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اس اسٹیشن پر ، آپ ایک دوسرے کی تعریف ظاہر کرنے کا مشق کریں گے اور دوسروں 
کو اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے میں تعاون کریں گے۔

دوستی اور تعریف کے اظہار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔

خالی کاغذ۔

قینچی

ٹیپ۔

ربن۔

مارکر یا رنگین پنسلیں۔

(اختیاری( ہول پنچر

آپ اس شخص کے : کسی دوست یا کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچئے جس کو تم میڈل دینا چاہتے ہو۔ اس کے بارے میں سوچیں

ساتھ دوست کیوں ہیں؟ دوست کی حیثیت سے ان میں کیا خاص بات ہے؟

ے ڈرا اور رنگین کریں۔ اس پر اپنے دوست کا نام لکھیں ، اس” ایوارڈ“یا ” میڈل“ٹیبل کا خالی کاغذ اٹھا کر اپنے دوست کو پہچاننے کے لئے 

کاٹ دیں ، اور ربن باندھیں تاکہ تم میڈل اپنے دوست کے گرد لٹاسکے۔

اور ( یا اگلی بار جب تک آپ اسے دیکھتے ہی نہ ہوں اپنے میڈل کو گھر لے آئیں)اپنے دوست کو ڈھونڈیں ! کا وقت آگیا ہے” ایوارڈ تقریب“

میڈل کو اپنے دوست کے گلے میں لٹکا دیں۔ اپنے دوست سے کہو کہ تم نے انہیں تمغہ کیوں بنایا؟

کسی بالغ سے نیلے رنگ کے ربن والے اپنے اور اپنے دوست کی تصویر لینے کی اجازت طلب کریں۔ اگر آپ کو اجازت دی جاتی ہے تو 

#: ، اس کو ٹیگز کے ساتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں EQPOPUP #WorldChildrensDay ورلڈ چلڈرن ڈے کی تقریب میں شامل ہونے 

کے لئے۔

دوست کیا ہے؟ آپ دوست کیسے بناتے ہیں؟

اچھے دوست کی طرح ہونا چاہئے؟

دوستی کا تمغہ بنانے میں کیسا لگا؟

اونچی آواز میں اپنے دوست کے بارے میں کیا کہنا پسند کیا ہے؟

تمھیں تمغہ ملنا کیسا لگا؟

کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوست رکھنا ضروری ہے؟

کیا آپ طرح طرح کے دوست رکھ سکتے ہو؟

دوستی کا تمغہ


