
 



(مارچ -فروری   -جنوری ) 1سہ ماہی    
کرافٹ لؤ بابٹن   (1 

 

 

 
:ٹیریلم لئے کے لؤ با بٹن  

ن بٹ فلیٹ کے رنگ اور سائز بھی کسی * 

غبارہ*  

 ہو شفاف بعد کے  ہونے خشک جو گلو اسکول)  گلو*

(ہے جاتا  

برش  پینٹ بڑا*   

ینچیق  * 

  قائم توازن وقت سوکھتے کے غبارےجو) کپ

رے(ک * 

 

یاتہدا : 

جس پر آپ   ںپھال لی یںم زئساغبارے کو مطلوبہ  یکا

  میں بیلنس کپ یک اور اسے ا یںبنانا چاہتے ہ باؤلاپنا 

۔  کر لیں  

کا استعمال کرتے ہوئے آدھے   یانگل یاپن یابرش  ینٹپ 

طور پر  کے ۔ آپ کو متبادلیںغبارے کو گلو سے ڈھانپ

گرہ سے پکڑ کر رکھنا   یےغبارے کو چند منٹوں کے ل



رکھنا   یچےگرہ سے ن یںپڑے گا اور پھر اسے اپنے جار م

برابر کوٹ ہو اور ٹپکنے نہ پائے۔  اپڑے گا تاکہ گلو ک  

۔یںمکمل طور پر خشک ہونے دو کو لگ   

  

تہہ کے مکمل طور پر خشک ہونے کے بعد،  یاس پہل

اپنے   کرتے ہوۓحصے سے شروع  یغبارے کے اوپر

( کا استعمال کرتے ہوئے گلو کا دوسرا کوٹ  یانگل یابرش )

قریب رکھ کر غبارے پر جوڑ   یببٹنوں کو قر  راو یںلگائ

۔  لیں  

 

 یںرکھ یمنسلک کرنا جاربٹنوں کو ہ پر ہت یدوسر یگلو ک 

خوبصورت   حصہ حسب خواہش یاجب تک کہ آپ کا آدھا غبارہ 

۔ۓجابٹنوں سے ڈھک   

 

عام   -یںتہہ کو مکمل طور پر خشک ہونے د یگلو اور بٹنوں ک 

۔ یںگھنٹے لگتے ہ  5 یا 4 یبا  طور پر تقر   

 

تہہ مکمل طور پر خشک ہونے کے   یدوسر یاور بٹنوں ک لوگ 

۔ یںد لگا کوٹ کاتہہ  یسریت یک  لوبعد، بٹنوں کو دوبارہ گ  

 

تہہ کو مکمل طور پر خشک ہونے   یسریاس ت  یگلو ک 

تو آپ   یںاور اگر چاہ -یں د سیٹ ہونےاسے رات بھر  -یںد

 یچوتھ یک لوگ یےمضبوط کرنے کے ل یدکو مز  ؤلاباپنے  

۔ یںتہہ لگا سکتے ہ  

 

  ینچیمکمل طور پر خشک ہو جائے تو ق لؤابجب آپ کا  

تاکہ ہوا   یںاور غبارے پر گرہ کو کاٹ د یںکا استعمال کر



کر  اسے غبارے سے لوزہے،  یٹپک جات یچےن  لو۔ بعض اوقات گنکلےآہستہ سے باہر 

۔ کاٹ لیں  سے  ینچیقبٹن کے کنارے سے  کے   

 

  کٹ دے سکتے ہیںیڈی اف3 بٹن جوڑ کر آپ یکئ فاصلہ پر  کے اوپر  تہہ ی: پہلیاضاف

-ا ہے ہجیسا اوپر والی تصویر میں گرین بٹن باؤل دکھ ر  

 

کرافٹ ینگبال ہ یارن  (2 
: ٹیریلم  کے لیے کرافٹ  ینگبال ہ ارنی  

 *غبارے 

 * یا  یلےپالسٹک کے تھ  یےفرش کو ڈھانپنے کے ل کپڑا

سپرےا ل ئآ  * 

  جاتا ہو شفاف بعد کے ہونے خشک جو گلو اسکول)

(ہے گلو یدسف  * 

 *آدہا کپ کارن اسٹارچ 

یکپ گرم پان  چوتھائیایک   * 

ینچیق  * 

 *اون

کٹورا کے لیے  مکسنگ  * 

 

 

 

 



یات:ہدا  
  صرف کو ) غبارے پھالکے غباروں کو  زئسامختلف  

( اور ہو گی شیپ گول  یادہز غبارے کیسے  النےپھ اآدہ

۔ یںہر غبارے کو گرہ لگائ  

۔  یںبنائ  ورک سپیس کے لئےخشک کرنے غباروں کو  

  یوںتو، دو کرس   یںاگر آپ گھر کے اندر کام کر رہے ہ

۔ رسی باندھ لیں یکا یانکے درم  

-لیں ڈھانپکپڑے سے  یا  یلےفرش کو پالسٹک کے تھ    

کے اوپر ڈور سے   ورک سپیس  گئیاب سیٹ کی  

-یںغبارے لٹکا د  

 

وں کے  کے ساتھ غبار اسپرے لئ آآپ 

۔ اس سے بعد یںسکتے ہ اوپر اسپرے کر 

آسان  کرنا الگکو  اون غبارے اور  یںم

 ہو جائے گا

کو کارن    یگرم پان یںمک کٹورے  یا 

۔ یںکے ساتھ مال د سٹارچ  

اور  یںبوتل ڈال  یکا  یک لوگ  یدسفمیں اس  

۔ یںطرح مکس کر  یاچھ  

 

اور   یںڈبوئ یںم یزےکے آم لوگ مکس کیۓ گۓ  کو اون 

 – یںکو آہستہ سے نچوڑگلو  یسے اضاف یوںانگل   یاپن

لیں(  دستانے پہن یےکے لاس  آپ)  

 

گرہ کے سرے سے شروع کرتے ہوئے، پھولے ہوئے   
گے   یٹیں۔ جتنا آپ لپیٹیںسے لپ  ی اونیلغبارے کو گ



۔ ہو گی یگھن یہ یاتن بال / یندگ  

دوسری طرف  طرف سے  یکاور ا یچےاوپر سے ن 

۔ یٹیںلپ  اون کو  یںتمام سمتوں م  تک  

گھنا ہو جاۓ تو اون  حسب خواہش ہکا غبار جب آپ 

۔ یں ل  کو کاٹ  

۔ یں عمل کو دہرائاس غباروں کے ساتھ  یباق   

 

 

 

 

 

 

  اون۔ یںگھنٹے لگ سکتے ہ  24 یں۔ اس م یںغباروں کو مکمل طور پر خشک ہونے د

-چاہیے یسخت اور خشک ہون  

 

تاکہ  یںاور غبارے پر گرہ کو کاٹ د یںکا استعمال کر ینچیتو ق ںجائیجب یہ خشک ہو  

-اور پھر غبارے کو اندر سے نکال لیں نکلےہوا آہستہ سے باہر   

 

 اک میٹل۔ اگر آپ کے پاس یں د یٹسے لپ اوناور اسے  لیں  ا رنگک میٹل  یبڑ  یکاب ا

۔یںسکتے ہ یٹہے تو آپ گتے سے دائرہ کاٹ کر اسے سوت سے لپ یںنہ رینگ  

 

اسے   -لمبا اون کا دھاگا کاٹ لیں حسب خواہشیے بال کو  رنگ سے لٹکانے  کے ل  پھر

اون کے بال   گۓاور دوسری طرف سے بناۓ    یںگرہ لگائ ایک طرف سے رنگ پر 

   کو ینگبال ہ ارنی -لیں سے ہی تمام اون کے بال رنگ سے لٹکا یا – یںگرہ لگائسے   

  اون کا دھاگا  اور یکا طور پر یکے دونوں طرف ترچھ  رنگ یےچھت پر لٹکانے کے ل 

-اسے بیلنس کر کے چھت سے لٹکا لیں ۔یں ل باندھ  



 

یلنڈرک یسکڈ  (3 
:ٹیریلم  کے لیے یلنڈر ک  ڈیسک   

یم فر فوٹو باکس*  

رنگین پیپر ئیکو ای گفٹ پیپر کا رول  یدہپسند  اآپ ک  * 

 * یکرزاسٹ 

کلپ  یپرپ  *سکرو ہکس  3/ 

   یبلزل * 26 

یپٹ  چپکنے والی  دو طرفہ اور  ینچیق  * 

 

جلد   یڈیوکے ساتھ و یاتداہ ڈیسک کیلنڈر بنانے کے لیے

۔ یجائے گ یک یئرش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جون( ی،مئ  یل،)اپر 2 یسہ ماہ  

 

سجاوٹ یگھر ک  (1 

یات:داہ  
(Theme) کے مطابق   میمخصوص تھ یککو ا سایڈ یکا یاکونے  یکاپنے گھر کے ا 

، کارنر   ریڈنگ، سجاوٹ، بہار یک یہے، رمضان کارنر، مہند یہو سکت یم۔ تھیںسجائ
 سجاوٹ کے اور یرتصاو  سجاوٹ سے پہلے کی   کہ آپ یںبنائ  یقینی۔ اس بات کو یرہ وغ
استعمال شدہ   یم،آپ اپنے تھ  یںجس م یںالگ بک بنائ   یکا  -ضرور بنائں  یرتصاو کی بعد

۔ یںوضاحت کر یاور عمل ک یالاور اپنے خ یںمواد کو نوٹ کر  
 

باتھ میٹ کا ری سائیکل شدہ تولیہ  (2  
ل:ٹیری م  کے لیے باتھ میٹ ےکری سائیکل شدہ تولیہ    

۔یے تول  پرانےنہانے کے 4سے  3 * 
ینچیق*  

ز پن*  

یسوئ*  

 *دھاگہ

 

 

 

 

یات:داہ  
  کی تین تین انچ یوںتول مختلف رنگ کے  ینت 1

۔ لیں  کاٹ اںیپٹ یچوڑائ  



 

 اوپر نیچے کو  یپٹ یکا یہر رنگ ک

 کر الگ کر کاٹ ی سایڈزک یوں۔ تول  یںرکھ

سٹرپس  ینوںت  (ہو تو  یاگر ضرور)  یں،د

۔ یںکر  یسرے پر سالئ یککو ا   

 

 

 

 

 

 

تہ طرف   یک یانان کے اطراف کو درم  

۔ یں ل کر  

 

 

 

  یک یاندرم کو یلمبائ یپور  یک یپٹ

  دویگر۔ د  تہ کر کے پنز لگا لیںطرف 

-یںدہرائ یہی عمل   سٹرپس کے ساتھ   

 

 

  کی  سٹرپسں تہ شدہ واب ان تین 

پنوں کو ہٹاتے    بناتے ہوے  یچوٹ

۔  جائیں  

 



  یچوٹ وں کی یپٹ نبار جب آپ ا  یکا

تو، سٹرپس کے   یںختم کر لبنانا 

کو ان کے سروں پر    یٹاگلے س 

یہی عمل  ر دوبارہ او  سالیئ کر لیں

  یںرکھ ی۔ اس وقت تک جاردھرائں

جب تک کہ آپ اپنے پاس موجود  

نہ بنا   یکو چوٹ یوںپٹ یک  یہتمام تول

۔یںل  

 

کو دائرے   یچوٹ اب اس تیارشدہ

میں لپیٹنا شروع کریں اور ایک  

  ئیاور سو  -مکمل دائرہ بنا لیں

ساتھ   یکا  دھاگےسے  اس کی

   ،سالئی کر لیں 

 

 

 

 

فوٹو   ینگنگوال ہ( 3 

یم فر  
 

ل:ٹیریم  لیے  کےفریم  فوٹو ینگنگوال ہ    

 

یر تصاو یپسند ک*   
 *ربن 

کارٹن   hobby *  
 *گلو 

ینچیق  * 

  یئرجلد ش یڈیو کے ساتھ و یاتداہ بنانے کے لیےیم فوٹو فر ینگنگوال ہ

۔یجائے گ  یک  



اگست، ستمبر( ی،)جوالئ یسہ ماہ   یسریت  (3 

 1)کچن گارڈن 

 

  یسلیکم،ب  ینہ،پود یا،: دھن یںکے ساتھ کچن گارڈن لگائ یوںبوٹ یمختلف جڑ  یپسند ک  اپنی

 کاشت کرنے سے پہلے کیاور  یںلگائ یںمختلف قسم  2۔ کم از کم یرہ وغ گرین لہسن

۔  نائیںربیواتصکیبعد    اور کونپلیں نکلنے کے بنائیں  یرواتص  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ہمقابل نیشنل) ینٹنگپ  یلیگرافککے ساتھ ک ینٹپ یکریلکا (2  

مقابلے کا موضوع ہے۔  نیشنل یہ   

 
: ہدایات  

 یت،آ یپر عرب ینوسسے ک  ینٹپ  یکریلکا 

کا   کینوس۔  یںکر  ینٹجملہ پ  یالفظ    یکوئ

-نہ ہوسے چھوٹا      سائز 40cm x 30cm  
 

 جس میں یںبنائ یںم   الگ بک  پاورپوائنٹ

    ۔نوٹ کریں کار  یقہمرحلہ وار طر
لفظ  یعرب چنیدہآپ اپنا یںالگ بک م اس

 اکے رنگوں ک  ینٹپ  یکریلک، اپنے ا   یںلکھ

 افیکٹ یڈ یتھر   یڈنگ،)مثالً ش  یکتکن  یاستعمال ہونے وال  یےکے ل ینٹنگپ  - یںلکھ  انتخاب

۔ یں جس سے آپ مرحلہ وار گزرے ہ یںوضاحت کر  یاور اس عمل ک نوٹ کریں (یرہوغ)  

 
یںکر طریقہ اختیار سرادو نہیں بنا سکتا تو کوئی الگ بک  پر  پاورپوائنٹ نوٹ: اگر کوئی  



مقابل  نیشنل) یں کر یڈ اپ گر کو  کپڑوں استعمال شدہ  (3 

 
یں کر  یڈاپ گر  میں تبدیل کر کے   یزائنڈ  ۓے کپڑے اپس میں جوڑ کر نئمختلف سلے ہو دو  

 

۔ یں کر  یڈاپ گر  یںارہ مغراور اسے  یںمثال کے طور پر: موجودہ ٹراؤزر ل *  
 

اور اسے گاؤن   یںکا دوپٹہ( ل  یدوپٹہ )بارڈر کے ساتھ شاد ینسیک فای *مثال کے طور پر:  

یں کر  یڈاپ گر یںم  

  یہ)  یںبارڈر لگائ اک  یضقم یدوسر یکس  جس پر یںل  یضقم یکا*مثال کے طور پر:  

ہے  یہو سکت یضقم یمشرق یا  یمغرب ) 
 

: ہدایات  

 
    ۔نوٹ کریں کار   یقہمرحلہ وار طر جس میں یںبنائ یںم   الگ بک  پاورپوائنٹ

   یڈاپ گرمیں   اور بعد   ڈالیں یرتصاو  یآپ اپنے منتخب کردہ کپڑوں ک یںالگ بک م اس 

  یےلباس بنانے کے ل یامکمل طور پر ن   یکاور ا -الیں ڈ  یرتصاوکی   یزائنڈ نۓ  کیے ہوے 

۔ نوٹ کریں  ہے یاعمل ک  جوآپ نے مرحلہ وار   
یںکر طریقہ اختیار دوسرانہیں بنا سکتا تو کوئی الگ بک  پر  پاورپوائنٹ نوٹ: اگر کوئی  

 
 

 

 

 

 

مقابلہ آن الئن  نیشنلہوئے امکان ہے کہ  مدنظر رکھتےموجودہ صورتحال کو 

  یارت یاءلجنہ سے کہا جائے گا کہ وہ اش یے،جائے گا۔ اس کے ل  یامنعقد ک

 نیشنلجو ۔ یںکو فراہم کر یت و دستکارع نص  یکریٹریس یاور اپنے مقام یںکر

اس کے ) یگ یجیںآئٹم بھ تیار شدہمرکز کو ےہفتے پہل 3مقابلے سے کم از کم 

ت و  صنع یکرٹریصدر اور س نیشنل(۔  یگ یںجائ یک مقرر یخیںتارلۓ 

آن الئن نمائش   یک یاءکردہ اش یارت یےججز کے ساتھ مقابلے کے ل یدستکار

  یکشنا یہ۔ یگ میں شامل ہو سکیں۔ تمام لجنہ آن الئن نمائش یگ یںکا انعقاد کر

کے موقع پر   ہمقابل  نیشنلصلہ یف یہے۔ حتم یزتجو یکالحال ا یپالن ف

جائے گا۔  یاصورتحال کے مطابق ک  



)اکتوبر، نومبر، دسمبر(  یسہ ماہ یچوتھ   (4 

باکس یاکا گلدستہ  یٹچاکل (1 
ل:ٹیری م  کے لیے باکس  یاکا گلدستہ  یٹچاکل    

سروں کے ساتھ  یٹاگر ممکن ہو تو فل   - سٹکسکے  یلکڑ*  

گلو گن   * 
لولی  بارز اور یٹچاکل * 
جار یاڈبہ  * 

فوم یا یسٹیرینپول   * 
ٹشو پیپر ینرنگ  * 

یپٹ  * 
ینڈربڑ کے ب   * 

 *ربن
  

۔یںپر چپکائ  سٹکسکے  یلکڑکو   بارز یٹچاکل   .1 
استعمال   یپ۔ آپ ٹ یںشروع کر چپکانا گلو گن سےپر  ٹکسس  یک یکو لکڑ چاکلیٹ

۔ ہو گی  یمضبوط  کم اس سے یکنل  یںکرسکتے ہ  
 

 

۔یںباکس بنائ  یاجار  ے کے لیےگلدست  ےاپن .2 
 کی بارز یٹچاکل تیار شدہ آپ میں جس ڈالیںفوم  یا یسٹیرینپول   یںباکس م  یکا  :1 آپشن

چپکا سکتے   بارز  یٹچاکلباکس کے چاروں طرف  ۔ آپ  یںدے سکتے ہ یبترت  وک سٹکس

 فوم یا یسٹیرینپول کو  سٹکس کی بارز یٹچاکل تیار شدہ  ۔یںاور ربن سے باندھ سکتے ہ  یںہ

۔ سیٹ کریںطرح  ےگلدستے کیپھولوں ک  یںم  
 

  یبکو ترت  سٹکس کی بارز یٹچاکل  تیار شدہ یںم  یسٹیرینپول  *

، جو  یں ہسکتےکا استعمال کر  ٹکسس  یآپ لمب  یےکے ل ینےد

گا۔  ل دےکش  یاسے گلدستے ک   
 

جو  کا استعمال کر سکتے ہیں )ٹوتھ پک(،   ٹکسچھوٹے س  یا*

 اسے پھولوں کے باکس کی ش کل دے گا ۔
  



  یناور اپنے رنگ   یںد یبترت  یںگروپس م   کو سٹکس  کی بارز یٹچاکل  تیار شدہ آپ  :2آپشن 

ر سے یپپ یپنگر یا  یپرٹشو پ   رنگینگلدستے کو  ۔پیٹ لیں لسے سجاوٹ  یپسند ک یا یپرٹشو پ

  ،لیےکے کے گلدستے کو مکمل کرنے   یٹ۔ اپنے چاکللپیٹنےسے گلدستا گھنا دکھے گا

۔ یں۔ پھر ربن سے باندھ د ٹیپ سے لپیٹ دیںگلدستے کو  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



۔بنانا کھلونا  ں کے ساتھموز  (2 
 موزں کے   کھلونے  کے لیے  مٹیری ل:

موزے۔ 3  یںمختلف رنگوں م * 
ئروفائبر  * 

یموت یاہس  4  * 
اکپڑ کرنگ ک یلےاور پ   ناؤرب * 
بوتل یپالسٹک ک  یچھوٹ یکا * 

 
 

 
 

:یاتہدا   

 

بوتل   یپالسٹک ک لٹا کے( کو ا یلیجراب )ن یپہل

۔ ڈالیںکے اوپر   
 

 

 

 

 

چپکا  روئمدد سے اس جراب پر فائبر    یگلو گن ک

کا وچپکانے کے لیۓگلو  ک  گولےہر  یک  روئ۔ یںد

سے    روئجراب کو یہے۔  پور یقطرہ کاف یکا

سے  یتہائ یکہے: ا  یںضرورت نہ یڈھانپنے ک

۔ مپنااھڈنہیں  سے روئنچلے حصے کو  
 

 

پھر اسے فائبر  ،  کے کر لٹااجراب  کو  یدوسر 

۔ پھر بوتل کو    ڈالیںاوپر  کے  جراب یلیاور ن  روئ

۔ یںجراب سے باہر نکال  

 

لے اوپر  ہے، پہ   یختم ہوت روئاس جگہ جہاں فائبر 

اور   یںجراب کے نچلے حصے کو کاٹ دوالی 

۔ دیںکے نچلے حصے کو کاٹ ی جراب  یلپھر ن   



دونوں جرابوں کو کناروں کے ساتھ ساتھ 

یں کر یسالئ  

 

 

 

 

 

حصے کو   انگلیوں والے جراب کے یسریت

یں اور دونوں تہوں کو الگ کر لیںکاٹ   

 

 

 

 

ل/پیٹ ککھلونے کی ش کے ایک سایڈاپنے  

کو   یکسے ا یںٹکڑوں م یدسف یےکے ل   بنانے 

ل ککی ش   اُلّوہم اسے   ۔یئ کریںجراب پر سال

-دے رہے ہیں   
 

 

 

 

 کی8 سے رنگ والی جراب  ے تیسر یباق

  یںکہ دو دائرے آپس م  یسےج یں،کاٹ  شیپ

  پیٹ  ۓی کیۓ ہوئسال جڑے ہوں، اور اسے

۔یںکر  یاوپر سالئ حصے کےکے  

 

 

 

 

  یںم یانہر دائرے کے درم یے،آنکھوں کے ل

آپ  یے۔ ناک کے ل یںکر  یسالئ کی وتیم  یکا

سادہ  یکسے ا  یکا استعمال کرکے آسان یبرکف

کر  یاور اسے سالئ یںبنا سکتے ہ تکون

۔یںہ سکتے  



کے کھلونے کو شکل دینی ہے   فدوسری طراب 

یڈ کو  ئاس ساہے۔ یہ یساکا عمل پہلے ج یزائن۔ ڈ 

 یبار ک یپچھل   -کی شکل دے رہے ہیں ینگوئنپہم 

  ینگوئنٹکڑے کو پ  یجراب کے باق یدطرح، سف

   ۔یںکر  یسالئ یےکے ل   یٹکے پ
 

 

 یسالئ یاس کے اوپر، آنکھوں کے لئے دو موت 

استعمال کریں  کپڑا  یے. اور ناک کے لیںکر  

 

 

 

 

 

پیس شو بال   یارن(3  
ل:ٹیری م  کے لیے شو پیس بال   یارن   

 *غبارے

 *کپ

گلو یدسف * 

 *آدہا کپ کارن اسٹارچ  

یکپ گرم پان   *ایک چوتھائی 

ینچیق  * 

 *اون

باول  مکسنگ  * 

(پشنل آکا ڈھکن )  میٹلجار سے  یکا * 

سجاوٹ یپسند ک  *  

 شو پیس بنانے کے لیےبال   یارن
 یئرجلد ش یڈیوکے ساتھ و یاتداہ

۔یجائے گ  یک  
 


