
 دستکاریاں
ہونٹ 

بچوں کی انجیل پر تفتیش 

 سراغ رساع کا شناختی بیج

 سامان

فی بچہ( مستطیل بیج نمونہ ) •

فی بچہ( پیلے کاغذ پر ستارہ ) •

فی بچہ( "سی بی آئی" )چھوٹے حرفوں سے •

یا چمک( اختیاری فی بچہ )دار ستارےچمک •

نرم رنگ پنسلیں •

گوند •

قینچی •

 ہدایات

کو ایک بیج کا نمونہ دیںہر بچے  .

بچوں کو بیجوں پر رنگ کرنے دیں .

بیج کے اطراف کو اندر موڑیں اور انہیں چپکائیں .

ستارے پر گوند لگائیں .

چمکدار ستاروں یا چمک سے ستارے سمائیں .

شناختی بیج میں بچوں کو اپنی معلومات بھرنے دیں .

۔ بچوں کو کچھ بنانے دیں۔"ایجنٹ کی قسم" ہوسکتا  یا  کچھ بھی ہوسکتا ہے جیسے " شناختی نمبر: "نوٹ

ہے  ایک سراغ رساں، خفیہ ایجنٹ، تجزیہ کار، فارنسک ماہر، خاص ایجنٹ وغیرہ۔

 سراغ نوٹ بک

 سامان

فی بچہ( چھوٹی خالی کاغذ کے صفحے سوراخ کرنے والے پنچ کے ساتھ ) •

فی بچہ( کرنے والے پنچ کے ساتھ )چھوٹے گتے کے صفحے کور کے لئے سورخ  •

فی بچہ( چھوٹے حروف "سی بی آئی" ) •

فی بچہ( گھنگریالی ربن ) •



فی بچہ( کاغذی لیمپ کا کٹ آؤٹ ) •

گوند •

نرم رنگ پنسلیں •

قینچیاں •

 ہدایات

لکھے اور اپنی نوٹ بک کے لئے سرورق پر رنگ کرےہر بچہ اپنا نام  .

کو سرورق پر لگائیںحروف کو گوند لگائیں اور کاغذی لیمپ "سی بی آئی .

تمام صفحات اور سرورق کے لئے سوراخ کریں .

نوٹ بک صفحات کو سرورق کو باہر رکھیں۔ گھنگریالی ربن کو سراخ  .

سے گزاریں اور ہر سے کو گانٹھ لگائیں۔

 پانی کی بوتل سےسجاوٹ

 سامان

 بچہ(فی  1فوم یا موٹے کاغذ کے بڑے مستطیل۔ ) •

 فی بچہ( 1بڑے حروف کی حرف تہجی "سی بی آئی" ) •

 فی بچہ( 1گھنگریالی ربن ) •

 فی بچہ( 1فائنگ شیشے )اروشنی اور میگنسجاوٹی کٹ آؤٹ  •

 گوند •

 قینچیاں •

 ہدایات

 فائنگ شیشہ اور فلیش الئٹ( مستطیل کے لئے۔ادو سجاوتیں )میگن"سی بی آئی" حروف کو گوند لگائیں اور  .1

 رے پر سوراخوں سے ربن سے گزاریں۔مستطیل کی دونوں س .2

 اس میں پانی کی بوتل کو ڈالیں اور باند دیں۔ کسی جگہ پر ڈیکوریشن پانی کی بوتل رکھنے کے لئے مستطیل پر ربن باندھ دیں .3


