې د دوی ترمینځ
 ، حامم ، طبیعت ، کايل ثابت کايف ځای رسه ولیکئ. پخلنځی ، کور ،

 رسم کړئد "هدف" جوړولو لپاره د دې شاوخوا پوله 
 ټیمونو وویشئ. دوی د فوټبال لوبه کوي. که توپ په کټګورۍ  2لوبغاړي په

 ترالسه کوي. اضايف ټکی ووهل يش ، ټیم یو
 بیا ، ټیمونه د کټګورۍ پورې اړوند شیانو نومونه وایی )د مثال په توګه: د

پخلنځي قاب ، شیشه ، چمچه ، او نور( د ډیری ټکو رسه ټیم ، اضايف منره 
 ترالسه کوي.

 !د فوټبال لوبې ته دوام ورکړئ تر هغه چې ټولې کټګورۍ پوښل شوي نه وي
 تاسو کولی شئ ځینې کټګورۍ اضافه یا حذف کړئ!
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  Game 12  ښکار کوونکی ښکار  
 

 ایا تاسو کولی شئ ټکي رسم او لیبل کړئ؟

 
 څنګه لوبه وکړ و                             

 کاغذ او قلم

 

 

 

  ټیمونو وویشئ. 2لوبغاړي په 
 فلش کارتونه جوړوي او هڅه کوي خپله کلمه  10هره ډله د خپل څیز نقشې رسه خپل

 په انګلیيس ولیکي.
ته د دې ټکو لیست چمتو کوي او په ودانۍ کې فلش کارډونه  وبیا ، دوی نورو ټیم

 پټوي.
 ټیمونه باید د ټاکل شوي وخت محدودیت رسه په لیست کې د فلش کارډونو لټون

 وکړي.
! هغه ټیم چې ټول فلش کارتونه ترالسه کوي د لوبې ګټونکي دې 

 

 

 
House 

 .هغه حدونه رامینځته کړئ چې له هاخوا فلش کارډونه پټ نيش 
ټیمونه کولی يش نښې تبادله کړي 
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L P Q 

لوبه د مختلف ډوله کارتونو په شمول ترمیم کړئ: 
 (رنګونه ، مخالفین ، د کلمې کټګورۍ ، او نور

A 
M 

L 

  Game 13   ! ماته یې راوړه  
 

 ایا تاسو انګلیيس الفبا پیژنئ؟

 
 څنګه لوبه وکړ و                             

 کاغذ او قلم

 

 

 

  ډلو وویشئ چې له تاسو څخه په مساوي واټن کې والړ دي 2لوبغاړي په 
 دوی باید لهA  څخهZ  ته د لیک کارتونه رامینځته کړي او دا په خپل مینځ کې توزیع

 کړي.
 یو حکم ووایه. لکه: د پیشو لومړی لیک ، دB  دمخه لیک ، د الفبا وروستی لیک ، او

 داسې نور.
 .د هر ټیم لوبغاړی چې د ځواب رسه کارت لري باید دا راوړي او تاسو ته یې وښیي

لومړی لوبغاړی چې تاسو ته د سم کارت رسه رسوي د وخت لپاره یوه منره ترالسه 
 کوي.

 

The letter 
after K 
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  Game 14  د نڅا کوډ  
 
 

  ایا تاسو کولی شئ د خط غږونه تعقیب کړئ؟

 څنګه لوبه وکړ و       
  لوبغاړو ګروپونه جوړ کړئ. 4څخه تر  3له  
  حروف ته د بدن حرکت ورکوي. لکه: 5هره ډله هر 

 

   A  B  C  D  E  
 

 

 
 
 

 
 
 

 ته کوډ ترشیح کوي. 2ټیم  1ټیم  •
 ( C  ،D  ،E  ،A  ،A  ،Bباید د مطابق د بدن حرکتونه وکړي. )لکه:  2به بیا د لیکو لړۍ ووایی او ټیم  1ټیم  •
 که دوی دا په غلط ډول تررسه کړي ، ټیم له لوبې بهر دی! •

 

 )ټیمونه کولی يش د میوزیک کوډونه هم وګوري )کلیپونه ، عکسونه ، او نور 
ساده کولو لپاره ، لیکونو ته د بدن حرکت ورکړئ او پخپله ورته زنګ ووهئ! د 
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  Game 15  الفبا پونګ  
 
 

 ایا تاسو کولی شئ د ټکو لومړين غږونه وپیژنئ؟

 

 څنګه لوبه وکړ و       

پالستيکي کپ ، مارکر ، توپ

 
 

 

 

 2  ټیمونه جوړ کړئ. 3یا 
.په پالستيکي کپونو کې د مختلف الفبا نومونه ولیکئ 
 دوی له لوبغاړو څخه په فاصله کې تنظیم کړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې د پیالو ترمینځ هم کايف

 فاصله شتون لري.
 جمله ولیکئد فلش کارډ کټ څخه یوه 
 منره ترالسه کوي. 1لوبډله باید په نوبت توپ پیالو ته واچوي چې د کلمې لومړی حرف ولري. دوی 

 

 

 په ځمکه کې حلقو کې
لیکونه ولیکئ )د تباشیر 

رسه( او لوبغاړي کولی يش 
بال هم دې حلقو ته 

 وغورځوي.
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  Game 16   ! یوشان، یوشان  
 
 

 ایا تاسو په انګلیيس کې د پوښتنې ټکي پیژنئ؟

 څنګه لوبه وکړ و       
  لوبغاړو ګروپونه جوړ کړئ. 5څخه تر  4له 
 .هره ډله په یوه لویه حلقه کې والړه ده ، له یو بل څخه خپریږي 
 دري وغواړي ، مګر باید په انګلیيس کې الندې  یو لوبغاړی ګروپ ته یوه پوښتنه کوي. دوی کولی يش دا په پښتو یا

 پوښتنې ټکي وکاروي:
 

Example 
 

  When do you eat lunch?  
 

 
 

WHEN HOW 

WHAT What is your name? WHY 

Who takes care of you? WHO WHERE 

یو ګام مخ وروسته لدې چې په ګروپ کې هر لوبغاړی ځواب ووایی ، دوی کولی يش •
 په دایره کې واخيل

 ګامونه مخکې واخيل 2که د چا ځواب بل ته ورته وي ، دا خلک کولی يش •
 هدف دا دی چې ټوله ډله مرکز ته ورسوو. هرڅوک چې لومړی دا کوي ، ګټل کیږي!•
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  Game 17  د سفر لوبه  
 
 

څنګه په انګلیيس کې الرښوونې ورکړئ؟ایا تاسو پوهیږئ چې   

 
 څنګه لوبه وکړ و

کاغذ ، مارکر ، د هرې لوبغاړي لپاره د سرتګو پټولو 
 لپاره ټوټه

 

 
)په انګلیيس کې د سمت کلمې ترشیح کړئ )مستقیم ، کین، ښیې ، وګرځئ ، او نور 
 لوبغاړي یوځای کړئ. هر ټیم پریکړه کوي کوم هیواد ته چې دوی غواړي الړ يش. د

 هر ټیم لپاره ، دا د کاغذ په یوه ټوټه ولیکئ او په فاصله کې یې وساتئ.
 باید الرښوونې ورکړي ترڅو دوی رسه  2ړوند دی او لوبغاړی  1په هر ټیم کې ، لوبغاړی

 هیواد ته د رسیدو کې مرسته وکړي!
 5کولی يش په پښتو/دري خربې وکړي ، مګر دوی په انګلیيس خربې کولو لپاره دوی 

بونس پوائنټونه ترالسه کوي!  5منرې ترالسه کوي. کوم ټیم چې هرکله لومړی راځي 
 بیا ، رولونه بدل کړئ!
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  Game 20  مخالفه ورځ  

 

پیژنئ؟ایا تاسو په انګلیيس کې مخالف ټکي   

 څنګه لوبه وکړ و
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 د لوبغاړو رسه د عملونو رسه الندې مخالف ټکي بیا کتنه وکړئ. •

 

Come / Go Big / Small 

Stand / Sit Yes / No 

Before / After Up / Down 

Near / Far Happy / Sad 

 لپاره عمل وکړي!یوه جمله ولیکئ. دوی باید برعکس ووایی او د دې  •
 د مثال په توګه: که تاسو ووایاست "ودریږئ" ، دوی باید "ناست" ووایی او کښیني. •
 هغه لوبغاړي چې دا په ناسم ډول کوي د لوبې څخه بهر دي •

 


