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وصل کیدل



دا فعالیتونه د ځوانانو او زموږ د ټولنیزې اغیزې پروژو کې دخیل شریکانو لخوا ډیزاین شوي 
او مالتړ شوي دي.

پدې کې دننه ټول هغه مواد دي چې تاسې د بیالبیل هنري 
جوړښتونو جوړولو الهام اخیستنې لپاره ورته اړتیا لرئ. 

تاسې کولی شئ د پیري مجسمې جوړولو هڅه وکړئ، 
اوریګمي قاز جوړ کړئ، او د هوسا رنګولو څخه یې خوند 

واخلئ. 

ستاسې د په زړه پوري تخلیق کړي کار کتل به غوره وي، 
نو مهرباني وکړئ خپل انځورونه موږ ته په 

cat.cooke@hampshireculturaltrust.org.uk
راولیږئ

 ستاسې
تخلیقي 

ښه راغالست
بکس ته 



دا بکس نور ډیر څه دی... 
پدې بکس کې دننه به تاسې ډیری تخلیقي وسایل ومومئ چې تاسې ورسره پیل 
وکړئ او د هنرمندانو یو څو نظرونه او د هغه ځوانانو نظرونه چا چې مخکې 

دا کار د ساعتیرۍ، سالمیت یا فقط د یو څه کولو لپاره تجربه کړی دی.
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خپل پام واړوئ... 
تاسې سره ستاسې تخلیقي سپړنو کې د مرستې 

لپاره پدې پاڼو کې ورکړل شوي تخلیقي 
نظرونه وکاروئ! په هرصورت چې تاسې 

خالق شئ، د الهام لپاره د خپلو حسونو سره 
وصل کیدو په اړه فکر وکړئ. رنګ، شکلونو، 

رڼا، سیوري او غږونو ته د مشاهده کولو او 
کتلو لپاره توجه وکړئ.

تاسې همدارنګه کولی شئ پخپله د ارامښت بکس جوړ کړئ، دلته ویل شوي چې څنګه...
د هغه وخت لپاره کله چې تاسې د اضطراب یا زړه تنګي احساس وکړئ. په ساده ډول بکس کې هماغه شیان واچوئ چې ستاسې پام 

اړوي او په دغه شیبو کې تاسې ته غوره احساس درکولو کې مرسته کوي. د خپلو ټولو حسونو لپاره پکې شیان شامل کړئ:

بکس ته 
کتل

انځورونه، مجله، لیک، کارتونه، ممکن داسې څه چې تاسې 
جوړ کړي وي.

بوی 
د خوښې عطر، ښه بوی لرونکی صابونه، د پاکو کالیو بوی.

اوریدل
غوره موسیقي یا سندره، ستاسې د ملګرو خندا.

لمس
د لوبیدو نانځکه )د نانځکې درلودو لپاره عمر هیڅکله خنډ 

ندی!( فیډلي نانځکه، حتی د پوکاڼیو لرونکي پوښ په څیر کوم 
څه هم مرسته کولی شي.

خوند
د خوږو یا شیرني یوه بسته، چاکلیټ یا حتی کوم نور د خوښې 

خواړه.

ډکول

جوړول او 
وصل کیدل

ډوډل توشک یا غالۍ

د انځورونو بکس
د شالید په توګه سینګار یې 

د میز په توګه یې وکاروئکړئ



څنګه د پیري مجسمه 

هنرمند ټام رش

جوړه کړئ

مرحله 1 - بنسټ

لومړی، د سکلپي یو ټکړه راواخلئ 
– په بکس کې د موجود هغې نیمایی 

– او د بال په بڼه یی تاو کړئ، بیا یې 
په تخته کیږدئ او د یوې وسیلې په 

کارولو سره، پکې دوه قطي یا ځایونه 
وکړئ چیرې چې تاسې غواړئ سترګې 

یې اوسي.

مرحله 2 – د شکلونو جوړول

په دغه سورو کې سترګې کیږدئ. د 
ساسچ په بڼه ځینې کوچني شکلونه تاو 

کړئ او هلته یې ولګوئ چیرې چې 
تاسې فکر کوئ د پیري مخ کې شاید 

ګونجي وي. تاسې کولی شئ دا په خپلو 
ګوتو یا کوم اوار شي باندې خوی کړئ. 

تاسې د کوچنیو شکلونو په وراضافه 
کولو سره د مخ جوړولو ته دوام ورکړئ 

او بیا پزه او غوږونه وراضافه کړئ. 
دا شکلونه هر هغه څه کیدی شي چې 

ستاسې خوښیږي!

مرحله 3 – غاښونه او پاکول

اوس د بیلګې د پاکولو او ستره کولو وخت 
دی! د مخ د څنډو او کونجونو پاکولو لپاره 

تیره وسایل وکاروئ او یوه د تیره نوکې 
لرونکې وسیله د غاښونو لپاره د سوریو 
کولو لپاره وکاروئ! دې پسې بیا تاسې 

کولی شئ د شونډو جوړولو لپاره یو څه 
سکلپي وراضافه کړئ )که ستاسې پیری 

شونډې ولري...(

مرحله 4 – ګډول او پاکول

اوس یې وخت دی چې دغه ټول ګونجي 
ګډ شي او څیرې ته طبیعي شکل ورکړل 

شي. لومړی د دغه ساسچ ډوله شکلونو په 
توجه سره ګډولو لپاره د تیره اوار وسیلو 

څخه یوه وکاروئ. کله چې تاسې خپل 
قناعت ترالسه کړئ بیا کولی شئ د پایلې 
پاکولو لپاره یوڅه اوبه او برس وکاروئ. 
پدې سره به تاسې خورا پاک او نرم پای 

ترالسه کړئ.

مرحله 5 – پای ته رسول

اخرنۍ مرحلې! دلته ما د ځینې نورو 
ګونجونو جوړولو لپاره او ځینې سورو 

لپاره له تیره وسایلو څخه یو کارولی دی. 

اوس یې وخت دی چې یو ګام شاته واخلئ 
او خپل نوي جوړ کړي پیري ته وګورئ. 

ستاسې د تخلیق لیدل به ډیر په زړه پوري 
وي، نو مهرباني وکړئ زموږ سره یو 

انځور شریک کړئ. 

ډیر ښه! نور ډیر مواد هم شته که تاسې 
غواړئ کوم بل څه جوړ کړئ.
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دا الرښود به تاسې سره مرسته وکړي د سوپر سکلپي )خټې( څخه د پیري 
مخ جوړ کړئ. ستاسې د پیري جوړولو کې مرستې لپاره ولې د هغه وسایلو 

په اړه نوښتي فکر ونکړئ چې تاسې یې کارولی شئ. ستاسې د نقاشۍ 
وسایلو د ازمولو او تجربه کولو په اړه څه فکر کوئ لکه د نقاشۍ پلیټ یا د 

 نقاشۍ د برس سټه. 
په مجسمه جوړولو کې د بڼو ټاکلو په برخه کې تیره پینسل هم مرسته کولی 

شي. د ساعتیري کولو څخه مه ویریږئ ځکه چې د جوړولو لپاره خورا ډیر 
سوپر سکلپي خټه شتون لري.
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جوړ کړئ
د روز شاباز – جانسن لخوا، پیچلی ساده توب

مرحله 1
د خپل فیشن انځور لپاره ستاسې د پیل 

ټکي په حیث یو بیلګه رسم کړئ یا ډیر 
ساده انساني شکل رسم کړئ.

د ساده کرښو او شکلونو یا ورکړل شوي 
بیلګې په کارولو سره، د انساني شکل 

لومړنی سکیچ جوړ کړئ.

د ډیزاین یاددښتونه: دسر لپاره یوه ساده 
دایره او د برس یا د پینسل لیکې د مټو 
)السونو( او پنډیو )پښو( وړاندې کولو 

لپاره بسنه کوي.

مرحله 2
د یوه پوښاک په اړه پریکړه وکړئ او د 

دې لومړنۍ لیکې خپل د فیشن رسامۍ 
باندې وکړئ.

د ډیزاین یاددښت: یوازې عمومي یا ټولیز 
شکلونه مالحظه او رسم کړئ. تفصیلي 

رسامۍ اړینې ندي.

مرحله 3
د خپل انځور بشپړولو لپاره لږ مقدار 

خواړه یا ستاسې د خوښې سپک خواړه 
وکاروئ.

لږه پاستا، د بادرنګ څو ټکړې، لږ 
مقدار کشمش، شیرني، یو څو دوریتوز 
یا د خوراک وړ کوم څه وکاروئ چې 

د پوښاک د برخې انځور جوړولو لپاره 
کارول کیدی شي!

د ډیزاین یاددښت: وروسته لدې چې 
تاسې لومړنی سکیچ جوړ کړئ دا په 

کاغذ کیږدئ او دا د خپل فیشن انځور د 
برخې په توګه ترتیب کړئ.

مرحله 4
جوړ شو – پای ته ورسید! د نورو سره 

د شریکولو لپاره خپل نهایی تخلیق عکس 
واخلئ!

تاسې یو غیر معمول او خورا اغیزناک د 
فیشن انځور جوړ کړی دی!

د ډیزاین یاددښت: نوښتي فکر وکړئ او 
د بیالبیل ټوټو او لوازمو وړاندې کولو 

لپاره مناسب توکو د کارولو هڅه وکړئ. د 
مثال په توګه، د فرني کریم بکسټ د الس 
کڅوړه کیدی شي، د پیازو یوه ټکړه – د 
خولۍ څنډه، دوریتو – د لستوڼي شکل، د 
بادرنګ ټکړه د لمن په توګه ښودل کیدی 

شي یا پاستا د پوښاک د کوتونو ښودلو 
لپاره کارول کیدی شي...امکانات بې پای 

دي!

یادونه: وروسته لدې چې تاسې ورڅخه عکس واخیست، په یاد ولرئ چې کوم 
خوراکي توکي تاسې کارولي دي هغه په یو څو ورځو کې وغورځوئ یا وې خورئ 

– په کوم داسې ځای کې یې مه پریږدئ چې بیا په میاشتو ستاسې هیر شي!

د خوړو فیشن څنګه 
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دا مثلث په مینځ کې قات کړئپه مینځ کې یې قات کړئد مربع سره پیل وکړئ

12345

پورتنۍ برخه ښکته قات کړئاړخونه مینځته ورقات کړئوروستی مثلث بیرته پرانیزئ

678910

دواړه اړخونه دننه ته قات کړئ

پورتنۍ برخه شکته قات کړئدا په مینځ کې قات کړئ

1112131415

مثلث بهر ته راکش کړئ

د مخ جوړولو لپاره یې یوځای وزبیښئ

1617181920

وزرې یې بهر ته راوباسئ

د فای فلیپ لخوا

جوړ کړئ

تاسې قاز لرئ!

څنګه اوریګامي قاز 
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بیرته یې پرانیزئپه مینځ کې یې قات کړئد مربع سره پیل وکړئ

12345

څنډه مینځته راوړئ

678910

د نورو اړخونو لپاره هم همدا کار وکړئ

په لیکه یې قات کړئپه مینځ کې یې قات کړئ

1112131415

پرانیزئ او تاو یې کړئ

دې لوري ته یې تاو کړئ

1617181920

ځای په ځای یې قات کړئ

د فای فلیپ لخوا

جوړ کړئ

تاسې نهنګ لرئ!

څنګه اوریګامي نهنګ )ویل( 

مثلث مینځ کې ښکته پرې کړئ

212223

په...لیکه یې قات کړئ

په لیکه یې قات کړئ

قیچي واخلئمثلث بهر ته راوباسئپه مینځ کې یې قات کړئ

لکۍ یې بهر ته قات کړئ
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د فای فلیپ لخوا

جوړ کړئ
څنګه اوریګامي پتنګ 

بیرته یې پرانیزئپه مینځ کې یې قات کړئد مربع سره پیل وکړئ

12345

د قات افقي لیکې سره یوځای کړئ )کوم لوري ته چې د غشو مخه ده(

678910

په لیکه یې قات کړئورته کار د نورو اړخونو لپاره وکړئ – تاو یې کړئ

1112131415

1617181920

په مینځ کې یې قات کړئ

په مینځ کې یې ونیسئ او وزرې یې 
خپرې کړئ

21

هرځای کې یې مینځ کې قات کړئ

د مثلث څوکې قات کړئ... د مثلث څوکې بهر ته راوځي

 تاسې پتنګ
لرئ!

پورتنۍ ټکړه مینځ ته قات کړئ

ډاډ السته راوړئ چې   ...



د فای فلیپ لخوا

جوړ کړئ
څنګه اوریګامي ګیدړ 

څنډه مینځته قات کړئپه مینځ کې یې قات کړئد مربع سره پیل وکړئ

12345

ورته کار د نورو اړخونو سره وکړئ

678910

مینځنۍ ټکړه اواره کړئدې لوري ته یې تاو کړئ

1112131415

1617

د لکۍ جوړولو لپاره یې په لیکه کې قات کړئ

 تاسې ګیدړ
لرئ!
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په مینځ کې یې قات کړئ

پورتنۍ ټکړه په لیکه کې قات کړئ
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په مینځ کې یې قات کړئد مربع سره پیل وکړئ )که یو اړخ یې سپین وي ښه کار کوي(

12345

هرځای کې یې مینځ کې قات کړئ

678910

په مینځ کې یې قات کړئ – بیا یې مینځ یوځای کښیکاږئ

ورته کار د بل اړخ لپاره وکړئپه لیکه کې یې قات کړئ ترڅو څوکه یې مینځ کې ی

1112131415

1617181920

په لیکه یې قات کړئ

د فای فلیپ لخوا

جوړه کړئ

تاسې بادي کښتۍ لرئ!

څنګه اوریګامي بادي کښتۍ 

په لیکه یې قات کړئ

212223

بیرته یې پرانیزئ

اوار یې قات کړئ چې د مربع په څیر ښکاره شي

پرانیستل شوي مثلثونه د یوبل سره کښیکاږئ

د بنسټ جوړولو لپاره یې په لیکه 
کې قات کړئ

بیرته یې پرانیزئ

د کښتۍ اصلي برخې ته یې ورښکته 
کړئ
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کولو تکنیکونه
راځئ ستاسې بکس کې موجود ځینې تجهیزاتو په کارولو سره د چاپ ځینې طریقو ته کتنه وکړو:

د سکیچ کتاب څخه 3 کاغذونه څیرې کړئ.

هر یو په مینځ کې قات کړئ، هرڅومره چې تاسې کولی شئ قات اوار کړئ او بیا یې مینځ کې څیرې کړئ.

دا کار د ټولو 3 کاغذونو سره وکړئ ترڅو تاسې د کاغذ 6 ټکړې ولرئ.

 د ګوتې
چاپ

د دې فعالیت لپاره، تاسې د نقاشۍ بکس، د سکیچ 
کتاب او تور لمڅي څوکې قلم ته اړتیا لرئ.

د هنرمند سارا ګایګر لخوا

د چاپ 
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یو رنګ غوره کړئ چې وې کاروئ. د ټیوب پورتنۍ برخې سوري کولو لپاره د ټیوب سر وکاروئ.

 د نقاشۍ لوخي ته د لوبیا دانې په اندازه رنګ ورتوی کړئ او بیا یې په خپله غټه ګوته وسولوئ. 
د اضافي یا ډیر رنګ اوارولو لپاره د ټری یا پتنوس بلې برخې ته خپله غټه ګوته ورخوی کړئ.

تاسې خپله ګوته شپږ ځله چاپ کوئ!

دا کار لومړی په پاتې شوني کاغذ 
وکړئ.

کله چې تاسې د خپلې ګوتې چاپ کوئ، خپل ګوته ستاسې چمتو کړي ټکړو په مینځ کې 
ورو کیږدئ، او بیا یې په ارام سره له یو اړخ څخه بل ته واړوئ.

 ستاسې د ګوتې چاپ به هر ځل یو څه مختلف ښکاري. 
د کاغذ ټولو شپږ ټکړو کې د ګوتو نښې چاپ کړئ او بیا یې پریږدئ چې وچ شي.
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دې ژویو ته او هغه ساده لیکو ته وګورئ کومې چې هغوی شرح کوي.

کله چې رنګ وچ شي د تور لمڅي نوکې قلم د لیکو او مخ وراضافه کولو لپاره وکاروئ چې دا 6 ژوي جوړ کړئ.
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د چاپ یو څو نور نظرونه...

سمالسي لیږد چاپ
یو 4B پینسل 
وکاروئ او د 

کاغذ یوه برخه 
کې سیوری یا شیډ 

وکړئ

د کاغذ سیوری 
شوی اړخ خپل د 
سکیچ پیډ باندې 

الندې کیږدئ

په سیوري شوي 
ځای کې یو 

انځور یا متن 
کیږدئ. د یوه قلم 

په کارولو سره 
یې شاوخوا کلک 

پریس کړئ او 
رسم جوړ کړ.

دا ستاسې سمالسي 
لیږد چاپ دی. 
د رسامۍ لپاره 

د نورو شکلونو، 
بیلګو یا انځورونو 
په کارولو سره دا 

ګامونه تعقیب کړئ.

12

34

پتنګ

د کاغذ نیمایی ټکړې ته د رنګ په وراضافه کولو سره 
ساده پتنګ جوړ کړئ. بیا یې قات کړئ، ښکته کښیکاږئ 

او پرانیزئ یې د پتنګ راڅرګندولو لپاره.

د تفصیالتو وراضافه کولو لپاره یو قلم وکاروئ ځان 
ډاډه کړئ چې تاسې د پتنګ هر اړخ ته ورته کار 

وکړئ.



ګلونه

یو رنګ غوره کړئ او د 
کارت یوې ټکړې پای کې 

یې واچوئ.

د یوه کاغذ په مینځ کې یې 
یوځای کې چاپ کړئ.

په هر اړخ یې یوشان چاپ 
کړئ.

بیالبیل رنګونه او د بیالبیل 
اندازو کارت وکاروئ.
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ټکي

د ټکي انځورونه 
ساعتیري ده. خپل پلیټ 

کې لږ رنګ واچوئ.

په رنګ کې د قلم سټه یو 
څه ډوبه کړئ.

د قلم سټه باندې په کاغذ کې 
ټکي وکړئ.

کوم شکل یا بیلګه چې تاسې 
غواړئ جوړولو لپاره یې 
ټکو کولو ته دوام ورکړئ.

څرخونه

کارت یو څه تاو کړئ او 
لږ رنګ وراضافه کړئ.

رنګ لرونکی اړخ د کاغذ 
سره کلک ونیسئ.

... او چاپ کولو ته دوام چاپ کړئ...
ورکړئ



او ولوبیږو
زموږ د سالمیت بینګو ولوبیږئ او وګورئ چې آیا تاسې کولی شئ خلک پیدا کړئ چې تاسې سره 
ولوبیږي یا وروسته د خپلو ملګرو او/یا کورنۍ سره یې تجربه کړئ. په نوبت سره یو شی ونوموئ 

چې تاسې کړی او ردیف جوړ کړئ.

په تیره اونۍ کې ما/زه...
په شاور کې 
سندره ویلې

د ملګري 
سره ولوبیدم

 ښه خوب
کړی و

 د کورنۍ او ملګرو
 سره په یوځای کیدو
مې وخت تیر کړ

 زما غوره ټیون
واورید

 یو ښه کتاب
ولوست

 یو ښه فلم/تلویزیني
برنامه وکتله

 خوندور
 څه مې
وخوړل

 یو څه تمرین
مې وکړ

 هنري ټوټه مېځان مې هایډریټ وساته
تولید کړه

 دومره مې وخندل چې
غمبورو مې درد شروع کړ

 په پارک کې مې
ډیر وخت تیر کړ

 یوه نوي ځایخپل ځان مې میلمه کړنڅا مې وکړه
ته الړم
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راځئ چې وصل شو 
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 د پښو
ملګری

لومړی، موږ د یوه ګالبي سلینډر په جوړولو سره پیل کوو، بیا موږ د خپلو ګوتو په کارولو سره د سترګو او غاښونو ایښودلو لپاره پکې سوري یا ځایونه کولی شو. لدې وروسته موږ د شنه 
پالستیسین کوچنی بیضوي شکل جوړو او په کونج کې یې کلکوو.

بیا موږ د غاښونو لپاره ځینې کوچني مخروطونه جوړوو، ما دلته 4 کارولي دي مګر تاسې چې څومره وغواړئ جوړولی یې شئ. په خوله کې یې په صحیح ځایونو کې په دقت سره 
کښیکاږئ. اوس، موږ کولی شو خورا نری اوږد ارغواني پالستیسین هم تاو کړو. دا په خورا توجه سرو د سترګو مینځ کې کښیکاږئ، دا د سترګو تور شو.

اوس موږ کولی شو زنه او د سترګو باڼه جوړ کړو او همدارنګه ښکر پیل کړو! د زنې جوړولو لپاره، یو لوی ساسچ ډوله شکل تاو کړئ او د ځناور ښکتني نیمایی برخه پسې یې 
ونښلوئ )ما خپل هغې ته پدې کې لږه خندا هم ورکړې ده(. بیا موږ یو کوچنی اوږد شکل تاوو او اواروو یې، دا پورتني باڼه جوړوي. لدې وروسته بیا تاسې مختلف رنګونو کې ځینې 

د ښکرو شکلونه هم تاوولی شئ ځکه چې موږ ښکر جوړو!

دې کیریکټر سره موږ د 
پالستیسین 3 رنګونه 

کاروو. تاسې شاید پینسل 
ته اړتیا ولرئ چې کوم 

مشکل ځایونه پرې 
ورو کښیکاږئ مګر 

دې مجسمې لپاره 
ورته زه اړتیا نلرم!

د هنرمند ټام رش لخوا
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 ښکرو جوړولو لپاره موږ باید دوه مختلف رنګونه لرونکي ښکرونو شکلونه یوځای کښیکاږو، پام مو وي چې د هغو شکل ډیر بدل نکړئ. بیا موږ ورو او په نرم ډول ښکر د سر نه ښکته 
لوري ته تاوو، دا موږ ته د رنګونو ښکلی تاو راکوي. بیا ځینې کوچني اوږده شکلونه تاو کړئ او د ښکرونو د سټو شاوخوا یې تاو کړئ، دا ډیره طبیعي بڼه ورکوي!

دې پسې د هغه غټې پښې دي! لومړی د پښو شکل جوړ کړئ )د ګوتو پرته، دا به پکې موږ وروسته وراضافه کړو( او دا خپل جوړ کړي حیوان په سټه پسې ونښلوئ. دې پسې بیا د 
پالستیسین ځینې کوچني بالونه تاو کړئ چې د هغه پښې شي او په توجه سره یې د هغه پښو پسې کلک کړئ. ورته پروسه د هغه د پښې د ګوتو نوکانو لپاره تکرار کړئ، او بیا یې د ګوتو په 

سر کې اوار کړئ!

او په اخر کې یې موږ تفصیالت جوړولی شو! ځینې کوچني بالونه تاو کړئ او د هغه د سر 
ټولې پورتنۍ برخې کې یې اوار کړئ، دا به د هغه پوستکی جوړ کړي. ما فکر وکړ چې دا د 
کوچني پښو ځناور یوې لکۍ ته هم اړتیا لري، نو ما خورا نرۍ ښکر ډوله شکل تاو کړ او د 

هغه اړخ پسې مې ونښلوله.

دغه دی جوړ شو!
د یوې پښې ځناور!
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 مار ډوله
شی

یو اوږد پړي ډوله شکل د اوار سر سره جوړ کړئ او د دمه کونکی مار په څیر یې تاو کړئ. بیا یو زیږ مکعب شکل جوړ کړئ او د خپل پړي ډوله شکل سر کې یې 
کیږدئ، دا به د هغه سر شي!

باڼه د هرې سترګې دبره ورو ځای په ځای کړئ. کله 
چې تاسې دا کار وکړئ تاسې کولی شئ د غاښونو 

په توګه کاریدو لپاره کوچني مخروطي شکلونه جوړ 
کړئ! ما د دې لپاره ژیړ انتخاب کړی دی، مګر تاسې 

کولی شئ هر رنګ انتخاب کړئ. غاښونه په ارامۍ 
سره خپلو ځایونو کې کلک کړئ او سټو نه یې شین 

پالستیسین تاو کړئ.

دا هغه رنګونه دي چې تاسې ورته د دې ځناور 
لپاره لرئ، ما پالستیسین ته د شکل ورکولو لپاره 

فقط زما ګوتې کارولي دي، نو هیڅ وسایلو ته 
اړتیا نشته!

لومړی تاسې باید د خپلو کلکو نیولو ګوتو په 
کارولو سره د سترګو ایښودلو لپاره ځینې سوري 
یا ځایونه پکې جوړ کړئ او پدغو کې د ایښودلو 

لپاره نارنجي بالونه تاو کړئ.

بیا تاسې کولی شئ ځینې کوچني ارغواني ډیسکونه 
جوړ کړئ چې د سترګو سطح کې یې اوار کړئ 
او د سترګو د تور ځای ونیسي. اوس د کوچنۍ 
اندازې شنه پالستیسین جوړ کړئ چې د بڼو په توګه 
وکارول شي!

د هنرمند ټام رش لخوا



جوړول او وصل کیدل 2021  21 

خورا توجه سره د هغه ژبه د هغه خولې کې کلکه 
کړئ، ما هغه ته د مار په څیر چاودلې ژبه ورکړې 

مګر تاسې هر شکل ورکولی شئ!

دغه دی جوړ شو! یو مارډوله شی!

بیا ځینې ارغواني کرې جوړې کړئ او د خپل جوړ 
کړي ځناور په بدن یې اوارط کړئ. دا د هغه پوټکی 

دی.

دا بیا د ګالبي ټکو یا کرښو سره سینګار کولی شئ. د هغه د ژبې لپاره خورا کوچنی اندازه پالستیسین 
تاو کړئ!

لدې وروسته موږ د هغه څنډو باندې کار پیل کولی 
شو! د ارغواني پالستیسین په کارولو سره د هغه د 
سر هر اړخ لپاره د غوږونو په څیر شکلونه جوړ 
کړئ. دا د هغه سر سره ونښلوئ مګر پام مو وي 
چې خپل کار لوخړه نکړئ!



ت 
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ئ
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تاسې تمرکز وکړو په  راځئ 
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